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KOD
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ALAN

Aile ve Tüketici Hizmetleri

DAL/MESLEK

Ev ve Kurum Hizmetleri

MODÜLÜN ADI

Et Yemekleri

MODÜLÜN TANIMI

Et yemeklerini tekniğine uygun pişirme bilgi ve becerisinin
kazandırılmasını sağlayan öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/24

ÖN KOŞUL
YETERLİK

Et yemekleri pişirmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Uygun ortam ve gerekli araç gereçler sağlandığında pişirme
ve hijyen kurallarına uygun et yemekleri pişirebileceksiniz.
Amaçlar
1. Et yemekleri için pişirme ve hijyen kurallarına uygun
ön hazırlık yapabileceksiniz.
2. Kuru ısıda et yemeklerini pişirme ve hijyen
kurallarına uygun pişirebileceksiniz.
3. Sulu et yemeklerini pişirme ve hijyen kurallarına
uygun pişirebileceksiniz.
4. Et yemeklerini yağda pişirme ve hijyen kurallarına
uygun pişirebileceksiniz.
5. Etlerle pişirme ve hijyen kurallarına uygun meze ve
salatalar hazırlayabileceksiniz.
6. Hazır et yemekleri reçetelerini pişirme ve hijyen
kurallarına uygun yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Mutfak ve yiyecek içecek hazırlama atölyesi
Donanım: Et yemekleri pişirmede gerekli olan araç
gereçler

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
değerlendirecektir.
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GİRİŞ

GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanabilmesi için tüm
yiyeceklerin günlük olarak öğünlere dağıtılması ve tüketilmesi
yönünden zengin ve yüksek kaliteli protein içeren kasaplık
hayvanlarının etleri ve balıklar ile diğer yenilebilen deniz ürünleri
tutar.

besin ögelerini içeren
gerekmektedir. Protein
hayvan etleri, kümes
beslenmede önemli yer

Et yemekleri Türk mutfağında ana yemekler grubundadır. Eti besin değerini
kaybetmeden pişirmek çok önemlidir. Ete uygulanan pişirme yöntemleri, hem besin değerini
hem de lezzet ve görünüşünü zenginleştirecek şekilde olmalıdır.
Bu modül ile etin özelliklerini, çeşitlerini, besin değerini, ete uygulanan terbiye ve
pişirme yöntemlerini, hazırlanan et yemeklerinin servis şekillerini öğrenerek ilgili
uygulamaları yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Et yemekleri pişirmek için gerekli ön hazırlık yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Et çeşitlerini görsel ve basılı kaynaklardan araştırınız.
Kasaplarda ve et reyonlarında büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin bölümlerini
inceleyiniz.
Kümes hayvanları, av hayvanları ve balıkları pişirmeye hazırlama yöntemlerini
araştırınız.
Araştırma sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. ET YEMEKLERİ PİŞİRMEK İÇİN ÖN
HAZIRLIK YAPMA
Et yemekleri, yüksek besin değerine sahip ve lezzetli yemekler olması bakımından
Türk mutfağının vazgeçilmez ana yemeklerini oluşturan çok zengin çeşide sahip, gerek tek
başına gerekse sebzeler ve kuru baklagillerle birlikte hazırlanan yemek çeşitlerindendir.

1.1. Et
Et, insanların beslenmesinde faydalanılan ilk ve en eski hayvansal besin maddesidir.
Kasaplık hayvanların, kümes hayvanlarının, balıkların ve diğer deniz ürünlerinin yenilebilen
kas dokularına et denir.

1.1.1. Beslenme Açısından Önemi
Etin bileşiminde vücutta büyük bir bölümü kullanılabilen yüksek kaliteli protein
önemli yer tutar. Bunun yanında et; B grubu vitaminleri, demir, fosfor mineraller, yağ ve su
yönünden zengin bir besin maddesidir. Protein yönünden zengin olduğu için büyüme,
gelişme ve yıpranan hücrelerin onarılmasında önemli yeri vardır.
Ayrıca etler; elzem yağ asitlerini, organizma için gerekli enzimleri, hormonları ve
bağışıklık maddelerini de bünyesinde bulundurur. Etin zekâ gelişimi üzerinde olumlu etkisi
vardır. Özellikle gelişme çağındaki çocukların beslenmesinde önemi büyüktür. Et, sindirimi
kolay ve lezzetli bir besin maddesidir.
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1.1.2. Etin Bölümleri
Yiyecek hazırlama ve pişirmede etin bölümlerinin nerede ve nasıl kullanıldığının
bilinmesi elde edilecek ürünün kalitesini, sunumunu etkiler. Büyükbaş hayvan etlerinin
kullanılış amaçlarına göre bölümleri şunlardır:

