
Lezzetli
kavurmamız ile 
çok sevilen bir 

tarif! 



“Doyurucu makarna sevenler için”
Yorucu bir günün ardından tüm enerjinizi geri alabileceğiniz,

çok lezzetli ve hızlı bir yemek tarifi.

Yapılışı:
Makarnamızı pişirme önerisini dikkate alarak haşlıyoruz. Haşlama 
esnasında 1 yemek kaşığı kalın tuz ve 1 yemek kaşığı yağ ekliyoruz. 
Haşlandıktan sonra suyunu iyice süzüyoruz ve soğumaması için tekrar 
tencereye boşaltıp, bir kaşık çiğ yağ ilave edip karıştırıyoruz.

Ayrı bir kapta hazırlanması gerekenler: 
Bütün bir kavurmayı ufak küpler halinde doğruyoruz. Önceden yıkan-
mış maydanozun saplarını ayırdıktan sonra ince ince kıyıyoruz. Aynı şe-
kilde beyaz peyniri de iri şekilde elimizle parçalıyoruz. Tüm malzemeleri 
kaba ekledikten sonra doğal zeytin yağı ve bir miktar tuz ilave ediyoruz.

Makarnamızı 2 büyük sığ tabakta (derin değil) servis ediyoruz. Üzerine 
kavurmalı karışımdan arzu ettiğimiz kadar ilave ediyor son olarak bol 
kara biber ekliyoruz. Afiyetle yiyiyoruz! 

Yetenekli aşçımızın imzası ile.

Lezzetli
kavurmamız ile 
çok sevilen bir 

tarif! 
> Malzemeler (3-4 kişilik doyurucu tarif)
1 «Bandak Dana Kavurması» 
1 Paket ince makarna 
1 Demet taze maydanoz 
4 Kaşık doğal zeytinyağı 
Taze çekilmiş karabiber 
1/4 tercihe göre sert beyaz peynir 
Ince ve kalın tuz
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Baharatlı
sucuğumuzla 

sevilen bir tarif!



“Ninemin yemekleri” (Spetsofai) 
Kış ve yaz mevsiminde rahatlıkla yenilebilen lezzetli bir tarif!

Yapılışı:
Tüm malzemeleri ve sucukları kalın parçalar halinde kesiyoruz. Büyük 
bir tavaya yağ ilave edip ısıtıyoruz ve önce sucuklar renk alana kadar 
kavuruyoruz. Sucukları tavadan çıkarıp aynı yağın içerisinde tüm 
biberleri patlıcanlarla birlikte kavuruyoruz. 

Domateslerimizi kalın rendeden geçirdikten sonra sucuklarla birlikte 
tavaya aktarıyoruz. Kalan yağı da ilave ettikten sonra ısıyı yarıya indi-
riyoruz. Tüm malzemeler ve salça kıvam alana kadar yemeğimizi kısık 
ateşte pişirmeye bırakıp belli aralıklarla karıştırıyoruz. Servis etmeden 
önce arzuya göre bir miktar tuz ve kara biber ilave ediyoruz. Hafif soğu-
duktan sonra büyük ve derin bir tabakta servis ediyoruz.

Yetenekli aşçımızın imzası ile.

Baharatlı
sucuğumuzla 

sevilen bir 
tarif!

> Malzemeler (3-4 kişilik doyurucu tarif)

2 Bandak Baharatlı Sucuk 
1 Büyük boy patlıcan 
5 Büyük boy yeşil biber 
3 Büyük boy kırmızı biber 
3 Büyük olgun domates 
1 Fincan doğal zeytinyağı 
Taze çekilmiş karabiber ve tuz
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ποιότητα που γεύεστε

Geleneksel 
sucuğumuzla 

sevilen bir 
tarif!



“Anneden Saganaki tarifi”
Kolay ve doyurucu, parmaklarınızı yiyeceğiniz bir Saganaki!

Yapılışı: 
Tüm malzemelerimizi çok kalın olmayacak şekilde büyükçe kesiyoruz. 
Büyük bir tavaya yağı ilave ediyoruz - yeterince ısındıktan sonra - 
sucukları biberlerle birlikte orta ateşte kızartıyoruz. Pişmelerine yakın 
yumurtalarımızı birer birer ekliyoruz. Karıştırmadan spatula yardımı 
ile yapışmamalarına dikkat ediyoruz. 
Kızartma esnasında yumurta sarılarının dağılmamalarına özen göste-
riyoruz.

Yumurtalar istenilen kıvama gelince büyük bir spatula yardımı ile 
tabaklara servis ediyoruz. Tercihe göre tuz ve pul biber ekliyoruz ve son 
olarak üzerine taze nane serpiyoruz. Büyük ve sığ bir tabakta servis 
ediyoruz.

Yetenekli aşçımızın imzası ile.

Geleneksel 
sucuğumuzla 

sevilen bir tarif!
> Malzemeler (2 kişilik doyurucu tarif)

1 Bandak “Geleneksel Sucuk” 
4 Büyük köy yumurtası 
2 Küçük boy yeşil sivri biber 
2 Kaşık Doğal zeytin yağı 
Pul biber 
Tercihe göre taze nane 
Ince tuz
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ποιότητα που γεύεστε

Lezzetli gouda 
peynirli sucukla-
rimizla sevilen bir 
tarif! Hazırlama 

süresi 



“Doyumsuz tat severler için sucuklu börekler”
Büyük ve küçüklerin zevkle yiyeceği leziz lokmalar.

Yapılışı: 
Bir kaba unu, kabartma tozunu,tuzu ve zeytin yağını koyuyoruz. Düşük 
hızda 3’dakika boyunca mikser yardımı ile çırpıyoruz ve kabarık bir 
hamur elde edene kadar yavaş yavaş portakal suyunu ekliyoruz. Ha-
muru örtüp dolgusunu hazırlıyoruz. Sucukları dört parçaya kesiyoruz. 
Blenderda biberi doğrayıp ketçap ilave ediyoruz.

Küçük börekleri hazırlıyoruz. 
Hamurdan 32 top elde etmeye çalışıyoruz. Oval şekilde açıp ortasına 
ketçaplı karışımdan sürüyoruz, üzerine bir parça sucuk ekleyip böreği 
kenarlarından iyice kapatıyoruz. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine bö-
rekleri diziyoruz ve üzerine az miktarda yumurta sürüyoruz. Önceden 
ısıtılmış fırında 200° hava ile 20’ dakika (kızarana kadar) pişiriyoruz.

Yetenekli aşçımızın imzası ile.

Lezzetli gouda 
peynirli sucukla-

rimizla sevilen bir 
tarif! Hazırlama 

süresi 

> Hamuru için 
500 gr. un 
1 tatlı kaşığı kabartma tozu 
Bir miktar tuz 
1/2 fincan zeytin yağı 
1 fincan portakal suyu

> Dolgusu için
8 Gouda peynirli sucuk 
6 yemek kaşığı ketçap 
1 küçük boy yeşil biber 
1 çırpılmış yumurta
(üzerine sürmek için)

> Mutfak Gereçleri
Bir yayma fırçası, bir el mikseri
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