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Ürünlerinizi kızartmadan yarım 
saat önce buzdolabından 
çıkarın. İçi ve dışının eşit 
pişmesine yol açacaktır. 

Ürünlerinizi kızartma yağının içine 
koymadan önce çok iyi kurulayın.

Aksi halde yağ sıçrayacaktır. 

Kızartacağınız ürünler kütle olarak 
büyükse, ürünleri kızarttıktan
(renk aldıktan) sonra fırında 
pişirmek yararlı olacaktır. 

Ürünlerinizi kızartmadan 
önce değil, kızarttıktan 

sonra tuzlayın. Tuz, yağınızı 
tekrar kullandığınızda, 
kalitesini bozacaktır. 

Özellikle panelenmiş ürünleri kızarttıktan 
sonra yağınızı süzüp tekrar kullanın. 

Kızarmış ekmek kırıntıları eğer süzülerek 
alınmazsa, yağınızın ömrünü kısaltacaktır. 

Bir ürünü tavada yüksek ısıda sotelemek, 
yani karamelize etmek, doğal lezzetini ortaya 
çıkartacaktır. Lezzet eşittir karemelizasyondur. 

Tencerenize yağ eklemeden önce mutlaka
(boş halde) tencerenizi ısıtın. Tencerenin içinde 
su yokmuş gibi gözükse de, gözle görülmeyen 

nem partikülleri yağın sıçramasına 
sebep olacaktır. 
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Malzemeler
• Rib-eye (Antrikot)
• Yudum Kızartma Ustası
• Çok az tereyağı

Püf Noktası
Dana Rib Eye pişirirken et 
seçimi çok önemlidir. Kötü bir 
malzemeyle asla iyi bir yemek 
yapılamaz. Bu sebeple etin 
içerisinde bulunan ince şeritler 
halindeki iç yağların (marbling) 
çok olması, etin lezzetini olumlu 
yönde etkiler. 

Hazırlanışı
Eti pişirmeden bir saat önce oda 
sıcaklığında bekletin. Bekletme 
aşaması etin tamamının pişmesine 
yardımcı olur. Et pişirmek için, 
eğer varsa, dökme tava tercih 
edin. Teflon tava, en son tercihiniz 
olmalı. Eti pişirmeden önce Yudum 
Kızartma Ustası yağını tavaya 
dökün ve tavadan duman çıkmaya 
başlayıncaya kadar eti koymayın. 

Eti tavaya koyduktan sonra bir 
dakika kadar bekletin. Bekletme 
işlemi, eti ekleyince ısısı düşen 
tavanın tekrar yüksek ısıya 
çıkmasını sağlamak için yapılır. 
Eğer aceleci davranıp müdahale 
eder ve diğer yüzünü çevirirseniz 
et suyunu bırakır.

Etin her iki tarafı da karamelize 
olunca, tavaya misket 
büyüklüğünde tereyağı ekleyin  
ve ocağı biraz kısın. Aksi halde  

 
tereyağı hızlı bir şekilde erir 
ve yanar. Tereyağı köpürünce, 
bir kaşık yardımıyla etin her iki 
tarafına da yedirin. Sonrasında 
istenilen kıvama gelmesi için eti 
tavadan fırın tepsisine alın ve 200 
derecede ısıtılmış fırında pişirin.
 
Fırından eti alın ve oda sıcaklığında 
15 dakika kadar bekletin. 
“Dinlendirme” aşaması denilen 
bu aşamada eğer et yeterince 
dinlendirmeden kesilirse, bütün 
suyu tabağa akar ve kıvamı 
sertleşir. Daha sonra bekletilen 
eti fırında bir dakika kadar ısıtın. 
Bu ikinci fırınlama işlemi artık eti 
pişirmek için değil, sadece keyifli 
ve sıcak bir şekilde yiyebilmek için 
yapılır. Fırından aldıktan hemen 
sonra keyifle servis edin. Etler ne 
kadar ince dilimlenerek yenilirse 
verdiği keyif o kadar artar.
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Malzemeler
• 2-3 dilim hellim peyniri 
• 100 g karışık maskulin yeşillik 
• 30 g ceviz içi
• 50 g lor peyniri 
• 5-6 adet vişne reçeli tanesi 
• 5-6 adet çekirdeksiz yeşil zeytin 
• 30 ml Yudum Kızartma Ustası 

