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ANNE - BABA VE EÐÝTÝMCÝLERE ÖNERÝLER

Yemek piþirmeden önce dikkat edilmesi gerekenler hususlar
Yemek tariflerini uygulamadan önce çocuðumuza hikâyeleri sýrayla okuyalým.
Çocuðumuzla birlikte kitaptaki resimleri inceleyelim.
Yemek piþirmeye baþlamadan önce çocuðumuzla birlikte besmele çekelim.
Yemek tariflerini uygulamadan önce çocuðumuzla birlikte ellerimizi yýkayalým.

Yemek piþirirken dikkat edilmesi gereken hususlar
 Çocuðumuza, mutfak önlüðü takalým.
 Malzemeleri birlikte hazýrlayalým. 
 Ocaðý ve fýrýný biz yakýp söndürelim.
Çocuðumuzu, býçak gibi keskin aletlerden uzak tutalým.

 Yemekler piþtikten sonra malzemeleri çocuðumuzla birlikte toplayalým. 
 Çocuðumuzun yaptýðý yemekleri, diðer aile bireylerine ikram etmesinde ona yardýmcý olalým.
 Çocuðumuzdan, yemekleri nasýl yaptýðýný anlatmasýný isteyelim. 
Yaptýðý bu güzel yemekleri yedikten sonra ona teþekkür edelim. 

Yemek yerken dikkat edilecek hususlar 
 Sofraya oturmadan önce çocuðumuzla birlikte ellerimizi yýkayalým.
 Yemeðe baþlamadan önce hep birlikte besmele çekelim.
 Yemeklerimizi sað elimizle yiyelim.
 Yemek bittikten sonra dua etmeyi unutmayalým. 
 Yemek duasý: Artsýn eksilmesin, taþsýn dökülmesin, yediðimiz can olsun, içtiðimiz kan
olsun. Hepimize yarasýn, afiyet olsun. Amin.
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Yaþadýðýmýz gezegenin adý nedir biliyor
musunuz? Tabi ki Dünya’dýr!

Dünya’mýzda çok güzel gezilip görülecek
yerler vardýr. Masmavi denizler, yemyeþil or-
manlar, karla kaplý bembeyaz daðlar ne kadar
da güzel yaratýlmýþ deðil mi?

Hazreti Âdem ve Havva bu güzel Dünya-
mýzda yaþayan ilk insanlardýr.

Ýþte hikâyesi:

4 adet yumurta

4 fincan un

4 fincan þeker

1 paket kremþanti

1 bardak soðuk süt 

Bir derin kap

Mikser (çýrpýcý)

Tahta kaþýk

Býçak

Yuvarlak tepsi

Hazreti Âdem ile Hazreti Havva,
çok güzel bir cennet bahçesinde
yaþýyorlarmýþ. Allah, onlara, burada istedikleri gibi yaþayabileceklerini söylemiþ. Ama
sadece bir aðaçtan meyve yememeleri gerekiyormuþ. Bir gün Hazreti Âdem ile Haz-
reti Havva bu aðaçta yetiþen meyveden Allah’ýn izni olmadan yemiþler.

Bu yüzden Allah, Onlara artýk cennette yaþayamayacaklarýný söylemiþ. Hazreti
Âdem ile Hazreti Havva hata yaptýklarýný anlayarak, Allah’tan özür dilemiþler. Ancak
bundan sonraki hayatlarýný dünyada sürdürmek zorunda kalmýþlar.

Þimdi, bir dünya pastasý hazýrlamaya ne dersiniz?
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21

Dünya Pastasý

140 derece fýrýnda 20 dakika pi-
þirelim. Kek soðuduktan sonra
býçak yardýmýyla ortadan ikiye
keselim.

3 Bir bardak soðuk sütü, bir pa-
ket krem þantiyle çýrpalým.
Krem þantinin bir kýsmýný, ke-
kin üstüne dökelim.

6 Pastanýn üstünü, meyve ve çi-
kolata parçacýklarýyla da süsle-
yelim. Artýk pastamýz hazýr!

4 Kremþantinin üstüne de daha
önce hazýrladýðýmýz meyve di-
limlerini yerleþtirelim.

5

Derin bir kapta yumurta, un ve
þekeri çýrpalým. Yaðlanmýþ, yu-
varlak tepsiye karýþýmý dökelim.

