
Duru’nun Ailesi  
Bulgur’u Öğreniyor





Duru’nun Sevgili Ailesi,

İnsanlık tarihine yön veren çağ, tarım devrimi. 
Tarım devrimiyle insanlar tarafından üretilen 
ilk besin, buğday. Ekmekten sonra buğdayla 
yapılan en önemli besinse bulgur! 4.000 yıllık 
bu mucizevi besin, askerlere güç versin, onları 
tok tutsun diye öğüne eklenen en önemli 
öğe olmuş. Yolluk edinilmiş. Yılların biriktirdiği 
tecrübeyle nineler, annelere şu öğüdü vermiş: 
“Bulguru bol ye, sütün gelsin.” 

Biz bulguru sadece sağlıklı bir besin olarak 
görmüyoruz. Bulgur kültürümüzün bir parçası; 
hükümdarların, peygamberlerin hikâyelerinde 
yer bulmuş, şiirlere konu olmuş bir gelenek. 
Bizim için bulgur Anadolu, toprak, bereket 
demek. 

Bulgur bizim milli besinimiz, ona sahip çıkalım! 
Duru Bulgur olarak biz, bulgurun gönüllü 
elçileriyiz. Mutfaklarda kullanımı artırmak, 
bulguru dünyanın tanıdığı ve sevdiği bir besin 
haline getirmek için mücadele ediyoruz. Şu 
anda 51 ülkeye bulgur gönderiyoruz ve bu sayı 
günden güne artıyor. İhracat yaptığımız bu 

ülkelerde bulguru yalnız bırakmıyoruz, yıllarca 
elinden tuttuğumuz gibi, onu yeni evine adapte 
ediyoruz. 

Bu amaçla bulguru anlatan her dilde kitaplar 
yayınlıyor ve bulgurun daha iyi anlaşılması için 
anaokullarından başlayıp üniversitelerde ve 
belediyelerde bulgur eğitimleri düzenliyoruz. 
Geleceğimizin elçileri miniklere de bulgurun 
üretim sürecini öğrenebilecekleri, Pedagoji 
Derneği tarafından onaylı, hikâyeli boyama 
kitabımızı hediye ediyoruz. Anadolu’nun 
güneşiyle büyüyen, eşsiz toprağıyla beslenen 
buğdayların özel taş değirmenlerde 
öğütülmesiyle oluşan bulgurumuzun, çocukların 
gelişimindeki faydalarını onlara anlatmaya 
çalışıyoruz.

Yalnız bu mücadelede siz değerli velilerin 
desteğine de ihtiyacımız var! Bulgur eğitimine 
en az bizim kadar önem verip çabalarımıza 
destek vereceğinizi umuyoruz. 

Bol bulgurlu sofralarda buluşmak dileğiyle, 
keyifli okumalar…

Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı
İhsan DURU

İHSAN DURU’NUN MEKTUBU





Duru Bulgur,  
Türkiye’nin öncü gıda markalarından biri ve merkezi 

Duru Bulgur’un ürettiği veya işlediği ürünler

Duru Bulgur’un sertifikaları:

Ziya Duru 
tarafından 

’te
 kuruldu.

O tarihten bugüne, ilk günkü kalitesiyle 
üretime devam ediyor. Lezzetli ürünlerini 
dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor.

KARAMAN.

BULGUR, MERCİMEK, PİRİNÇ, 
MISIR, BULGURLU KARIŞIMLAR, 
ÇİYA VE HAŞLANMIŞ BAKLİYAT.

1935

Türkiye  
genelinde 

deposu bulunan 
Duru Bulgur 

kişiye istihdam 
sağlıyor.

büyük  
üretim merkezi

milyon tonluk üretim 
kapasitesine sahip.

Duru Bulgur’un 
dünya genelinde

distribütörden oluşan 
bir dağıtım ağı var.

ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyor.