Sosu için
• 1/2 limon suyu 
• 1 tutam tuz
• Karabiber 
• 1 çay kaşığı hardal 
• 1 tatlı kaşığı vişne reçeli 
• 30 ml Yudum zeytinyağı

Hazırlanışı
Hellimleri yarım santim 
kalınlığında dilimleyin ve ara 
ara suyunu değiştirmek üzere 
soğuk suda bekletin. Soğuk sudan 
aldığınız hellimleri peçeteyle 
kurulayın. Bir tavaya Yudum 
Kızartma Ustası yağını dökün ve 
kızdırın. Hellimlerin her iki tarafını 
da kızarttıktan sonra havlu kağıt 
üzerine alın. 

Derin bir oval kaba; daha önce 
yıkayıp kuruladığınız yeşillikleri, 
ceviz içini, lor peynirini, vişne 
tanelerini ve zeytini çok fazla 

ezmeden harmanlayın. Başka oval 
bir kapta ise; limon suyunu, tuzu, 
karabiberi, hardalı ve vişne reçelini 
çırpma teli yardımı ile çırpın ve 
homojen bir kıvama getirin. Yavaş 
yavaş zeytinyağını ekleyerek 
hazırladığınız homojen kıvamlı 
sosu yeşilliklerin üzerinde gezdirin. 
Yeşillikleri el yardımı ile çok fazla 
ezmeden karıştırarak hazırladığınız 
sosu tamamen yedirin. Daha 
sonra bir salata kasesine aktarıp 
üzerine hellim peynirlerini dizerek 
keyifle servis edin. 
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Malzemeler
• 4 adet haşlanmış baby patates 
• 50 g file zeytin 
• 1 adet kabuğu soyulmuş ve 

çekirdeği alınmış domates 
• 1 diş sarımsak 
• 1-2 dal taze kekik
• Tuz, karabiber 
• 40 g Yudum Kızartma Ustası

Hazırlanışı
Patatesleri küp küp olacak şekilde 
doğrayın. Orta boy bir teflon 
tavada Yudum Kızartma Ustası 
yağını kızdırın. Patatesleri kızgın 
tavaya atın ve bir dakika kadar 
bekletin. Patatesleri çevirerek 
karamelize edin ve ardından 

domatesleri ekleyin. Domatesler 
pişmeye başlayınca zeytinleri 
ekleyin, yaklaşık bir dakika sonra 
ince ince doğradığınız sarımsakları 
ilave edin. Taze kekik yapraklarını, 
tuzu ve karabiberi de ilave edin. 
Ocaktan alıp keyifle servis edin. 
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Malzemeler
• 1 adet yumurta 
• 100 ml Yudum Omega3 
• 1/4 bağ maydanoz 
• 1 sap taze soğan (sadece yeşil kısmı)
• 1 çay kaşığı hardal 
• 1 adet limonun suyu 
• 1 tutam tuz, karabiber 

Hazırlanışı
Mutfak robotuna yumurtayı, 
hardalı, tuzu, karabiberi, 
maydanozu ve taze soğanı koyun. 
Robotta ezmeye başlayın. Karışım 
kıvam almaya başlayınca yavaş 
yavaş yağı ilave edin ve bütün 
yağ bitene kadar işleme devam 
edin. Karışımı birkaç dakika  
 

 
boyunca tamamen pürüzsüz hale 
gelinceye kadar robotta karıştırın. 
Limonu mayonezin kıvamını çok 
fazla açmayacak şekilde tadını 
isteğinize göre ayarlayıp robottan 
alın. Daha sonra buzdolabında 
saklayın. Soğuk bir şekilde keyifle 
servis edin. 
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Malzemeler
• 150 g kuru bamya 
• 150 g kuşbaşı kuzu eti 
• Bir tatlı kaşığı biber salçası 
• Bir tatlı kaşığı domates salçası 
• Bir su bardağı haşlanmış nohut 
• Bir kuru soğan 
• Bir çorba kaşığı tereyağı 