Hayvanın Bölümü

Kullanım Amacı

Kürek

Kuşbaşı- kıyma

Gerdan

Haşlama- kıyma

Pançeta

Kıyma

Döş (boşluk)

Kıyma

Antrikot

Izgara- pirzola- biftek

Yumurta

Kuşbaşı- sote- tas kebabı- salçalı biftek

Tranç

Kuşbaşı- sote- tas kebabı- salçalı biftek

Sokum

Kuşbaşı- sote- tas kebabı- salçalı biftek

Kontrnuar

Gulaş

Nuar

Rosto- haşlama

Kontrfile

Biftek

Bonfile

Izgara
Tablo 1.1: Sığır ve dana etinden elde edilen parçalar ve kullanıldığı yerler

Resim 1.1: Dana ve sığır etinin kısımları
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Hayvanın Bölümü

Kullanım Amacı

Gerdan

Haşlama

Kol

Izgara- kuşbaşı

Döş (boşluk)

Kemikli paça

But

Fırın- şiş

Fileto

Kızartma – rosto

Pirzola

Kızartma- fırın

İncik

Haşlama- kıyma

Paça

Haşlama
Tablo 1.2: Küçükbaş hayvanın bölümleri ve kullanıldığı yerler



Kasaplık hayvanın bölümleri ve özellikleri:










Gerdan: Büyük ve küçükbaş havyalarda boyun altındaki kemiksiz ettir.
Genellikle bu bölüme haşlama yöntemi uygulanır. Kıyma yapımında da
kullanılan bir bölümdür.
Pançeta: Hayvanın göğsünün üst ön kısmında bulunan kemikli ettir. Bu
kısma haşlama yöntemi uygulanır. Ayrıca orta yağlı kıyma için de
uygundur.
Döş: Pançeta ile aynıdır. Bu kısma haşlama yöntemi uygulanır. Ayrıca
orta yağlı kıyma için de uygundur.
Bonfile: Hayvanın sırt bölgesinde sağ ve sol tarafında bu kastan iki tane
bulunur. Bonfile tam anlamıyla "löp et" olan lifli bir kastır. Hemen
yanında kontrfile bulunur. Genellikle ızgarada pişirme işlemi uygulanır.
Kontrfile: Böbrek yatağından belin iki tarafına uzanan, yağsız ve
kemiksiz ettir. Izgara ve sote yöntemleri uygulanır.
Antrkot: Bir dilim kontrfile parçasına denir. 200 g kadardır. Genellikle
ızgara yöntemi uygulanarak pişirilir.
Yumurta: Beşli but setinin ortada kalan parçasıdır. Kuşbaşı etle pişirilen
yemeklerde uygundur. Ayrıca döner imalatında da uygundur.
Nuar: Beşli but setinin en yumuşak parçasıdır. Genellikle ızgara ve sote
yöntemleri ile pişirilir.
Kuyruk sokumu: Beşli but setinin kuyruğa yakın bölümüdür.
Dilimlenerek ızgarada pişirilir. Kuşbaşı şeklinde doğranarak yağda
pişirme yöntemi de uygulanır.
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İncik: Budun dize kadar uzanan az etli kısmıdır. Genellikle haşlama
yöntemi ile pişirilir.
Tranç: Kuyruk sokumu ile nuar arasında kalan yumuşak bölümdür.
Kuşbaşı, sote ve biftek hazırlamada kullanılır.
Pirzola: Antrikotun parçasının çıktığı kısımdır. Kemiklerin bir kısmı
üzerinde bırakılarak hazırlandığı gibi kemiksiz olarak da hazırlanabilir.
Izgara, fırın ve kızartma yöntemleri ile pişirilebilir.