Son olarak kekin diðer yarýsýný
da üstüne koyalým. Kalan krem
þantiyle kekin bütün yüzeyini
kaplayalým.

Süslemekiçin:

Yeþil fýstýk rendesi 

Çikolata parçacýklarý

Kuru kayýsý 

Renkli þekerlemeler

Çilek, kivi ve muz
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1 bardak aþurelik buðday

1 kahve fincaný pirinç

1 bardak kuru fasulye

1 bardak nohut

2 bardak süt

2 adet incir

2 adet kuru kayýsý

1 bardak su

3 bardak toz þeker 

Derin bir tencere

Býçak

Tahta kaþýk

Kepçe

Gerektiði kadar kâse

Birçok yiyeceði karýþtýrýp lezzetli bir yemek
yapabilir misiniz? Eminim ki bu oldukça zor-
dur. Ama uzun yýllar önce Hazreti Nuh, gemi-
de bulunan bütün yiyecekleri bir kapta piþire-
rek aþure yapmýþ. Ýþte hikâyesi:

Hazreti Nuh, gemide bulunan hayvan ve
insanlarla birlikte uzun bir yolculuk yapmýþ. 

O þiddetli yaðmurlarýn ardýndan gemi,
Cudi Daðý’nýn tepesinde durmuþ. Hazreti
Nuh, ne olup bittiðini anlamak için geminin
kapýsýný açmýþ. Günlerce karanlýkta kalan
insanlar ve hayvanlar ýþýðý görünce çok se-
vinmiþler. Kurtulduklarý için Allah’a þükretmiþler. Allah’ýn izniyle gemide kalan yiyecek-
leri birleþtirerek aþure yapýp yemiþler.

Hazreti Nuh, kapýyý açýnca önce hayvanlar yeryüzüne daðýlmýþ. Daha sonra da Haz-
reti Nuh ve ona inanan insanlar gemiden inmiþler. Ardýndan o bölgede yaþamaya baþ-
lamýþlar. Ýnsanlar kendilerine ev yapýp sebze ve meyve yetiþtirmiþler. Daha sonraki
yýllarda da dünyanýn her yanýna daðýlarak þehirler kurmuþlar. Böylece hayatlarýný
sürdürmüþler.

Þimdi, aþure piþirmeye ne dersiniz?
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21

Aþure

Buðdayýn üzerini biraz geçecek kadar
su ekleyelim. Buðdaylarý kýsýk ateþte
piþirelim. Tahta kaþýkla buðdayý karýþ-
týrýp yumuþaklýðýný kortrol edelim.

3 Sonra da nohut ve kuru fasulye-
yi ekleyelim. En son olarak ten-
cereye pirinci de koyarak kay-
natalým.

6 Aþureyi, kepçe ile kâselere
dökelim ve üzerini tarçýn, fýn-
dýk, þam fýstýðý ve bademle süs-
leyelim. Artýk aþuremiz hazýr!

4 Kaynama sýrasýnda kuru kayýsý
ve incirin kabuklarýný soyalým.
Ardýndan küp þeklinde kesip
tencerenin içine atalým.

5

Buðday, pirinç, nohut ve kuru
fasulyeyi bir gece önceden suda
bekletelim. Ertesi gün tencere-
ye ilk olarak buðdayý koyalým.

Bir süre sonra da süt ile þekeri
karýþtýrarak tencereye ilâve ede-
lim. Kaynadýktan sonra altýný
kapatalým.

Süslemek için:
Tarçýn, Fýndýk, 

Þam fýstýðý ve Badem. 
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1 paket bisküvi

3 çorba kaþýðý kakao

1 paket margarin

Ýsteðe göre fýndýk, fýstýk,
hindistan cevizi

1 paket vanilya

1 adet akide þekeri 

5 çorba kaþýðý pudra þekeri

Bir adet derin 
karýþtýrma kabý

Bir adet düz tabak

Tahta kaþýk

Hiç dað gördünüz mü? Peki bir maðara? Her-
hâlde týrmanýp çýkýlacak en güzel dað Nur Daðý’dýr.
Mekke’de bulunan Nur Daðý’na ailenizle birlikte
rahatlýkla týrmanabilirsiniz. 