• Yudum Kızartma Ustası 
• Tuz 
• Pul biber 
• Sıcak su 
• Yarım limon suyu 
• Dört diş sarımsak

Hazırlanışı
Bamyaları bir tencereye koyup 
üzerini geçecek kadar su ve 
birkaç damla sirke ile haşlayın. 
Soğuduktan sonra sıvı yağ ile 
kızartın. Ayrı bir tencerede kuşbaşı 
etlerini suyunu çekene kadar 
pişirin ve bir çorba kaşığı tereyağı 
ekleyin. Etler biraz kavrulduktan 
sonra doğranmış soğanı ekleyin ve 
kavurmaya devam edin.  

 
Daha sonra biber salçası, 
domates salçası ve ek olarak 
sıcak suyu  ekleyin. Sonrasında 
kaynayan yemeğe limon suyu, 
daha önce haşlanan bamyaları 
ve sarımsakları ekleyin. İsteğe 
göre pul biber de atın. Haşlanmış 
nohudu da ekleyip yarım saat 
kadar pişirin. Daha sonra ocaktan 
alıp keyifle servis edin. 
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Malzemeler
• 2 adet yufka
• 150 g pastırma
• 150 g taze kaşar/ dil peyniri
• 1 adet kırmızıbiber (çuşka)
• 1 adet yeşilbiber( çarliston)
• 1 adet sarı biber

• 1 adet iri domates
• 1 adet küçük soğan
• 2 çorba kaşığı sıvı yağ
• 2 yumurtanın akı
• 250 g tel kadayıf

Hazırlanışı
İlk önce tel kadayıfı buzluğa koyun 
ve dondurun. Kullanılacağı zaman 
geldiğinde ufalayın. Yufkaların her 
birini altı eşit üçgen parça elde 
edilecek  şekilde kesin ve peyniri 
rendeleyin. Pastırmaları ince ince 
dilimleyin ve biberleri küp küp 
doğrayın. Domatesin çekirdeklerini 
de ayıklayıp  küp küp kesin. 
Soğanı da aynı şekilde küp küp 
doğrayın. İki adet yumurta akını 
çatalla hafifçe çırpın. Soğan ve 
sıvı yağı tavaya dökün  ve hafif 
pembeleşinceye kadar kavurun. 
Sebzeler hafifçe yumuşayınca, 
pastırmayı ilave edin ve karıştırın. 
Yaklaşık üç dakika kadar sebzelerle 
pastırmayı pişirin ve tavanın altını 
kapatın. Daha sonra soğuması için 
bekletin.  

Domates, biber, pastırma, soğan 
karışımı ve rendelenmiş kaşar 
peynirinden ikişer kaşık alıp, 
üçgen şeklinde kesilmiş yufkaların 
enli ucuna yerleştirin. Daha 
sonra kalın ve yassı sigara böreği 
şeklinde sarın. Uçlarını hafifçe 
suyla ıslatarak yapıştırın. Yufkalar 
sarıldıktan sonra üzerine çırpılmış 
yumurta akını sürün.   
Daha sonra buzlukta bekletip, 
ufalanmış kadayıfa batırın ve her 
tarafının kadayıfla kaplanmasını 
sağlayın. Aralarına yağlı kağıt 
koyun ve  kızartmaya başlayıncaya 
kadar buzdolabında bekletin. 
Kızgın yağda altlı üstlü kızartın. 
Kızartma işlemi bittikten sonra 
sıcak sıcak keyifle servis edin.
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Malzemeler
• 2 adet tavukgöğsü
• Galeta unu
• Yumurta
• Soda
• Un
• Kırmızı toz biber
• Köri

Marine için
• Süt 
• Sarımsak 
• Toz kırmızıbiber  
• Tuz 
• Limon suyu 
• Sıvı yağ 

Domatesli sos
• 1 su bardağı domates sosu
• 1 yemek kaşığı domates 

salçası
• 1 diş sarımsak
• Tuz
• Karabiber
• Kimyon
• Pul biber
• Zeytinyağı
• çay kaşığı toz şeker
• Sarımsaklı yoğurt 