1.2. Ete Uygulanan Pişirme Yöntemleri ve Özellikleri
Etlere elde edildikleri hayvanın özelliklerine göre pişirme yöntemleri uygulanır. Bu
yöntemler; kuru ısıda pişirme, suda pişirme ve yağda pişirme şeklinde sınıflandırılabilir.

1.2.1. Kuru Isıda Et Yemeklerini Pişirme
Kuru ısıda pişirme yöntemi fırında ve ızgarada olmak üzere iki şekilde uygulanır. Her
iki şekilde de ısı doğrudan doğruya etle temas eder. Son yıllarda uygulanan bir yöntem de
etlerin yağsız tavada kuru ısıda pişirilmesidir.


Izgarada pişirme

Açıkta kor hâline getirilmiş meşe kömürü üzerine yerleştirilmiş ızgaralar üzerinde
etleri pişirme yöntemidir. Aynı zamanda elektrikli ızgaralar da kullanılmaktadır. Izgarada
pişecek etler yumuşak etlerdir. Bu yöntemle şiş, pirzola, köfte ve döner pişirilmektedir.

Resim 1.2: Izgarada et pişirme



Fırında pişirme

Kuru ısıda pişirme yöntemlerinden biridir. Fırında pişirmede zaman kaybını önlemek
için fırın önceden ısıtılmış olmalıdır. Ayrıca fırın ısısı pişirilen yemeğin türüne göre
ayarlanmalıdır. Bu yöntemle güveç, köfte çeşitleri pişirilebilir.
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Resim 1.3: Fırında pişmiş et yemeği

Kuru ısıda et yemekleri pişirmede dikkat edilecek noktalar:









Etler, pişirilmeden önce yumuşaması ve kolay pişmesi için
dinlendirilmeli ve terbiyede bekletilmelidir.
Etler pişmeye yakın tuzlanmalı ve baharatları ilave edilmelidir. Önceden
tuzlanması etin sulanmasına sebep olmaktadır.
Izgara, üzerine et konulmadan önce ısıtılmalı ve yağlanmalıdır.
Izgarada pişirme esnasında et sık sık çevrilmemelidir. Aksi hâlde et
kurur. Bir yüzü piştikten sonra diğer tarafı çevrilerek pişirilmelidir.
Etin çiğ ya da kuru olması için ızgaranın ısısı iyi ayarlanmalıdır.
Etin içinin ve dışının tam pişmiş olması için 8 dakika pişirilmesi gerekir.
Fırında pişirilecek etlerin lezzetlerinin artması ve pişirme süresinin
kısaltılması için pişirilmeden önce terbiye edilmelidir.
Fırın pişirilme işleminden önce ısıtılmalıdır.

1.2.2. Sulu Et Yemeklerini Pişirme
Sulu et yemekleri az suda, çok suda ve haşlama olmak üzere üç yöntemle hazırlanır.


Az suda pişirme yöntemi

Genellikle et yemeklerinin fırında pişirilmesinde uygulanan bir yöntemdir. Etin
suyundan faydalanılmayacağı zaman etin daha yumuşak pişmesi ve daha lezzetli olmasını
sağlamak amacıyla kullanılır. Bu yöntemde et yemeği pişirilirken kullanılan suyun ve
yemeğin lezzetinin kayba uğramaması için üzerinin kapalı olarak pişirilmesi önemlidir.
Fırında az su ile pişirmede tepsinin üzeri alüminyum folyo ile kapatılarak su buharı kaybı
önlenmiş olur.


Çok suda pişirme yöntemi

Genellikle pişmesi uzun süre alan et yemeklerine uygulanır. Daha çok kas dokusu
oranı fazla et kısımlarının pişirilmesi bu yöntemle gerçekleşir. Çok suda pişirme yönteminde
ister tencerede ister fırında olsun mutlaka kapalı olarak pişirilmesi gerekir. Kaynamaya
başladıktan sonra ocak kısılmalı düşük ısıda kaynatma işlemine devam edilmelidir. Çünkü
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yüksek ısıda pişirmede etin suyu hızla buharlaşacağından su ilave etmek gerekecektir.
Ayrıca et kendi suyunu da kaybedeceğinden sertleşmeye başlar.