Hatta Hira maðarasýna bile girebilirsiniz.
Ýþte size hikâyesi:

Peygamber Efendimiz, yýllar
önce Nur Daðý’na çýkýp maðarada
yalnýz baþýna ibadet edermiþ. Ha-
nýmý, Hazreti Hatice de orada kal-
dýðý zaman yiyebilmesi için O’na ye-
mekler hazýrlarmýþ.

Bir gün Peygamber Efendimiz Nur
Daðý’nda ibadet ederken, Cebrail adlý
melek yanýna gelmiþ. O’na, Allah ta-
rafýndan peygamberlik verildiðini söylemiþ. Bu olay karþýsýnda Peygamber Efen-
dimiz, çok korkmuþ ve þaþýrmýþ. Kýsa bir süre sonra da Peygamber Efendimiz,
çevresindeki herkese Allah’ýn varlýðýný ve tek olduðunu anlatmýþ. Çevresindeki-
lere O’na, inanýp ibadet etmeleri gerektiðini söylemiþ. Peygamber Efendimiz, ha-
yatýnýn sonuna kadar bu görevini en iyi þekilde yerine getirmiþ. Üstelik O, güzel
davranýþlarýyla da bütün insanlara örnek olmuþ.

Þimdi, bir dað keki hazýrlamaya ne dersiniz? 
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21

Dað Keki

Vanilya, dövülmüþ fýndýk ve
Hindistan cevizi de ilâve ede-
lim. Ardýndan bütün malzeme-
leri kabýn içinde yoðuralým.

3 Hazýrladýðýmýz keki, tahta kaþýk
yardýmýyla düz bir tabaða döke-
lim. 

6 Artýk dað kekimiz hazýr!

4 Sonra da elimizle dað þeklini
verelim.

5

Önce yumuþak margarini ve
ufalanmýþ bisküviyi kaba koyup
yoðuralým. Sonra da kabýn içine
þeker ve kakao ekleyelim.

Akide þekerini de daðýn üzerine
yerleþtirerek Hira maðarasýný
oluþturalým.
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Aþçý olup lezzetli yemekler yapmak
ister misiniz? Sonra da hazýrladýðýmýz ye-
mekleri sevdiklerimizle paylaþmak...
Týpký Hazreti Ýbrahim’in yaptýðý gibi.

Ýþte hikâyesi:

1 su bardaðý pirinç 

1,5 su bardaðý su (et veya tavuk
suyu da olabilir)

1 yemek kaþýðý dolusu tereyaðý 

1 yemek kaþýðý dolusu sývý yað

1 çay kaþýðý þeker

1 çay kaþýðý tuz

Derin kap 

Tahta kaþýk

Pilav tenceresi

Hazreti Ýbrahim, çok
uzun yýllar yaþamýþ. Çocuk-
larý, Ýsmail ve Ýshak’a hep iyi
bir insan olmayý öðretmiþ. 

Hazreti Ýbrahim, hayatý
boyunca çevresinde ihtiyaçlarý
olanlara da hep yardýmcý ol-
muþ. Aç olanlarý  her zaman do-
yurmuþ ve onlara ikramda bulunmuþ. 

Hazreti Ýbrahim, insanlarý yedirdikçe
yiyecekler hiç eksilmiyor, aksine çoðalýyormuþ. Üstelik daha çok artýyormuþ. Ülke-
de yaþayan herkes, uzun yýllar bu olayý konuþmuþ. Hazreti Ýbrahim’i örnek alarak
ihtiyacý olan insanlara hep yardým etmiþler.

Þimdi, lezzetli bir pilav piþirmeye ne dersiniz? 
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21 Ardýndan ayýklayýp suda bek-
lettiðimiz pirinci süzüp, tence-
reye boþaltalým.

3 Pirinci yaðda kavuralým.

6 Ýsterseniz, pilavýn üstünü bezel-
ye ve havuç taneleriyle süsleye-
bilirsiniz. 
Artýk pilavýmýz hazýr!

4 Tencereye, þeker ve tuz ekleyip
kavurmaya devam edelim.

5

Önce pilav terceresinde tere-
yaðýný eritelim. Sonra da biraz
sývý yað ilâve edelim.

