
Lezzet ve Sağlık Dolu 
Tropikal Meyveler 



ANANAS YABAN MERSİNİPineapple Blueberry
Güney Amerika, Küba, Güney Afrika, Filipinler ve Hindistan’da yetişmektedir.

Çok lezzetli olan ananas direkt olarak yenilebilir ya da suyu içilebilir. 
Bunun yanında çeşitli yemeklerde tatlılarda salatalarda kullanılabilir.

A, B 
Kalsiyum 

Demir 
Magnezyum 

Fosfor

Kuzey Avrupa ve Amerika’da yetişmektedir.

Taze veya kurutulmuş olarak tüketilebilir. Suyu sıkıp içebilir, reçel ve marmelat yapabilirsiniz. 
Taze olarak kek, pasta, meyve salatası, dondurmada kullanabilirsiniz. Çayını demleyebilirsiniz.

 A, B
C, E , Lif

Kalsiyum 
Potasyum
Kalsiyum

Demir 



KUŞKONMAZ Asparagus
Asya, Afrika ve Akdeniz’de yetişmektedir.

Çorba, salata, garnitür, meze ya da sulu yemek olarak tüketilebilir. 

FRENK ÜZÜMÜ Redberry

Taze veya kurutulmuş olarak tüketilebilir. Suyu sıkıp içebilir, reçel ve marmelat 
yapabilirsiniz. Pasta, kek, salata ya da yoğurta katabilir, çayını demleyebilirsiniz.

HİNDİBA Endive
Avrupa’da yetişmektedir.

Salata, çorba ya da et ve balığın yanında garnitür olarak tüketebilirsiniz. 
Birkaç damla limon suyu ve zeytinyağı ile çiğ olarak yenebilir.

BEYAZ KUŞKONMAZ Asparagus
Benelux ülkeleri, Almanya ve Hollanda yetişmektedir.

Çorba, salata, garnitür, meze ya da sulu yemek olarak tüketilebilir. 

Belçika, Fransa, Almanya, Hollanda, Kuzey İtalya, 
Kuzey İspanya ve Portekiz’de doğal olarak yetişmektedir.

A, B1, B2, C
Protein
Demir

Klorofil

A, B, B2, C
Fosfor

Potasyum 
Magnezyum 

Kalsiyum 

A, B1, B2, C
Protein
Demir

KlorofilC, A, E
Potasyum
Folik asit



A, D, C 
Kalsiyum 

Magnezyum 
Potasyum 

Demir, Fosfor
Bakır

C,B1
B2, B5

Kalsiyum
Fosfor

 Protein

DEMİRHİNDİ Tamarind
Güney Amerika, Afrika, Hindistan ve Mısır’da yetişmektedir. Latin Amerika ülkelerinde yetişmektedir.

Birçok yemeğe, salatalara, çorbalara, turşulara katabilirsiniz. Üzerine toz şeker serperek
 çiğ olarak da tüketebilir, reçel ve demirhindi şerbeti yapabilirsiniz.

B1
B2, B3

A, C

ALTIN ÇİLEK Physalis
Venezuela, Bolivya, Kolombiya, Ekvador ve Peru gibi 

Güney Amerika ülkelerinde yetişmektedir.
Hindistan cevizi en çok tropikal bölgelerde, kumlu topraklarda ve uzunlamasına ağaçlarda 
yetişir. Dünyada en çok Sri Lanka, Tayland, Malezya ve Fildişi sahillerinde yetişmektedir.

Taze meyve olarak tüketebilir, marmelat yapabilir; meyve salatalarında, tatlılarda ve 
turtalarda kullanılabilirsiniz. Aroması pastalara, dondurmalara lezzet verir.

ÇArkıfelek Passionfruit

Çekirdeklerini, tamamını çiğ meyve olarak yiyebilirsiniz. 
Meyve suyu, kokteyl, tatlı, dondurma ve meyve salatalarında kullanabilirsiniz.