Haşlama yöntemi

Bu yöntem, yemeğin etinden ve suyundan faydalanılmak amacıyla kullanılır. Etinden
yararlanmak için haşlama yapılacaksa etin üzerine sıcak su koymak gerekir. Çünkü sıcağın
etkisiyle etin proteinleri pıhtılaşır, böylece içerisindeki besin ögeleri suya geçmemiş olur.
Böyle hazırlanan yemeklerin eti, suyundan daha lezzetli olur. Etin suyundan yararlanılacaksa
et, bir tencereye konulup üzerine bol soğuk su ile havuç, soğan, kereviz gibi çeşitli sebzeler
ilave edilerek et pişinceye kadar kaynatılır. Bu yöntemle hazırlanan haşlamanın suyu daha
lezzetli, eti lezzetsiz olur.

Resim 1.4: Haşlama yöntemiyle hazırlanan et yemeği



Pişirmede dikkat edilecek noktalar

Et suyu çıkarılacaksa kemikler taze olmalıdır.

Haşlama yapılırken su kaynamaya başladıktan sonra kaynamanın eşit
şekilde devam etmesi için ateşin seviyesi ayarlanmalıdır.

Yüksek ısıda pişmeye devam edilirse etin suyu çok fazla buharlaşır ve
kendi suyunu kaybedeceği için ette sertleşme meydana gelir.

Etin sebzelerle karışık suda pişirilmesinde önce etin pişmesi, daha sonra
sebzelerin ilave edilmesi gerekir.

Suda pişirilecek etler istenirse önce yağda hafifçe kızartılabilir. Bu, hem
etin lezzetini hem de rengini olumlu etkiler.

Pişirme süresi oldukça önemlidir. Gereğinden az ya da çok pişirmemeye
dikkat edilmelidir. Bu durum etin lezzetini, görünüşünü ve besin değerini
etkiler.

1.2.3. Yağda Et Yemeklerini Pişirme
Et yemekleri yağda pişirilirken az yağda ve çok yağda olmak üzere iki yöntem
kullanılır.
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Az yağda kızartma yöntemi

Büyük ve düz bir tavanın içinde etin bir tarafının kızartılıp daha sonra diğer yarısının
çevrilerek kızartılması ile hazırlanan bir yöntemdir. Bu uygulamada yağın etin her tarafını
kaplaması beklenmez.

Resim 1.5: Az yağda balık kızartma

Bu yöntemle kızartmada yanmayı, sıvı kaybını, fazla yağ çekme ve parçalanmayı
önlemek için etler kaplayıcı maddeler ile kaplanarak kızartılır. Bu kaplama maddeleri;
çırpılmış yumurta, çırpılmış yumurta ve galeta unu ya da un veya un ve sütten yapılan hamur
olabilir. Bu şekilde etin su kaybı önleneceği için daha lezzetli olur. Etlerin yumuşak
kısımları, sakatatlar (organ etleri) ve çeşitli balıklar bu yöntemle pişirilebilir.


Çok yağda kızartma yöntemi

Bu yöntemde etin her tarafının kızgın yağa batırılarak kızartılması ve yağla temas
etmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla derin kaplar kullanılır. Bu yöntem derin kızartma yöntemi
olarak da bilinmektedir. Bu yöntemde kızartma ısısı 170-200 °C olmalıdır. Sıcaklığın çok
düşük olması etin çok yağ çekmesine, çok yüksek olması ise etin dış kısmının birden pişerek
iç kısmının yeterince pişmesinin engellenmesine sebep olur. Bu yöntemle çeşitli köfteler
hazırlanır. Yağda pişirmede şu noktalara dikkat edilmesi gerekir.








Yağda pişirilecek etlerin bağ dokusu az olmalıdır.
Yağda pişirilecek etler önceden terbiye (marine) edilmiş olmalıdır.
Kızartılmaya başlanacak etler, yağ sıçramasını önlemek için kuru
olmalıdır.
Kızartmada kullanılacak yağlar, dumanlanma noktası düşük (çabuk
yanmayan) bitkisel sıvı yağlar olmalıdır.
Az yağda pişirmede etin suyunu bırakmamasına dikkat edilmelidir. Aksi
hâlde et sertleşir ve istenilen lezzette olmaz.
Tavaya gereğinden fazla et konulmamalıdır. Aksi hâlde her tarafı eşit
şekilde pişmez.
Kızartılan etler yumuşayıp ıslanmaması için üst üste konulmamalıdır.
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Kızartılan etler gevrekliğini kaybetmemesi için sıcak ve kâğıt yayılmış
tepsiye çıkarılmalıdır.