Ardýndan pirinçlerin üzerine et
veya tavuk suyu dökelim. Ten-
cerenin, kapaðýný kapatýp pi-
lavýn piþmesini bekleyelim.

Pilav

Süslemekiçin:

Bezelye 

Havuç
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2 adet yumurta 

3 su bardaðý un

1 su bardaðý toz þeker 

1 büyük paket margarin

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu 

Derin bir kap 

Fýrýn tepsisi

Elek

Tahta

Ay, yýldýz, güneþ kalýplarý

Astronot olup uzayda yolculuk yap-
mak; ay, güneþ ve yýldýzlarý yakýndan gör-
mek herhâlde çok eðlenceli olur. Uzaya
gitmesek de belki onlarý Hazreti Yusuf gi-
bi rüyamýzda görebiliriz. 

Ýþte hikâyesi:

Hazreti Yakup’un on bir
tane oðlu varmýþ. En küçük-
leri de Hazreti Yusuf’muþ. Bir
gece Hazreti Yusuf, rüyasýnda
11 yýldýz, güneþ ve ayýn ken-
disine secde ettiðini görmüþ. Sabah uyanýr uyanmaz, rüyasýný babasýna anlatmýþ.
Hazreti Yakup, bu rüyayý dinledikten sonra oðlunun bir gün peygamber olacaðýný
anlamýþ. Ama kimseye söylememiþ. 

Hazreti Yusuf, çocukluk yýllarýnda çok zor günler yaþamýþ. Ailesinden uzun süre
ayrý kalmýþ. Bu sýkýntýlý günlerin ardýndan Mýsýr’da kralýn yardýmcýsý olmuþ. Yaþadýðý
ülkedeki herkese Allah’ý ve O’nun emirlerini anlatmýþ. Onlar da, Hazreti Yusuf’un
sözlerine inanmýþlar. Hazreti Yusuf, çok mutlu gözükse de ailesini çok özlüyormuþ.
Onlara kavuþmak için her gün dua ediyormuþ. Allah, bir süre sonra Hazreti Yusuf’un
bu isteðini kabul etmiþ. Sonunda, çok sevdiði babasý Hazreti Yakup’a, biricik anne-
sine ve sevgili kardeþlerine kavuþmuþ. Hazreti Yusuf, artýk çok mutluymuþ.

Þimdi ay, yýldýz ve güneþ kurabiyeleri hazýrlamaya ne dersiniz?
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21 Kabýn içine iki yumurta sarýsý,
toz þeker ve yumuþamýþ marga-
rini koyalým. Malzemeleri gü-
zelce yoðuralým.

3 Hamurdan küçük toplar ya-
palým. 

6 Ardýndan kurabiyeleri 120 de-
receye ayarlanmýþ fýrýnda piþi-
relim.
Artýk kurabiyelerimiz hazýr!

4 Sonra da ay, yýldýz ve güneþ ka-
lýplarýný hamura bastýralým.

5

Büyük bir kaba unu, vanilyayý
ve kabartma tozunu eleyelim.

Kurabiyeleri yaðlanmýþ fýrýn
tepsisine dizelim. Üzerine yu-
murta aký sürelim.

Ay, Yýldýz ve Güneþ Kurabiyeleri
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Günümüzde yolculuk yapmak için çeþitli taþýt
araçlarý kullanýlýr. Arabalar, uçaklar, gemiler... 

Uzun yýllar önce de insanlar deve, at ve eþeðe
binerek yolculuk yaparlarmýþ. Týpký Peygamber
Efendimizin devesi ile Mekke’den Medine’ye git-
tiði gibi. 