Hazırlanışı
Tavukları parmak parmak 
doğrayın. Süt, sarımsak, toz 
kırmızıbiber, tuz, limon suyu, sıvı 
yağ ve karabiber karışımı marine 
sosuna doğradığınız tavukları 
koyun ve 3-4 saat dinlendirip 
marine edin. Tavuk göğüslerini 
marine ettikten sonra galeta 
ununa bulayıp kenara alın. 
Daha sonra patatesleri ince ince 
doğrayıp sıvı yağda kızartın. Sonra 
tavuk göğüslerini ocağa alıp sıvı 
yağda galeta unu ve yumurtaya 
bulayıp kızartın.

Önceden hazırladığınız domates 
sosunu tencereye alıp zeytinyağı 
ile kavurun, salçayı ilave 
edin ve karıştırın. Baharatı ve 
şekerini ekleyip çok az su ilave 
edin. Sonrasında kaynatıp bir 
kenara alın. Eğer domates 
sosunu hazırlayamadıysanız,  
üç adet domates rendesi de 
kullanabilirsiniz.

Serviste kullanmak istediğiniz 
bir servis tabağına patatesleri en 
alta dizin, üzerine yoğurt sosunu 
gezdirip, etleri koyun ve en üste 
domates sosunu döküp keyifle 
servis edin.
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Malzemeler
• 5 orta boy patates
• 1 tane kuru soğan 
• 250 gram kıyma
• 1 yeşilbiber
• 1 kırmızı kapya biber

• 2 domates
• 1 tatlı kaşığı domates salçası
• Karabiber 
• Tuz
• Pul Biber

Hazırlanışı
Patatesleri yaklaşık on dakika 
kadar haşlayın. Patatesleri 
soyduktan sonra kapak şeklinde 
kesin ve içlerini oyun. Kapakları ile 
birlikte Yudum Kızartma Ustası ile 
bol yağda kızartın. Diğer tarafta 
iç harcı için kıymayı iki çorba 
kaşığı sıvı yağda kavurun. İçine 
doğradığınız soğanları ve biberleri 
de ekleyip birlikte kavurmaya 
devam edin. Daha sonra salçayı 
ekleyin. Biraz daha kavurduktan 

sonra rendelenmiş domatesleri 
ekleyin ve arzuya göre pul biber, 
karabiber, tuz ve sarımsak ekleyin. 
Hazırlanan iç harcı patateslerin 
içerisine doldurun ve kestiğiniz 
kapakları üzerine kapatıp bir 
borcama dizin. Üzerine bir su 
bardağı sıcak su ile ezilmiş salça 
gezdirip fırına verin. Suyunu 
çekene kadar pişirdikten sonra 
keyifle servis edin.
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Köfte için
• 200 g kıyma 
• 1 tatlı kaşığı un
• 3 adet mantar 
• 1 diş sarımsak 
• 1 adet soğan (rendelenmiş)
• 1 adet yumurta sarısı 
• Tuz, karabiber 
• Üzeri için galeta unu 

Sos için
• 3 adet domates 
• 3 diş sarımsak 
• Karabiber 
• 2 kaşık zeytinyağı 
• Tuz 
• Taze kekik 

Kızartma için
• 1 adet patlıcan 
• 1 adet kırmızıbiber 
• 1 adet kabak 
• 2 adet yeşilbiber 
• 1 adet patates 
• Yudum Kızartma Ustası
• Taze Lor Peyniri

Hazırlanışı
Köfte için mantarları küçük küçük 
doğrayın. Yumurta sarısını, unu, 
soğanı ve sarımsak rendesini, tuz 
ve karabiber ile iyice yoğurun ve 
küçük toplar hazırlayın. Sonrasında 
hazırladığınız küçük topları unda 
çevirin ve galeta ununa da bulayıp 
kızartın.

Domates sosu için ise; domatesleri 
rondodan geçirin ve zeytinyağında 
sarımsakla birlikte suyunu çekene 
kadar kavurun, üzerine taze kekik  
ilave edin. Kızarmış mantarlı 
köfteleri içine atıp çevirerek 
pişirin.