Duru Bulgur AB ülkeleri, 
ABD, Japonya, Çin, Güney 
Afrika, Orta Doğu ülkeleri 

ve Avustralya dahil
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4.000 YIL ÖNCE 
MEZOPOTAMYA’DA 
DOĞAN MUCİZEVİ
BESİN

KRALLAR VE GLADYATÖRLER 
AYNI SOFRADA
Bulgur, lezzeti ve birçok farklı yemeğin ana unsuru olabilmesi 
sayesinde onlarca medeniyetin, hükümdarlarının favori yemeği oldu. 
Diğer taraftan tok ve dinç tutması, güç ve enerji vermesi sayesinde 
gladyatörlerin ana besin kaynağı olarak tarih sayfalarında yerini aldı. 



BULGUR EN DURU  
HALİYLE GÜNÜMÜZDE

Bir buğdayla 
filizlenen mucize
Orta Doğu’nun iki önemli ırmağı Dicle 
ve Fırat arasında bol mineralle beslenen 
bereketli topraklarda yaklaşık 12.000 yıl 
önce tarım devrimini başlatan insanoğlu, 
modern ve yerleşik hayatın ilk tohumu, 
buğdayı ekti.
 
Buğday ve insan birbirlerini evcilleştirdikten 
sonra tarihleri de beraber yazılmaya başladı. 
Öyle ki, tanrıçaların adında yer aldı buğday, 
Sümer efsanelerini süsledi. Hatta Çin 
İmparatoru ShenNung, MÖ 2.800’lerde 
buğdayı beş kutsal besinden biri ilan etti.

Bulgur devrimi
Önceleri ekmek yapımında kullanılan 
buğday, esas mucizesini yaklaşık 4.000 yıl 
önce gösterdi. Bugün sağlıklı sofraların baş 
tacı olan bulgur keşfedilmişti!

Kaynatılan bulgurun kurutulduktan sonra 
dibek taşlarında kırılmasıyla elde edilen 
bulgur, Mezopotamya mutfak kültürünün 
oluşumunda ve çeşitliliğinde önemli bir rol 
oynadı. Kaliteli karbonhidrat olması, yüksek 
protein ve yoğun lif içermesi, B vitaminlerini 
yüksek oranda barındırması ve düşük 
glisemik indeksi sayesinde bulgur, günümüze 
oranla çok daha yoğun ve yorucu işlerde 
çalışan insanların temel besini haline geldi.

Bulguru dünyanın en saf besinlerinden 
biri yapan, mümkün olduğunca 
doğasından koparılmadan üretilmesidir. 
Günümüzde modern tesislerde kullanılan 
bıçaklı makinelerle bu doğallık kısmen 
kaybolmaktadır. Anadolu’da bulgurun 
başkenti olarak bilinen Karaman’da 
1935’ten beri bulgur üreten Duru Bulgur, 
4.000 yıllık bulgur üretim geleneğine sahip 
çıkmıştır. Modern makinelerle taş değirmeni 
birleştirerek dünyaya yeryüzünün en kaliteli, 
en doğal bulgurunu sunmakta, bu mucizevi 
besinin lezzet elçiliğini yapmaktadır. 

Taş değirmenin hikayesini  
izlemek için QR kodu okutunuz.



MAKARNA VE PİRİNÇ PİLAVINA 
SAĞLIKLI BİR ALTERNATİF
Sert durum buğdayından üretilen bulgur, makarna ve kuskusa göre çok daha zengin besin 
değerlerine sahip. İçerdiği yüksek fiber ve B vitaminiyle bulgur, pirince karşı da lezzetli ve sağlıklı 
bir alternatif olarak öne çıkıyor.

PİRİNÇTEN DAHA DÜŞÜK  
GLİSEMİK İNDEKS
Kompleks karbonhidrat kaynağı olan bulgur, pirince kıyasla çok daha düşük glisemik 
indekse sahip. Basit karbonhidratların aksine bulgur, kandaki glikoz oranını çok daha yavaş 
bir şekilde yükseltir. Bu sayede vücut daha az insulin salgılar, daha az yağ depolar ve daha 
kolay kilo verir. Glisemik indeks diyetinin obeziteden koruma, kolon ve göğüs kanseri riskini 
azaltma gibi önemli faydaları vardır. 