Ýþte hikâyesi:

Yýllar önce Peygamber Efendimiz, Mek-
ke’de yaþayan herkese Allah’ýn emirlerini an-
latýyormuþ. Ama bir süre sonra Allah’a inan-
mayan insanlar tarafýndan rahatsýz edilmeye
baþlanmýþ. Bunun üzerine Allah’ýn izniyle
Peygamber Efendimiz, Mekke’den ayrýlýp,
Medine’ye gitmeye karar vermiþ. Peygamber
Efendimiz devesine binip, arkadaþý Hazreti
Ebubekir ile birlikte yola çýkmýþ. Hicret, de-
nen ve günlerce süren bu yolculuk Medi-
ne’ye vardýklarýnda sona ermiþ. Medine’de yaþayan insanlar, O’nu görünce çok mut-
lu olmuþlar. Peygamber Efendimizi, evlerinde misafir etmek istemiþler. Peygamber
Efendimiz de kimseyi kýrmak istememiþ. Medine halkýna, devesi kimin evinin
önünde çökerse misafir olarak orada kalacaðýný söylemiþ. O sýrada deve biraz
yürüdükten sonra bir evin önüne oturmuþ. Peygamber Efendimiz de sözünü tutarak
o evde uzun süre misafir olmuþ. 

Þimdi, deve muhallebisi hazýrlamaya ne dersiniz?

1 su bardaðý þeker 

2 buçuk fincan un 

3 kaþýk kakao 

1 paket vanilya

1 orta boy tencere 

Tahta kaþýk 

Elek

Yayvan tabak

Deve kalýbý
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21 Unu, vanilyayý ve kakaoyu ten-
cerenin içine eleyelim. Þekeri
de ilâve edip tahta kaþýkla ka-
rýþtýralým.

3 Muhallebi, kaynadýktan sonra
hemen altýný kapatalým.

6 Artýk muhallebimiz hazýr!

4 Muhallebiyi, kaþýk yardýmýyla
küçük bir tabaða dökelim.

5

Tencerenin içine sütü, bir sürahi
yardýmýyla dökelim.

Ardýndan muhallebinin üzerine
Hindistan ceviziyle deve þekli
vermeye çalýþalým. Bunun için
deve kalýbý da kullanabiliriz. 

Deve Muhallebisi

Süslemekiçin:

Kuru kayýsý 

Hindistan cevizi
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2 su bardaðý un 

Yarým paket margarin 

2 çorba kaþýðý sývý yað 

2 çorba kaþýðý þeker

2 çorba kaþýðý yoðurt

1 çay kaþýðý mahlep 

1 paket kabartma tozu 

1 tatlý kaþýðý tuz

1 yumurta sarýsý 

Biliyor musunuz, Hazreti Musa, peygamber olma-
dan önce çobanlýk yaparmýþ. Asasýný da yanýndan hiç
ayýrmazmýþ. Daha sonra Allah’ýn izniyle Hazreti Mu-
sa, asasýný kullanarak birçok mucizeler gerçekleþtir-
miþ. Merak ettiniz mi?

Ýþte hikâyesi:

Hazreti Musa, yaþadýðý ülkedeki insanlara
Allah’ýn varlýðýný ve birliðini anlatýyormuþ. An-
cak Mýsýr da yaþayan Firavun adlý bir kral, Haz-
reti Musa’nýn anlattýklarýna inanmýyormuþ. O’na
ve Allah’a inanlara zarar veriyormuþ. Bunun üze-
rine Hazreti Musa, çevresindeki insanlarla birlik-
te Mýsýr’dan ayrýlmýþ. Bunu öðrenen Firavun, as-
kerleri ile birlikte onlarý takip etmeye baþlamýþ. Hazreti Musa ve yanýndaki insanlar
Kýzýldeniz’e doðru yaklaþmýþlar. Önlerinde deniz arkalarýnda düþman, sizce ne yap-
mýþlar? Yüce Allah, Hazreti Musa’ya asasýný denize vurmasýný emretmiþ. Asayý, deni-
ze vurunca deniz ikiye ayrýlmýþ ve insanlar karþýya geçmiþler. Peþlerinden gelen Fira-
vun ve askerleri ise, denizin tekrar eski hâline gelmesiyle birlikte boðulmuþlar. 

Daha sonra Hazreti Musa ve yanýndaki insanlar, baþka bir ülkede hayatlarýný
sürdürmeye devam etmiþler. 

Þimdi, asa çöreði hazýrlamaya ne dersiniz?
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21 Ardýndan þeker, yoðurt, mahlep,
tuz ve kabartma tozu ilâve edip
yoðuralým.