TAZE HİNDİSTAN CEVİZİ Green Coconut

Taze Hindistan cevizi daha fazla su içermektedir. Bu çok faydalı suyu içebileceğiniz gibi; 
kek, pasta, pudinglerde tatlandırıcı olarak ve kokteyl yapımında kullanabilirsiniz. 

A, B, C 
Kalsiyum 

Magnezyum 
Potasyum 

Demir



A, B, C 
Fosfor

Antioksidan
Beta Karoten 

Petkin

LİME Lime
Latin Amerika ülkelerinde yetişmektedir.

PAPAYA Pawpaw
Güney Afrika, Latin Amerika, Avustralya ve Hawaii’de yetişmektedir.

A, D, C 
Kalsiyum 

Magnezyum 
Potasyum 

Demir

Taze tüketilmesinin yanı sıra, suyu sıkılıp içilebilir. Meyve salatalarında, 
kokteyllerde, pasta, dondurma yapımında kullanılır. Yemeklere aroma ve lezzet katar.

Aromatik suyu, kokteyl, limonata, soda gibi içeceklere ferahlatıcı bir özellik katar. 
Papaya ile birlikte mükemmeldir. Pastalarda hoş koku ve tat vermesi açısından da tercih edilebilir.

C
B1, B2, B3, 

Keroten 
Kalsiyum

HİNDİSTAN CEVİZİ Coconut

Suyunu içebileceğiniz gibi; Uzakdoğu yemeklerinde kullanabilirsiniz.
Etli kısmını çiğ olarak tüketebilir ya da öğüttükten sonra sıkıp sütünü çıkarabilirsiniz.

Hindistan cevizi en çok tropikal bölgelerde, kumlu topraklarda ve uzunlamasına ağaçlarda 
yetişir. Dünyada en çok Sri Lanka, Tayland, Malezya ve Fildişi sahillerinde yetişmektedir.

A, D, C 
Kalsiyum 

Magnezyum 
Potasyum 

Demir

MANGO Mango

Taze tüketilmesinin yanı sıra, suyu sıkılıp içilebilir. Meyve salatalarında, 
kokteyllerde, pasta, dondurma yapımında kullanılır. Yemeklere aroma ve lezzet katar.

Hindistan’dan dünyaya yayılmış olup Orta ve Güney Amerika, Asya ve Afrika yetişmektedir.



kAMkAT Kumquat
Çin, Japonya, Amerika, Porto Rico, Guatemala, 

Kolombiya, Brezilya ve Güney Hindistan’da yetişmektedir.

C, A, 
B1, B2, 

B3 
Kalsiyum

MANGOSTEN Mangosteen
Anavatanı Malaya yarım adası ve Sunda adaları olan meyve, 

Durian gibi yalnız yağışlı tropik ülkelerin bir meyvesidir.

C, 
B1, B2

Kalsiyum
Karbonhidrat

Fosfor
Demir

Genelde taze meyve olarak kabuğu ile birlikte yenilir. Reçel ve marmeladı yapılır. 
Tatlılarda, salatalarda, meyve suyu ve sos olarak kullanılır. 

Dilimlerini mandalina gibi yiyebilirsiniz. Blenderden geçirip, kremalarda, tatlılarda, 
kokteyllerde kullanabilirsiniz. Kabuğu leke yapabilir dikkat ediniz.

LİÇİ Lychees
Çin, Hindistan, Vietnam, Filipinler, İsrail, 

Amerika, Hawaii ve Endonezya’da yetişmektedir.

Kabuğu rahatlıkla soyulur. Salatalara, tatlılara, dondurmalara 
rahatlatıcı egzotik bir aroma ve lezzet verir.

ZENCEFİL Ginger
Çin, Hindistan, Endonezya, Vietnam ve Japonya’da yetişmektedir.

Sıcak suda bekletip çayı yapılabilir. Yemeklere lezzet verir.

Demir 
Kalsiyum

Fosfor
Afrodizyak

C
Demir 

Kalsiyum
Karbonhidrat 

Fosfor



ZERDEÇAL Curcuma
Pakistan, Hindistan ve Çin gibi Asya ülkelerinde yetişmektedir.