Besin Öğeleri
Pilavlık 
Bulgur Pirinç Makarna

Enerji (kcal/100 g) 338 329 338
Karbonhidrat (g/100 g) 70,2 74 71,4
Protein (g/100 g) 12,2 6,7 10
Yağ (g/100 g) 0,86 0,70 1,40
Posa (lif) (g/100 g) 8,2 3 5,2
Potasyum (mg/100 g) 328,5 96,7 192,6
Kalsiyum (mg/100 g) 14,8 3,7 12,2
Fosfor (mg/100 g) 226 99 121
Demir (mg/100 g) 1,30 0,60 1,60
B1 Vitamini (mg/100 g) 0,31 0,10 0,30
B2 Vitamini (mg/100 g) 0,07 0,02 0,04
Kolesterol (mg/100 g) 0 0 0

B.02.1.TBT.5.01.08.00-181.06.03-1073/3779 TUBİTAK Raporu 
Besin Bileşimleri: Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını:1 (Ankara, 1991)

Aşşağıdaki tabloda farklı besinlerin  
glisemik indeksleri görülmektedir.
Beyaz Pirinç 98 Spagetti, Beyaz Un 60
Beyaz Ekmek 75-95 Basmati Pirinç 58
Kepekli Pirinç 76 Yulaf Ekmeği 54
Kuskus 65 Bulgur 48



FOLİK ASİT VE 
B1 VİTAMİNİ DEPOSU
Pirinçten daha fazla B1 vitamini barındıran bulgur, 
kalp sağlığı için çok önemli olan potasyumu da bol 
miktarda bünyesinde barındırıyor. Bir porsiyon bulgur 
pilavı, günlük potasyum ihtiyacınızın %15’ini karşılamak 
için yeterli. B vitamini türlerinden biri olan ve özellikle 
hamilelik döneminde düzenli olarak alınması gereken 
folik asit de bulgurda bol miktarda bulunmakta.

LEZZETLİ PİLAVLAR İÇİN…
HER 1 BARDAK BULGURA 

2 BARDAK KAYNAR SU KULLANIN.
Bulguru pişirmeden önce 

kesinlikle yıkamayın. 

20 DAKİKADA 
LEZZETLİ PİLAVLAR
Lezzetli bir bulgur pilavının tarifini şemada detaylarıyla 
görebilirsiniz. Damak zevkinize göre tereyağı veya 
zeytinyağı kullanabilir, pilavın içeriğini zenginleştirmek 
için nohut, mısır, sebze veya baharat ekleyebilirsiniz.

PİŞİRMESİ ÇOK KOLAY!
Pilavlık bulguru pişirmek için usta bir aşçı olmanıza 
gerek yok. İşin püf noktası, her bir bardak bulgura 
2 bardak kaynar su kullanmak.

MAKARNADAN 
DAHA FAZLA LİF
Bulgur, makarnaya kıyasla çok daha fazla lif oranına sahip 
ve bu, bulgur tükettiğinizde uzun süre tok hissetmenizi sağlar.

+

Tencereye 1 yemek kaşığı (7g) 
zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı (10 g) 
tereyağını ekleyin.

1

1 bardak (160 g) bulguru 
ilave edin.

2

Birkaç dakika boyunca 
kavurun.

3

2 bardak kaynar suyu 
yavaşça dökün ve karıştırın. 
1 çay kaşığı (3,5 g) tuz ekleyin.

4

Kısık ateşte 
15 dakika pişirin.

5

Kapağını örtün ve 
5 dakika dinlendirin. 

6
5’



BULGUR ÇEŞİTLERİ 
RENKLERİNE VE 
BOYLARINA GÖRE 
AYRILIYOR.
Genel olarak renk ve özellikleri bakımından bulgur çeşitleri üç ana sınıfta toplanabilir.

Renk ve özelliklerine göre 

Sarı bulgur: Dünyada en fazla tüketimi olan ve durum buğdayından üretilen bulgur 
çeşididir. Sarı olması buğdayın türünden ve renginden kaynaklanır.