3 Hamuru, küçük toplara bölüp
elimizle asa þeklini verelim.

6 Artýk asa çöreðimiz hazýr!

4 Daha sonra hamurlarýmýzý yað-
lanmýþ tepsiye dizelim. Fýrçayla
üzerine yumurta sarýsý sürelim.

5

Unu, derin bir kaba eleyelim.
Ýçine oda sýcaklýðýnda bekletil-
miþ margarin ve sývý yað ekle-
yelim.

Üzerine susam döktükten sonra
140 derecelik fýrýnda piþirelim.

Asa Çöreði

Süslemek için:
Susam ya da

Çörek otu 
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1 paket yaþ maya 

1 bardak süt 

Aldýðý kadar un 

Tuz

Bir yemek kaþýðý sývý yað

Merdane 

Derin kap 

Elek

Býçak 

Düz fýrýn tepsisi

Tahta

Mutfak bezi

Hiç yunus balýðý gördünüz mü? Deniz altýnda
yüzerlerken birden su üstüne çýkýp, zýplamalarý
ne kadar ilginç, deðil mi? Peki, Hazreti Yunus’un
büyük bir balýðýn karnýnda yaþadýklarýný merak
ediyormusunuz? 

Ýþte hikâyesi:

Yýllar önce Hazreti Yunus’a, Allah ta-
rafýndan peygamberlik verilmiþ. Hazreti
Yunus da ülkesinde yaþayan bütün insan-
lara Allah’ýn emirlerini anlatmýþ. Bu göre-
vine uzun yýllar devam etmiþ. Ancak in-
sanlar O’na bir türlü inanmýyorlarmýþ.
Hazreti Yunus, bu yüzden ülkesini terk
etmek üzere bir gemiye binmiþ. Gemi, denizde ilerlerken, büyük bir fýrtýna çýkmýþ.
Gemideki insanlar, fýrtýnanýn Hazreti Yunus yüzünden çýktýðýný düþünmüþler. Haz-
reti Yunus’u bu yüzden gemiden, denize atmýþlar. Hazreti Yunus, denizde dalgalar-
la uzun süre mücadele etmiþ. Ama sonunda O’nu, kocaman bir balýk yutmuþ. 

Hazreti Yunus, þaþýrmýþ ve ne yapacaðýný bilememiþ. Balýðýn karnýndan kurtul-
mak için Allah’a çok dua etmiþ. Bir süre sonra bu büyük balýk, Hazreti Yunus’u
kýyýya çýkarmýþ. Hazreti Yunus da bir süre sonra ülkesine tekrar geri dönmüþ. Al-
lah’a, dualarýný kabul ettiði için çok þükretmiþ.

Þimdi, balýk pidesi hazýrlamaya ne dersiniz?



19

21 Ardýndan unu, bir kabýn içerisi-
ne eleyelim. Üzerine mayalý
süt, tuz ve sývý yað ilâve ederek
yoðuralým.

3 Hamuru yoðurduktan sonra ka-
barmasý için üstünü örtüp, bekle-
yelim. Daha sonra, bir merdane
yardýmýyla hamuru açalým.

6 120 derece fýrýnda 30 dakika pi-
þirelim. Artýk balýk pidemiz
hazýr!

4 Bir býçak yardýmýyla da hamur-
dan balýk þekli oluþturalým.

Önce bir bardak sütü, maya ile
karýþtýralým.

Balýk Pidesi

Süslemekiçin:
Domates 

Yeþil biber

Siyah zeytin 

Mýsýr
Kaþar peyniri

Kavrulmuþ kýyma

5 Son olarak hamuru, yaðlanmýþ
tepsiye koyalým. Üzerini kav-
rulmuþ kýyma, biber, domates,
zeytin, mýsýr ve kaþar rendesi
ile süsleyelim.
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Bir yemek kaþýðý ýhlamur 

Bir yemek kaþýðý nane 

Bir yemek kaþýðý anason 

Bir yemek kaþýðý adaçayý

Bir çubuk tarçýn

Elma kabuðu 

Bir kaç damla limon 

Bir tatlý kaþýðý bal 

Hasta olduðumuzda doktora giderek
tedavi oluruz. Allah’ýn izniyle de iyileþiriz.

Uzun yýllar önce Hazreti Ýsa’nýn bir
doktor gibi hastalarý iyileþtirdiðini biliyor
muydunuz! 