Her türlü yemeğe, çorbaya, atıştırmalığa ve salataya ekleyebilirisiniz. 
Bitki çaylarına ekleyerek de tüketebilirsiniz.

B6, C 
Demir

Potasyum
Manganez

TATlı PATATeS Potato
Çin, Endonezya, Hindistan, Vietnam, Nijerya, Uganda, Tanzanya,

Orta ve Güney Amerika’da yetişmektedir.

Salatalarda ve yemeklerde kullanabilirsiniz.

Faydaları ve Saklama Koşulları
ANANAS 
Faydaları: Yüksek vitamin, mineral, lif 
içermesinden dolayı faydalıdır. Bromelain 
enzimi sayesinde sindirimi kolaylaştırır. 
Selülit oluşumunu engeller. 

Saklama Koşulları: Ananası saklamak için 
streç ya da alimünyum folyoya sararak 
kokusunun diğer yiyeceklere bulaşmasını 
önleyebilirsiniz. Ananas buzdolabında 
saklanmalıdır. Dilimlediğiniz ananasları 
ağzı sıkıca kapatılmış bir saklama kabında 
buzdolabında 2-4 gün saklayabilirsiniz.

YABAN MERSİNİ
Faydaları: C ve E vitamini, potasyum, demir, 
folik asit ve lif açısından zengindir. 1 fincan 
taze yaban mersini 1 adet meyve yerine 
tüketilebilir. 

Saklama Koşulları: Yıkamadan 5-10 gün 
buzdolabında saklayabilirsiniz. Derin 
dondurucuda 6-8 ay muhafaza edebilirsiniz.

FRENK ÜZÜMÜ
Faydaları: A, B, B2 ve C vitaminleri bolca 
bulunmaktadır. Hazmı kolaylaştırır. 
İdrar söktürür ve böbrek taşlarının 
düşürülmesine yardımcı olur. Sindirim 
sistemindeki iltihaplarda faydalıdır.
Karaciğer şişkinliğini ve sarılığı giderir.
Şurubu çok besleyicidir.

Saklama Koşulları: Yıkamadan 4-5 gün 
buzdolabında saklayabilirsiniz. Derin 
dondurucuda 6-8 ay muhafaza edebilirsiniz.
 
HİNDİBA
Faydaları: Yüksek oranda potasyum, lif 
ve su içerir. Yapraklarını salata yaparak 

yemek prostata iyi gelir. İştah açıcıdır, idrar 
söktürür, karaciğer sağlığına katkısı vardır. 
Safra kesesi ve gut hastalığı ağrılarına iyi 
gelmektedir.

Saklama Koşulları: Ambalajını açmadan 
5 ila 7 güne kadar buzdolabında +4 
derecede saklayabilirsiniz. Hindibaların ışık 
görmemesine özen gösterin, suyun içinde 
bekletmeyin. 
 
KUŞKONMAZ
Faydaları: Karaciğer ve böbreklerin 
muntazam çalışmasını sağlar, zihin 
yorgunluğunu giderir. Kolesterolü düşürür, 
kanı temizler, hazmı kolaylaştırır, yüksek 
folik asit sayesinde kalp hastalıklarına ve 
hamilelikte bebek gelişimine destek olur. 
Sivilce ve egzamanın iyileşmesinde yardımcı 
olur, kandaki şeker miktarını düşürür.

Saklama Koşulları: 5 cm suya dik oturtup, 
üstünü örttükten ya da uçlarını ıslatılmış 
mutfak havlusuna sardıktan sonra plastik 
filmle kaplayarak buzdolabında 3-4 gün 
saklayabilirsiniz. (Saklanacak kuşkonmazlar 
yıkanmamalıdır. Nem uçlarını çürütür.) 
Derin dondurucuda soyulmuş olarak, 
haşlamadan muhafaza edebilirsiniz.

BEYAZ KUŞKONMAZ
Faydaları: A, B1, B2 ve C vitaminleri ile 
protein ve mineraller bakımından zengin bir 
besindir. Az kalorilidir ve lif açısından zengin 
bir sebzedir. Doğal ilaç diyebileceğimiz 
niteliktedir. Başta kalp ve damar 
hastalıklarına karşı vücudu korur.