1.3. Et Pişirmede Kullanılan Terbiye Çeşitleri
Et dokularını yumuşatmak, etlere hoş koku ve lezzet vermek ve aynı zamanda saklama
süresini uzatmak amacı ile etlere terbiye yapılır. Terbiyeler uluslararası dilde “marinad”
olarak adlandırılır.


Çiğ terbiyeler

Genellikle kırmızı etler ve av hayvanlarının etlerine uygulanan terbiye çeşididir. Bu
terbiyenin uygulandığı etler, en fazla iki gün buzdolabında dinlendirilebilir. Kuru soğan,
sarımsak, havuç, kereviz dalı, defne yaprağı, maydanoz sapı, kekik gibi hoş kokulu bitki ve
sebzeler tane karabiber, sirke veya limon suyu ve zeytinyağı ya da diğer sıvı yağlar
kullanılabilir. Sırasıyla şu işlemler yapılır:










Etler kesilerek hazırlanır.
Aromatik bitkilerin yarısı uygun bir kap içerisine yerleştirilir (Soğanın
suyunu kullanıp havucu rendeleyerek) diğer malzemeler de olduğu gibi
kullanılır.
Terbiye edilecek etler baharat ve sebzelerin üzerine yerleştirilir.
Baharat ve sebzelerin kalanları da etin üzerine serpiştirilir.
Üzerine sirke ya da limon suyu ile zeytinyağı eklenir.
Etin tamamının sıvı içinde kalmış olmasına dikkat edilir.
Üzerini kapatarak buzdolabında dinlenmeye bırakılır.
Ara sıra terbiye edilen etler çevrilerek her tarafının aynı şekilde
yumuşaması sağlanır.

Kısa süreli terbiyeler

Küçük parça etlere uygulanan terbiye çeşididir. Genellikle Türk mutfağında et
yemeklerinde bu yöntem uygulanmaktadır. Çiğ terbiye gibi hazırlanır. Etler bu terbiyede 2
saat kadar dinlendirilir.
Tavuk etleri ve diğer kümes hayvanı etleri sıvı yağ, soğan suyu, kekik, defne yaprağı,
karabiber ile terbiye yapılıp 2 saat ile 2 gün arasında dinlendirilir.
Balıklar çiğ olarak zeytinyağı, tuz, karabiber, limon suyu, kekik, defne yaprağı ile
hazırlanan hoş kokulu karışım içerisinde 2 saat ile 1 gün arasında bekletilerek dinlendirilir.
Av hayvanı etleri ızgara etlere uygulanan çiğ terbiye içerisinde 2 saat ile 2 gün
arasında dinlendirilir.
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1.4. Et Yemeklerinin Servisinde Kullanılan Garnitürler
Et yemeklerinin servisinde yemeğin özelliğine uygun bir garnitür hazırlanır ve birlikte
servise sunulur. Genel olarak patates, havuç, bezelye, ıspanak, kereviz, domates, biber gibi
sebzeler garnitür olarak kullanılır.

1.4.1. Çeşitli Garnitür Uygulamaları
Garnitürler, sofralarımızda ana yemeğin yanında yemeğin görselliğini ve lezzetini
artırmak için verilen ilave yiyeceklerdir. Garnitürler, her ana yemeğin cinsine uygun olarak
hazırlanmalı ve servis ilkelerine uygun sunulmalıdır.
1.4.1.1. Patates Garnitürü



Malzemeler

3–4 adet orta boy patates

½ çay bardağı zeytinyağı

½ çay bardağı limon suyu

1–2 diş sarımsak

1 çay kaşığı çok ince kıyılmış maydanoz



İşlem basamakları

Patatesler yıkanıp kabuklu olarak tuzlu suda haşlanır.

Biraz soğuduktan sonra kabukları soyulur.

Patatesler, dilimleri birbirinden ayrılmadan lale gibi dörde kesilir.

Balıkların servisinde hazırlanan patatesler balığın yanına birer tane
yerleştirilir.

Bir kapta zeytinyağı, limon ve sarımsak dövülerek karıştırılır.