Ýþte hikâyesi:

Hazreti Ýsa, peygamber olduktan sonra ülkesin-
deki insanlara uzun yýllar Allah’ýn emirlerini an-
latmýþ.

Ama O’na, çok az insan inanmýþ. Ýnanmayan
insanlar da, Hazreti Ýsa’dan sürekli mucize göster-
mesini istiyorlarmýþ. Bir süre sonra Allah’ýn izniy-
le Hazreti Ýsa, onlara birçok mucize göstermiþ.

En önemli mucizelerinden biri de iyileþmesi
mümkün olmayan hastalarý iyileþtirmesiymiþ.
Hazreti Ýsa, kör olan insanlarýn gözlerine ellerini
sürerek yeniden görmesine yardýmcý olmuþ. Bir-
çok cilt hastalýðý olan insanlarý da iyileþtirmiþ. Ya-
ni Allah’ýn izniyle, þifa vermiþ.

Þimdi, þifalý bir çay hazýrlamaya ne dersiniz?



21

21 Ardýndan da bir çubuk tarçýn. 

3 Son olarak da elma kabuðu
ilâve edelim.

6 Þifa çayýný bardaða dikkatlice
dökelim. Ardýndan çayýmýzý, li-
mon suyu ve balla tatlandý-
ralým. Artýk þifa çayýmýz hazýr!

4 Daha sonra da çaydanlýðýn içine
bir bardak su dökelim.

5

Küçük bir çaydanlýða biraz ada
çayý, nane, ýhlamur ve anason
koyalým.

Bitkiler, suda kaynadýktan son-
ra çaydanlýðýn altýný kapatýp bi-
raz dinlendirelim.

Þifa Çayý
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Hiç düðüne gittiniz mi? 
Peki düðünde ikram edi-

len yiyeceklerden yediniz mi?
Yýllar önce Peygamber

Efendimizin düðününde çok
ilginç bir olay yaþanmýþ. 

Ýþte hikâyesi:

2 su bardaðý su  

7 adet hurma  

7 adet ceviz içi

7 adet kürdan

1 adet buzdolabý poþeti 

Servis tabaðý 

Çaydanlýk

Yýllar önce Allah’ýn izniyle
Peygamber Efendimiz, evlene-
cekmiþ. Hemen hazýrlýklar yapýl-
mýþ. Hazreti Enes’in annesi de Pey-
gamber Efendimize bir düðün hediyesi
göndermiþ. Bu hediye yaðda kavrulmuþ
Medine hurmasýymýþ. Ancak hurma Peygamber
Efendimiz ve hanýmýna yetecek kadarmýþ. 

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, hurma tabaðýný
sofraya koymuþ. O sýrada bütün Medine halký, O’nu seyrediyormuþ. 

Ardýndan hurma kabýnýn üzerine elini koyup bereket duasý okumuþ. Sonra da
bütün davetlilere hurma ikram etmiþ.

Bütün davetliler, doyuncaya kadar hurma yemiþ. Tabakta ise hâlâ hurmalar
duruyormuþ. 

Þimdi, hurmalý cezerye yapmaya ne dersiniz?
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21 Yumuþamýþ olan hurmalarýn çe-
kirdeklerini çýkarýp içine ayýk-
lanmýþ ceviz parçacýklarýný ko-
yalým.

3 Daha sonra buzdolabý poþetinin
içine Hindistan cevizi döküp
hurmalarý içine yerleþtirelim.

6 Artýk hurmalý cezeryemiz hazýr!

4 Ardýndan poþetin aðzýný iyice
tutup sallayalým. 

5

Hurmalarý derin bir kaba koyalým.
Kaynamýþ iki bardak suyu hurma-
larýn üzerine dökelim Ardýndan
suda 10 dakika bekletelim.

Son olarak hurmalarý servis ta-
baðýna yerleþtirelim. Hurma-
larýn üzerine kürdanlarý tak-
mayý unutmayalým.

Hurmalý Cezerye

Süslemek için:
1 çay bardaðý

Hindistan cevizi 
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Hünerli Eller Yemek Kitabýndaki yemek tariflerini baþarýyla

uygulayan ........................................ný tebrik ediyoruz.

Muþtu Yayýnlarý
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