Saklama Koşulları: 5 cm suya dik oturtup, 
üstünü örttükten ya da uçlarını ıslatılmış 

B, C, D
Beta Karoten

Manganez
Antioksidan

Kuersetin



mutfak havlusuna sardıktan sonra plastik 
filmle kaplayarak buzdolabında 3-4 gün 
saklayabilirsiniz. (Saklanacak kuşkonmazlar 
yıkanmamalıdır. Nem uçlarını çürütür.) 
Derin dondurucuda soyulmuş olarak, 
haşlamadan muhafaza edebilirsiniz.  
 
DEMİRHİNDİ
Faydaları: Mineral ve vitamin bakımından 
çok zengindir. Sindirim bozukluklarına 
iyi gelir, kan yapıcıdır, susuzluğu giderir, 
ferahlatıcıdır.

Saklama Koşulları: Buzdolabında
havası iyice alınmış plastik poşette kuru 
olarak uzun süre saklayabilirsiniz. 
Macun halinde buzdolabında en fazla 3 ay, 
derin dondurucuda 1 yıl muhafaza 
edebilirsiniz.

ALTIN ÇİLEK
Faydaları: İçerisindeki betakaroten sayesinde 
yaşlanmayı geciktirir. Bol miktarda kalsiyum 
olmasından dolayı kemik yapısının gelişiminde 
faydalıdır. Lifli bir meyve olduğundan sindirimi 
düzenler. Kan dolaşımını hızlandırır, gut ve 
şeker hastalığına da faydalıdır.

Saklama Koşulları: 7ºC’de %70-%80 nem 
oranında muhafaza edilmelidir. Paket 
üzerindeki son kullanma tarihine kadar 
muhafaza edebilirsiniz.

ÇARKIFELEK
Faydaları: Bol miktarda lif içeren 
meyve kilo verdirmesinin yanı sıra 
uykusuzluk, stres ve depresyona karşı 
doğal sakinleştirici etkisi vardır. 
Sindirimi düzenleyicidir, bağışıklık 
sistemine destek olur, obezitede etkilidir, 

tansiyon düşürücüdür, kalp dostudur, 
kemikleri güçlendirir, ara öğün olarak 
tüketilebilir.

Saklama Koşulları: %85 - %90 nemde 
saklanmalıdır. Olgun meyveler 2 ila 
7 derecede 1 hafta boyunca muhafaza 
edebilirsiniz. 

TAZE HİNDİSTAN CEVİZİ
Faydaları: Tazesinde bol miktarda su 
bulunmaktadır. Bu su vücudun günlük 
beslenmesi için gerekli olan C vitaminini 
yeterli bir oranda karşılar.

Saklama Koşulları: Kırılmadan saklanması 
durumunda oda sıcaklığında 4 ay 
saklanabilir. Rendelenmiş haldeki 
Hindistan cevizi hava almayacak şekilde 
buzdolabında 4 gün kadar, derin dondurucu 
da ise 6 aya kadar saklanabilir. 

HİNDİSTAN CEVİZİ
Faydaları: B grubu vitaminleri, potasyum, 
mangan, demir, bakır mineralleri, folik asit 
ve lif açısından iyi bir kaynaktır. Hindistan 
cevizinin doymuş yağ içeriği yüksektir. 

Saklama Koşulları: Kırılmadan saklanması 
durumunda oda sıcaklığında 4 ay 
saklanabilir. Rendelenmiş haldeki 
Hindistan cevizi hava almayacak şekilde 
buzdolabında 4 gün kadar, derin dondurucu 
da ise 6 aya kadar saklanabilir. 

MANGO
Faydaları: Mango, A ve C vitamini, folik asit, 
potasyum ve lif açısından iyi bir kaynaktır. 
Antioksidan ve lif içerdiğinden dolayı bazı 
kanser türlerine karşı koruyucudur. 