Esmer bulgur: Halk arasında esmer buğday olarak bilinen, teknik dilde bezostiye ve golia 
olarak adlandırılan buğday türünden üretilen bir bulgur çeşididir. Renk ve tat olarak farklı 
olan esmer bulgurun yapısı daha yumuşaktır. Sarı bulgura göre elastikiyeti daha fazla olan 
esmer bulgur, daha çok çiğköfteciler tarafından kullanılır.

Kepekli bulgur: Durum buğdayından üretilen bu bulgur çeşidi, buğdayın üst kabuğunun 
daha az soyulmasından dolayı, sarı bulgura kıyasla kepek bölümünü çok daha fazla içerir. 
Lif miktarı sarı bulgura göre daha fazla olan kepekli bulgur, diyetlerde ve kilo kontrollerinde 
çokça önerilir.



BAŞBAŞI BULGUR Başbaşı bulgur, buğdayın kırılmadan kabuğunun 
soyularak elde edildiği, son derece lezzetli olan 
ve her geçen gün popülerliği artan sadece 
Duru Bulgur’un ürettiği özel bir bulgur türüdür.

Menşei: Türkiye

Ürünün Kullanılabileceği 
Yemek Türleri
*Çorbalar 
*Pilavlar 
*Salatalar 
*Tatlılar 
*Dolmalar ve sarmalar 

İRİ PİLAVLIK BULGUR Pilavlık bulgurun bir boy büyüğü olan ve 
buğdayın sadece ikiye kırılmasıyla oluşan 
lezzetli bir bulgurdur. Bu çeşit bulgur, malzeme 
olarak pirincin kullanıldığı dolmalarda ve 
çorbalarda tercih edilir.

Menşei: Türkiye

Ürünün Kullanılabileceği 
Yemek Türleri
*Çorbalar
*Pilavlar
*Salatalar
*Tatlılar 

PİLAVLIK BULGUR Bulgurun en çok tanınan, dünyada ve 
Türkiye’de en çok tüketilen çeşididir. Pilavlık 
bulgur boyutu, Türk standartlarına göre 2,0 – 
2,8 mm civarındadır. Duru Bulgur sarı bulgur 
çeşitlerinden 3. büyük boyudur.  

Menşei: Türkiye

Ürünün Kullanılabileceği 
Yemek Türleri
*Çorbalar
*Etli Yemekler
*Dolma ve Sarmalar
*Sebze Yemekleri
*Pilavlar 
*Tatlılar 

MİDYAT BULGUR 
(İNCE PİLAVLIK BULGUR)

Köftelik ve pilavlık bulgurun boyları arasında 
yer alan, belli yörelerde çorba yapımında 
kullanılan bulgur çeşididir. Bu bulgur ayrıca 
klasik salataları süslendirmek ve lezzet 
katmak için de kullanılmaktadır.

Menşei: Türkiye

Ürünün Kullanılabileceği 
Yemek Türleri
*Pilavlar
*Salatalar 

KÖFTELİK BULGUR Köftelerde ve kısır tarzı salatalarda kullanılan, 
günümüzde dünyada da meşhur olan bir bulgur 
çeşididir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde “simit”, 
İç Anadolu bölgesinde “düğürcük” olarak da 
bilinir. Sarı bulgur çeşitlerinden 5. boyudur. 
 
Menşei: Türkiye

Ürünün Kullanılabileceği 
Yemek Türleri
*Çorbalar  
*Etli yemekler *Köfteler  
*Dolma ve sarmalar  
*Sebze yemekleri *Pilavlar  
*Salatalar *Tatlılar  
*Ekmekler *Mamalar 

KÖFTELİK İNCE BULGUR 
(ÇİĞKÖFTELİK)

Çiğ köftelik bulgur, köftelik bulgurun boy 
olarak bir küçüğüdür. Bu boy bulgur, 
boyutunun küçük olması ve daha az suyla 
yumuşayıp yoğrulmasının kolay olmasından 
ötürü çiğ köfte yapımında tercih edilir. Çiğ 
köftelik bulgur da yine, köftelik bulgurla 
karıştırılarak köftelerde ve kısırda kullanılır. 
Sarı bulgur çeşitlerinin en küçük boyudur.