Alacalı bir şekilde soyulmuş 
patlıcanı uzunlamasına ikiye bölün 
ve Yudum Kızartma Ustası ile iyice 
kızartın, ardından kırmızıbiberi 
ikiye bölün ve kızartın. Sırası ile 
küp küp doğranmış patatesi, biberi 
ve kabağı da aynı şekilde kızartın 
ve kenara alın.
 
Servis için tabağa bir adet biber 
ve patlıcan yerleştirin. Üzerine 
hazırlanılan karışık kızartmayı ilave 
edin ve domates soslu köfteleri 
yerleştirip lor peyniri serpiştirin. 
Keyifle servis edin. 
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Malzemeler
• 2 adet  tavuk baget
• Tuz
• Karabiber
• 1 diş sarımsak
• Yudum Kızartma Ustası

Sürpriz Domates için
• 3 adet domates
• 1 kase mantar
• 1 adet kapya biber
• 1 adet yeşilbiber
• 1 adet soğan
• 1 çay kaşığı esmer şeker
• Tuz 
• Karabiber
• Yudum Kızartma Ustası

Üzeri için
• 4 çorba kaşığı galeta unu
• 3 çorba kaşığı lor/ tulum peyniri/ 

taze kaşar peyniri
• 1 adet yumurtanın beyazı
• 2 çorba kaşığı  

Yudum Kızartma Ustası
• Tuz
• Karabiber
• Kekik/biberiye
• 1 diş sarımsak (ezilmiş)
• 
Patlıcan Dilimi için
• 1 adet patlıcan
• 2 çorba kaşığı ince rendelenmiş, 

suyu sıkılmış kabak
• 3-4 çorba kaşığı lor peyniri/ tulum/ 

taze kaşar
• 1 adet yumurta 
• Maydanoz
• Tuz
• Karabiber
• 1 tatlı kaşığı toz şeker
• Yudum Kızartma Ustası

Hazırlanışı
Domateslerin tepesinden birer kapak 
kesin ve kaşık yardımı ile içlerini 
boşalttın. Hafifçe tuz, karabiber ve Yudum 
Kızartma Ustası ile yağlayın.

Soğanları küp küp doğrayın ve Yudum 
Kızartma Ustası yağında bir çay kaşığı 
esmer şeker ile kavurun. İnce doğranmış 
mantar ve biberleri de ilave edin ve hepsini 
çıtır çıtır kızartın. Üstüne bir miktar tuz ve bir 
miktar karabiber serpin. Domateslerin içine 
hazırladığınız harcı doldurun. Galeta unu, 
Yudum yağı, rende peyniri, tuzu, karabiberi, 
bir miktar kekiği ve yumurta beyazını 
karıştırıp, doldurulan domateslerin üzerine 
kapak şeklinde tam örtecek biçimde koyun. 
Sonra da fırına verin.

Patlıcan dilimi için ise; patlıcanı alacalı bir 
biçimde soyun, üç eşit parçaya boyuna 
olacak şekilde bölün ve tuz ile şekeri ilave 
edip bir süre acısının çıkması için bekletin.

Sonrasında iyice yıkanan patlıcanı 
kurulayın Yudum Kızartma Ustası‘nda çıtır 
çıtır olacak şekilde kızartın.

Peyniri, sıkılmış kabağı, tuzu, karabiberi, 
maydanozu ve yumurtayı karıştırın. 
Kızarmış patlıcan dilimlerinin üzerine eşit 
şekilde dağıtın ve fırına verin.

Yudum Kızartma Ustası’nı tavaya dökün, 
içine bir diş bütün sarımsak atın. Kokusu 
çıkıncaya kadar kavurun. Tuz ve karabiber 
ile ovulmuş bagetleri de ilave edip, 
önce yüksek sonra kısık ateşte pişirin. 
Dilerseniz arada çatalla kontrol ederek 
pişip pişmediğine bakabilirsiniz. Nar gibi 
kızarınca tavadan alıp, servis tabağına 
fırınlanmış sürpriz domatesleri, patlıcan 
dilimlerini ve kızarmış tavukları koyup, 
sote edilmiş kırmızıbiber halkaları ile 
süsleyip keyifle servis edin.
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