Faydaları ve Saklama Koşulları

Saklama Koşulları: Olgunlaşmamış 
mango alınmışsa olgunlaşana kadar 
oda sıcaklığında 3-5 gün saklanır. 
Olgunlaşmışları kapalı plastik çantalarda 
sebzelikten uzak bir yerde 3-4 gün 
buzdolabında saklayabilirsiniz.

PAPAYA
Faydaları: Enerji veren bu besin gelişmekte 
olan çocuklar, hamile ve emziren bayanlar 
için mükemmel bir kuvvet deposudur.

Saklama Koşulları: Olgunlaşmamış 
papayayı oda sıcaklığında kese kağıdında 
3-5 gün saklayarak olgunlaşmasını 
sağlayabilirsiniz. Buzdolabında kapalı 
plastik poşette 3-4 gün saklayabilirsiniz.

LİME
Faydaları: İçerdiği C vitamini yara ve diş 
iltihaplarında etkilidir. Hazmı kolaylaştırır, 
sinir sistemini destekler. Kolesterol düşürür, 
kan dolaşımını düzenler.

Saklama Koşulları: Oda sıcaklığında bir hafta, 
buzdolabında 3-4 hafta kadar saklanabilir. 

KuMKuAt-KAMKAt
Faydaları: Kolesterol ve doymuş yağ 
çok düşüktür. Sodyum çok düşük, posa, 
C vitamini açısından çok iyi bir kaynaktır.
Saklama Koşulları: Buzdolabında 2 haftaya 
kadar ya da oda sıcaklığında 3-4 gün 
saklanabilir.

MANGOSTEN
Faydaları: İçerdiği demir sayesinde daha 
güçlü bir bünye sağlar. Özündeki fosfor; 
doku tamirlerinde, büyüme için gerekli 

olan protein sentezinde, karbonhidrat ve 
yağların vücut tarafından kullanılmasında 
etkisi bulunmaktadır. 

Saklama Koşulları: Buzdolabında 5-7 gün, 
derin dondurucuda 1-2 ay saklayabilirsiniz.

LİÇİ
Faydaları: İhtiva ettiği besin ve mineraller 
itibariyle iskelet sisteminin ve kemiklerin 
gelişimine faydalı bir meyvedir. Dişlerin 
sağlıklı gelişimine yardımcı olur, 
hemoglobin oluşumunda etkilidir.

Saklama Koşulları: Buzdolabında plastik 
poşette 1 haftaya kadar saklayabilirsiniz. 
Derin dondurucuda kabuklarını soymadan 
1 yıl muhafaza edebilirsiniz.

ZENCEFİL
Faydaları: Sindirim sorunlarına, mide 
ağrısına, hazımsızlığa iyi gelir.

Saklama Koşulları: Zencefil köklerini havlu 
kağıda sardıktan sonra plastik bir poşette 
buzdolabının sebzelik bölümünde 2 haftaya 
kadar saklayabilirsiniz. Rendelenmiş 
zencefili havası alınmış poşette, derin 
dondurucuda 6 ay muhafaza edebilirsiniz

ZERDEÇAL
Faydaları: Kansere karşı doğal koruyucudur, 
kolesterolü düşürür, mideyi kuvvetlendirir. 
Alzheimer ve karaciğer hastalıklarına iyi 
gelir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, soğuk 
algınlığı ve öksürüğe iyi gelir. 

Saklama Koşulları: Serin ve kuru bir yerde 
birkaç hafta saklayabilirsiniz.



Ananas Flambe
Malzemeler
• 1 adet ananas 
• 2 yemek kaşığı tereyağı 
• 1/4 su bardağı esmer şeker 
• 4 yemek kaşığı portakal suyu 

Yapılışı
• Ananası dilimleyin. 
• Tereyağıla birlikte esmer şekeri 
 tavada eritin. 
• Portakal suyunu ilave edip ısınana
 kadar pişirin. 
• Ananas dilimlerini tavaya alın ve her iki  
 tarafını 1-2 dakika pişirin. 
• Ananaslar esmerleşince tavadan alın. 

Servis önerisi
• Dilediğiniz dondurma ile servis   
 edebilirsiniz.