Menşei: Türkiye

Ürünün Kullanılabileceği 
Yemek Türleri
*Çorbalar 
*Köfteler 
*Tatlılar 
*Ekmekler 

Boylarına göre



Çocukların sade bulgur 
pilavını salçalı bulgur pilavına 
göre daha çok sevdiklerini  

biliyor muydunuz?

Tarif için QR kodu okutunuz.



SADE 
BULGUR PİLAVI 
Malzemeler:
2 su bardağı Duru Başbaşı Bulgur
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
4 su bardağı tavuk suyu
1 çay kaşığı tuz

Servis önerimiz:
Yoğurt
Salatalık
Nane

Salatalık ve naneyi ince ince doğrayıp yoğurtla 
karıştırarak pilavınızın yanında servis edebilirsiniz.

Hazırlanışı:
Yayvan bir tencereye zeytinyağını koyun, bulguru 
ilave edin. 1 dakika kavurun ve tereyağını ilave 
edin. Tuzu ve suyu ekleyin. Kısık ateşte 15 dakika 
bulgurları göz göz oluncaya kadar pişmeye bırakın. 
10 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.

Hazırlama süresi:
5 dakika

Pişirme süresi:
20 dakika

Servis:
10 kişilik



Tarif için QR kodu okutunuz.



BALLI BULGURLU 
MEYVE SALATASI
Malzemeler:
2 su bardağı Duru Başbaşı Bulgur
4 su bardağı kaynar su
15 adet çilek
1 portakal
1 armut
1 muz
1 paket vanilya
½ su bardağı bal

Servis önerimiz:
Arzuya göre taze nane ile servis edebilirsiniz.

Hazırlanışı:
Bulguru kısık ateşte, suyunu çekene kadar, 
yaklaşık 15 dakika kadar pişirin. Soğutmak için bir 
süre bekletin. Geniş bir kaba vanilyayı, önceden 
doğradığınız tüm meyveleri ve balı koyun, bulguru 
da ekleyip karıştırın. Hazır olan meyve salatanızı 
soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Hazırlama süresi:
10 dakika

Pişirme süresi:
15 dakika

Servis:
10-12 kişilik



%100 YERLİ VE 
KATKI MADDESİZ 

Tarif için QR kodu okutunuz.



NOHUTLU 
BULGUR PİLAVI
Malzemeler:
1 paket Duru Dual Nohutlu Bulgur
4 su bardağı kaynar su
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz

Hazırlanışı:
4 su bardağı suyu kaynatın. Yayvan bir tencereye 
2 yemek kaşığı zeytinyağını ve 1 yemek kaşığı 
tereyağını koyun. Eriyince Duru Dual Nohutlu 
Bulgur* paketinin tamamını tencereye boşaltın ve 1 
dakika kavurun. Üzerine 4 su bardağı kaynar suyu 
ve 2 çay kaşığı tuzu ekleyin. 20 dakika orta-kısık 
ateşte, bulgurlar suyunu çekene kadar pişirin. 15 
dakika dinlendirin ve servis edin.

*Türkiye’de üretilen Duru Dual Nohutlu Bulgur’u 
kullanmadan önce ıslatmayınız veya yıkamayınız.

Hazırlama süresi:
5 dakika

Pişirme süresi:
20 dakika

Servis:
4 kişilik



Tarif için QR kodu okutunuz.