Ballı Ananaslı Tavuk Şişler 
Malzemeler
• 500 g. tavuk kuşbaşı göğüs fileto
• 1 adet ananas
• 1 adet kapya biber
• 2 çorba kaşığı bal
• 2 çorba kaşığı soya sosu
• 1 çorba kaşığı limon suyu
• 2 tatlı kaşığı hardal
• 2 çorba kaşığı ayçiçek yağı
• 16 adet çöp şiş

Yapılışı
• Tavuğu büyükçe bir kaseye alın. 
• Ananası soyun, 1 cm kalınlığında   
 halka şeklinde dilimleyin ve dilimleri 
 2 cm’lik parçalara kesin.
• Biberi küp şeklinde doğrayın.
• Ananas ve biber küplerini tavuğa ilave edin.
• Başka bir kasede bal, soya sosu, 
 limon suyu, hardal ve ayçiçek yağını   
 karıştırın. 
• Sos karışımını tavuğa ekleyin; tüm   
 malzemeler sos ile kaplanana kadar  
 harmanlayın. 
• Tavuk karışımını buzdolabında bir saat  
 kadar dinlendirin.
• Çöp şişlere ikişer parça tavuk, ananas,  
 kırmızı biberi sırasıyla dizin. Ballı tavuk  
 şişleri önceden ısıtılmış ızgarada ya da  
 döküm tavada 10-12 dakika çevirerek  
 pişirin. 
• Çöp şişleri, çabuk yanmalarını önlemek  
 için, suda bekletin.



Yaban Mersinli Muffin
Malzemeler
• 1 su bardağı taze yaban mersini 
• 1 adet yumurta
• 1 su bardağı şeker
• 1 su bardağı yoğurt
• 2 su bardağı un
• 1/4 su bardağı sıvı yağ
• 1 paket vanilya
• 1 paket kabartma tozu
• 1 tutam tuz

Yapılışı
• Derin bir kapta yoğurt, yumurta, 
 sıvı yağ ve vanilyayı çırpın.
• Başka bir kapta şeker, un, kabartma tozu  
 ve tuzu harmanlayın. 
• Bu karışımdan 1 yemek kaşığı 
 yaban mersinlerini unlamak için ayırın. 
• Kalan unlu karışımı yoğurtlu karışıma  
 ekleyip karıştırın.
• Yaban mersinlerini ayırdığınız unla   
 harmanlayın.
• Una bulanan yaban mersinlerini kek   
 karışımına ekleyip, spatulayla çok hafif  
 karıştırın.
• Hamuru muffin kağıdına ya da kalıplarına  
 paylaştırın.
• Önceden ısıtılmış 190 derece fırında, 
 20-25 dakika kadar pişirin.

Hindistan Cevizli Koko Kurabiye
Malzemeler
• 1,5 su bardağı taze  
 hindistan cevizi rendesi
•  2 adet yumurta akı
•  1 çay bardağı şeker
• Yarım paket vanilya

Yapılışı
•  Yumurta akları ve şekeri kar haline   
 gelinceye kadar iyice çırpın.
•  Taze hindistan cevizi rendesini ve 
 vanilyayı ekleyin.
•  Tahta kaşıkla havalandırarak karıştırın.
•  Karışımı krema torbasına doldurun,
 yağlı kağıt serilmiş tepsiye aralıklarla sıkın.
•  125 derecede 25 - 30 dakika sertleşip, 
 altın sarısı oluncaya kadar pişirin.



Kuşkonmazlı MilföyFrenk Üzümlü Çikolatalı Puding
Malzemeler
• 6 yemek kaşığı kakao
• 3 yemek kaşığı mısır nişastası
• 1/2 su bardağı toz şeker
• Bir çimdik tuz
• 2 su bardağı süt
• 25 gr tereyağ (küçük küpler halinde)
• 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
• 1 su bardağı frenk üzümü
• Taze nane yaprağı

Yapılışı
•  Orta boy tencerede kakao, şeker, nişasta 
 ve tuzu koyup karıştırın.
•  Sütü, vanilya özütünü ve tereyağını ilave  
 edip, orta dereceli ateşte çırpma teli ile 
 karıştırarak 5 dakika pişirin.
•  Ocağın altını biraz kısın ve dibini sıyırarak  
 karıştırmaya devam edin. 10-15 dakika  
 içinde koyulaşmaya başlayacak. Kıvamı  
 iyice koyulaşınca ocağın altını kapatın. 
•  Önceden içini ıslattığınız servis kaplarına  
 pudingi paylaştırın.
•  Kaplarınızı oda sıcaklığında yarım saat  
 beklettikten sonra üstüne streç filmle  
 örtüp dolapta en az 2 saat soğutun.
•  Bıçak yardımıyla  kenarlarını  yerinden  
 oynatın ve servis tabağına ters çevirin.
•  Pudinglerin üzerlerini taze nane yaprağı ve  
 frenk üzümü ile süsleyin.

Malzemeler
• 10 - 12 adet kuşkonmaz
• 4 adet milföy
• 4 büyük dilim tulum peyniri
• 5 - 6 adet ceviz
• 1 yumurta sarısı
• Zeytinyağı
• Tuz
• Karabiber

Yapılışı
•  Kuşkonmazları, kök kısımlarından 1,5  
 parmak kalınlığında kesip bu kısımları atın. 
•  Kalan parçaları, büyüklüğüne göre   
 2-3 parçaya bölün ve yumuşayana kadar  
 haşlayın.
•  Karabiber, tuz ve zeytinyağı ile 5 dakika  
 marine edin. 
•  Milföyleri merdane ile yağlı kağıt üzerinde  
 açıp inceltin. 
•  Üst, alt ve yan kenarlarından birer   
 parmak boşluk kalacak şekilde, ince   
 dilimlere bölünmüş peynirlerle   
 kuşkonmazları bir dilim peynir, bir dilim  
 kuşkonmaz şeklinde dizin. 
•  Üzerine ufalanmış cevizleri serpin ve taze  
 karabiber çekin. 
•  Milföyün kenar boşluklarına, yumurta  
 sarısı sürüp katlayarak yapıştırın. 
•  Katlayıp yapıştırdığımız milföy kenarlarının  
 üst kısımlarına da yumurta sarısı sürün.
•  Önceden ısınmış 200 derece fırında 
 8-10 dakika kadar pişirin.



Soğanlı Hindibalı Omlet Rokfor, Cevizli ve Elmalı Hindiba Salatası
Malzemeler
• 2 adet beyaz hindiba
• 3 adet yumurta
• 1 küçük boy soğan
• 1 adet tatlı kırmızıbiber
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 yemek kaşığı sıvıyağ
• Tuz
• Karabiber

Yapılışı
•  Hindibaların yapraklarını ayırmadan 
 yıkayın ve tencereye alın. 
•  Suya bir miktar limon sıkarak 3-4 dakika  
 kadar haşlayın.
•  Haşlanan hindibaları süzün ve ince ince  
 doğrayın. 
•  Soğanı soyun ve yemeklik doğrayın. 
•  Kırmızı tatlı biberi halka halka doğrayın  
 ve çekirdeklerini temizleyin.
•  Tereyağını ve sıvıyağı karıştırın, tavada  
 kızdırın. 
•  Soğanı ve kırmızıbiberi birlikte 2 dakika  
 kadar soteleyin. 
•  Hindibaları ekleyerek suyunu çekene  
 kadar karıştırarak pişirin.
•  Yumurtaları bir kasede çırpın, pişen   
 hindibaların üzerine dökerek yayın.
•  Kısık ateşte önlü arkalı pişirin.