DURU PRATİK İLE PRATİK 
KIRMIZI FASULYE SALATASI
Malzemeler:
1 paket Duru Pratik Kırmızı Fasulye
1 adet kuru soğan
1 adet kırmızı kapya biber
¼ demet maydanoz
6-7 adet çeri domates
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı limon
1 yemek kaşığı elma sirkesi
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:
İsteğe bağlı rendelenmiş eski kaşar

Hazırlanışı:
Soğanları yarım ay şeklinde, kırmızı kapya biberi ise 
küçük küçük doğrayın. Domatesleri küp küp doğrayın, 
maydanozları ince ince kıyın. Bir kâseye, zeytinyağını, 
limon suyunu, nar ekşisini ve elma sirkesini koyup 
karıştırın. Geniş bir kaba tüm malzemeleri ve Duru 
Pratik Kırmızı Fasulye’yi alın ve sosu da üzerinde 
dökün, tuzu ilave edip karıştırın. Servis tabağına alın. 
İsteğe bağlı olarak üzerine rendelenmiş eski kaşar ile 
servis edebilirsiniz.

Hazırlama süresi:
10 dakika

Servis:
4 kişilik



Tarif için QR kodu okutunuz.



ZEYTİNYAĞLI RENKLİ 
BİBER DOLMALARI
Malzemeler:
2 su bardağı Duru Başbaşı Bulgur
2 adet orta boy kuru soğan
9-10 adet renkli dolmalık biber
2 adet rendelenmiş domates
6 yemek kaşığı zeytinyağı
1/3 demet maydanoz
1 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kuru nane
1 çay kaşığı yeni bahar
2 yemek kaşığı kuş üzümü
2 yemek kaşığı çamfıstığı
4 su bardağı su
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
½ limon suyu

Servis önerimiz:
Karışık taze otlar

Hazırlanışı: 
Kuş üzümünü ılık suda 5 dakika bekletin ve süzün. 
Yeşil ve kırmızı dolmalık biberlerin içlerini çıkarın. 
Kestiğiniz saplı kısımları dolmaya kapak yapmak için 
bir kenara alın. Bir kaba başbaşı bulguru koyun.
Üzerine ince kıyılmış soğanı ve maydanozları, 
rendelenmiş domatesi ve sarımsağı ekleyin. 
Ardından sırasıyla çam fıstığını, kuş üzümünü, tüm 
baharatları, tuzu ve şekeri ilave ederek harmanlayın. 
Hazırladığınız harcı eşit şekilde biberlere doldurun. 
Ayırdığınız saplı kısımları üzerlerine kapatın.
Dolmaları yayvan bir tencereye yerleştirin. Üzerine 
limon suyunu, tuzu, şekeri ve suyu ekleyerek 
tencerenin ağzını kapatın ve yaklaşık 1 saat 
pişmeye bırakın.

Hazırlama süresi:
15 dakika

Pişirme süresi:
60 dakika

Servis:
4 kişilik



Tarif için QR kodu okutunuz.



BULGUR 
BURGER
Malzemeler:
1/2 bardak Duru Köftelik Bulgur
1 diş sarımsak
10 adet mantar (doğranmış)
1 adet kırmızı soğan (doğanmış)
1/4 kâse doğranmış dolmalık biber
1,5 bardak su (bulguru haşlamak için)
1 adet yumurta beyazı (çırpılmış)
3 yemek kaşığı tam buğday unu
2 yemek kaşığı tamari sosu

Hazırlanışı:
1,5 bardak suda bulguru yaklaşık 15-20 dakika 
haşlayın. Bir tencerede sebzeleri kızartın, mantarları 
en son ekleyin. Sebzeler soğuduktan sonra bulguru 
da ekleyip karıştırın. Daha sonra yumurta beyazını, 
unu ve tamari sosunu ilave edip karıştırmaya devam 
edin. Hazırladığınız harcı eşit miktarlara bölüp 
onlara burger formu verin. Izgara bir tavayı hafifçe 
yağladıktan sonra burgerleri altlı üstlü kızarana 
kadar pişirin.

Hazırlama süresi:
20 dakika

Pişirme süresi:
20 dakika

Servis:
4 kişilik



Tarif için QR kodu okutunuz.