Malzemeler
• 2 adet hindiba
• 50 gram rokfor peyniri
• 1/2 su bardağı ceviz
• 1 adet yeşil elma
• 1 adet limon suyu
• 1 yemek kaşığı balsamik sirke
• 1 tatlı kaşığı dijon hardalı
• 1 tutam tuz, karabiber
• Zeytinyağ

Yapılışı
• Hindibaları marul gibi yaprak yaprak 
 ayırın ve iyice yıkayın.
• Yeşil elmaları kabuklarıyla ince ince   
 dilimleyin ve kararmaları için kullanana  
 kadar limonlu suda bekletin.   
• Küp şeklindeki rokfor peynirlerini, ceviz ve  
 elma dilimlerini nazikçe harmanlayın.
• Hindiba yapraklarına eşit miktarda   
 karışımdan yerleştirin.
• Bir kapta zeytinyağ, sirke, hardal,  
 tuz ve karabiberi iyice karıştırarak salata  
 sosunu hazırlayın.  
• Sosu hindiba yaprakları üzerinde gezdirin.



Demirhindi Şerbeti Zencefilli Lime’lı Çay
Malzemeler
• Bir parmak ölçüsünde taze zencefil
•  1 lime
• 250 ml sıcak su
•  1 çay kaşığı bal

Yapılışı
•  Taze zencefili ince ince dilimleyin ya da  
 rendeleyin. 
•  Lime’dan 2 dilim kesin. 
•  Zencefil, lime ve balı fincana alın.
•  Üzerine sıcak suyu ekleyip, 3-4 dakika  
 demleyin ve sıcak tüketin.
•  Arzu ederseniz taze nanede   
 kullanabilirsiniz.

Malzemeler
•  1 litre su
•  200 gram bal
•  150 gram demirhindi

Baharat Torbası
•  2 adet karanfil
•  1 parça kök zencefil
•  2 parça kök zerdeçal
•  2 adet kabuk tarçın
•  1 adet çubuk vanilya
•  10 adet kakule
•  5 adet kişniş
•  1 parça adaçayı
•  1 parça ıhlamur

Yapılışı
• Demirhindi 1 litre suda 1 gece bekletilir.
• Ocakta kaynamaya bırakılan demirhindiye  
 bal ilave edilir. 
• Kaynayan ballı suya baharatların içinde  
 bulunduğu torba batırılıp, 2-3 dakika daha  
 kaynatılır.
• Kendi halinde soğumaya bırakılan şerbet,  
 15-20 dakika sonra tülbentten süzülerek  
 tüketilir.



Mangolu Puding Fırında Tatlı Patates
Malzemeler
• 1/2 kilo tatlı patates
• Zeytinyağı
• Himalaya tuzu veya deniz tuzu
• Sarımsak
• Kekik

Yapılışı
•  Fırın önceden 200 derecede ısıtın.
•  Fırın tepsisine yağlı pişirme kağıdı serin.
•  İyice yıkanmış tatlı patatesleri  
 kabuklarıyla dilimleyin.
•  Biraz zeytinyağı, Himalaya tuzu,  
 kekik ve sarımsak ile harmanlayın.
•  Dilimlenmiş tatlı patatesleri fırın 
 tepsisine dizin.
•  Üzerleri kızarana kadar yaklaşık
 20-25 dakika pişirin.

Malzemeler
• 3 adet mango
• 1 su bardağı toz şeker 
• 1 su bardağı su
• 2 yemek kaşığı mısır nişastası
• 1 çay bardağı krema 
• 50 gr margarin 

Yapılışı
•  2 adet mangoyu küp şeklinde dilimleyin.
•  Kesilmiş mangoları şeker ve biraz su ilave  
 edip blendırla püre haline getirin. 
•  Püreye nişasta ve kalan suyu ekleyip orta  
 ateşte koyulaşıncaya kadar pişirin. 
•  En son karışıma krema ekleyip karıştırın  
 ve kaselere paylaştırın. 
•  Oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletin. 
•  Kalan mangoyu küp şeklinde doğrayın  
 ve pudinglerin üstüne paylaştırın.
•  2 saat buzdolabında beklettikten sonra  
 servis edebilirsiniz.



Lezzet ve Sağlık Dolu 
Tropikal Meyveler
Macrocenter’da...

Dünyanın değişik
 tropikal bölgelerinde 

yetişen birbirinden lezzetli; 
vitamin, sağlık ve enerji 

deposu egzotik meyveler 
mevsimine göre 

en taze ve en ekonomik 
şekilde artık 

Macrocenter’larda...

www.egetropikal.com