DURU PRATİK İLE 
PRATİK VE HIZLI AŞURE
Malzemeler:
500 g Duru Aşurelik Buğday
Yarım çay bardağı Duru Kameo Pirinç
1 paket Duru Pratik Haşlanmış Nohut
1 paket Duru Pratik Haşlanmış Kuru Fasulye
200 g kuru kayısı
200 g kuru üzüm
1 su bardağı fındık
3 lt su
2 su bardağı süt
3 su bardağı toz şeker
Çeyrek çay kaşığı tuz
Yarım çay bardağı karanfil suyu  
(1 tatlı kaşığı karanfil kaynatılıp suyu alınır)

Üzeri için:
25 g fındık
25 g kuş üzümü
100 g ceviz
1 adet nar
Tarçın
 

Hazırlanışı:
Duru Aşurelik Buğday’ı bir gece önceden ıslatın. 
Ertesi gün buğdayı geniş bir tencereye alın ve 
buğdaylar çatlayana kadar pişirin. Yumuşayan 
buğdaya Duru Pratik Haşlanmış Nohut, Duru Pratik 
Haşlanmış Fasulye, küçük doğranmış kayısı, kuru 
üzüm ve pirinci ekleyin ve 15 dk kadar kaynatın. 
Sıcak süt, şeker, tuz, fındık ve karanfil suyu 
ekleyerek 15 dk daha kaynatın. Son olarak tek tek 
cam kâselere bölüştürün ve damak zevkinize göre 
üzerini fındık, ceviz, fıstık, kuş üzümü, kuru üzüm ve 
nar taneleriyle süsleyin.

Not: Pişme esnasında eğer su yetersiz kalırsa 
ilave yapabilirsiniz. Şeker miktarını zevkinize göre 
ayarlayabilirsiniz.

Hazırlama süresi:
15 dakika

Pişirme süresi:
60 dakika

Servis:
6-8 kişilik



Tarif için QR kodu okutunuz.



KISIR
Malzemeler:
3 su bardağı Duru Köftelik Bulgur 
2,5 su bardağı sıcak su    
2 orta boy domates    
5 orta boy yeşilbiber   
2 orta boy salatalık    
6 orta boy yeşil soğan   
1 demet maydanoz    
2 orta boy soğan    
3/4 su bardağı zeytinyağı    
1 yemek kaşığı biber salçası   
2 yemek kaşığı domates salçası   
1/2 tatlı kaşığı karabiber    
1 tatlı kaşığı kimyon    
1 tatlı kaşığı kırmızıbiber   
4 diş sarımsak     
1/2 su bardağı limon suyu    
1 yemek kaşığı nane    
2 tatlı kaşığı tuz

 

Hazırlanışı:
Bulguru geniş bir kaba koyup sıcak su ile birlikte 
15 dakika ıslatın. Bütün sebzeleri yıkayıp ayıklayın. 
Yeşilbiber, domates ve salatalıkları küçük küp 
şeklinde, maydanoz, kuru ve yeşil soğanı ince ince 
doğrayın. Doğranmış kuru soğanı yağ ile sararıncaya 
kadar kavurun. Yeşilbiberi ilave edip karıştırın. 
Salçaları, karabiberi, kimyonu ve kırmızıbiberi 
ekleyip biraz daha kavurun. Bulgurun üzerine döküp 
iyice karıştırın. Dövülmüş sarımsağı, limon suyunu, 
yeşil soğanı, maydanozu, naneyi ve tuzu ilave edip 
karıştırın. Domates ve salatalıkları en son ekleyip 
tekrar karıştırıp marul yaprakları ile birlikte servis 
edin.

Hazırlama süresi:
15-20 dakika

Pişirme süresi:
10 dakika

Servis:
6-8 kişilik



Bizi sosyal medyada takip edin, çocuğunuzla bulgurlu tarifler hazırlarken çekmiş olduğunuz fotoğrafı 
#DuruBulguruÖğreniyor hashtag’iyle paylaşın ve sürpriz Duru paketi kazanma şansını yakalayın.

Ayrıca birbirinden lezzetli bulgur, bakliyat ve pirinç yemeği tarifleri için bakliyat konusunda Türkiye’nin en 
kapsamlı yemek bloğu olan durulezzetler.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

DuruBulgur duru_bulgur DuruBulgur



Duru Bulguru Öğreniyor çizgi filmini izlemek için QR kodu okutunuz.
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