İncecik doğranmış maydanozlar da ilave edilip tekrar karıştırılır ve her
patatesin üzerine 1 çay kaşığı kadar dökülür.

Bu garnitür ve sos, özellikle ızgara veya fırında pişmiş etli iri balıkların yanında
kullanılabilir.

Resim 1.6: Patates garnitürü
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1.4.1.2. Karışık Sebze Garnitürü (Haşlama Yöntemi ile)



Malzemeler

3-4 adet patates

2-3 adet havuç

2 adet kereviz

2 adet kabak

1,5 çay kaşığı kadar tuz



İşlem basamakları

Sebzeler temizlenip tuz atılmış az su ile pişirilir.

Özelliğine göre dilimlenerek veya bütün olarak et yemeklerinin etrafına
yerleştirilip süslenir.

Suda pişirilerek hazırlanmış et ve tavuk yemeklerinin yanında servise
sunulur.

1.4.1.3. Karışık Sebze Garnitürü (Kızartma Yöntemi ile)


Malzemeler

3-4 adet patates

2-3 adet havuç

1 su bardağı kadar haşlanmış veya konserve tane bezelye

1,5 çay kaşığı kadar tuz

Kızartmak için 1 çay bardağı ayçiçeği yağı



İşlem basamakları

Patates ve havuçlar temizlenerek kabukları soyulur (Havuçların kabukları
kazınır.).

Küp küp doğranarak kararmaması için tuzlu suya konur.

Uygun bir tavaya sıvı yağ konularak ısıtılır.

Patates ve havuç sudan alınarak kâğıt havlu yardımıyla kurutulur.

Önce patatesler sonra da havuçlar sırayla yağda hafif pembe renkte
kızartılır.

Bezelye konserve ise süzülüp yıkanarak, taze bezelyeler haşlanarak
kullanılır.

Bezelyeler de sote edilerek (sote: kızgın yağda birkaç kez çevirme)
hazırlanır.

Tüm sebzeler tuz ilavesiyle karıştırılır.

Yağda kızartılarak hazırlanmış et yemeklerinin yanında uygundur.
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1.4.1.4. Sarımsaklı Patates Sote



Malzemeler

4-5 adet patates

1/2 demet maydanoz

3-4 diş sarımsak

1,5 çay kaşığı kadar tuz

Karabiber

Kırmızıbiber

Kızartmak için 1 çay bardağı kadar sıvı yağ



İşlem basamakları

Patatesler temizlenip soyulur ve iri küpler hâlinde doğranır.

Tavaya yağ konularak ısıtılır.

Patatesler kızgın yağa atılarak kızartılır.

Üzerine tuz, kırmızıbiber ve karabiber serpilir.

Sarımsaklar ve maydanozlar incecik kıyılarak patatesin üzerine
serpiştirilir.

Üzeri bir kapakla kapatılıp demlenmesi sağlanır.

Olduğu gibi kullanılacağı gibi ezilip değişik şekiller verilerek de
kullanılabilir.

Et, tavuk ve balık yemeklerinin yanında servise sunulur.

Resim 1.7: Sarmısaklı patates sote sevisi örneği
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1.4.1.5. Havuç Püresi



Malzemeler

1 kg havuç

1 su bardağı et suyu veya su

½ su bardağı süt

2 çorba kaşığı kadar kaşar peyniri

Tuz



İşlem basamakları

Havuçlar yıkanıp kabukları kazınır ve rendelenir.

Kapaklı bir tencerede tuz ve et suyu eklenerek hafif ateşte pelteleşinceye
kadar pişirilir.

Suyunu tamamen çekince süzgeçten geçirilir.

Diğer tarafta süt kaynatılır.

Hazırlanan havuç ezmesi ile kaynar süt ve kaşar peyniri rendesi iyice
karıştırılır.

Etlerle birlikte servis edilir.

Resim 1.8: Havuç püresi

1.4.1.6. Ispanak Püresi



Malzemeler

1 kg ıspanak

1/2 su bardağı süt
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1 kahve fincanı un
2 çorba kaşığı tereyağı veya margarin
1 çay kaşığı tuz
Biraz Hindistan cevizi rendesi

İşlem basamakları

Ispanakların yaprakları ayrılır, ayıklanıp yıkanır.

Çok az su eklenerek bir tencerede 5 dakika haşlanır.

Süzgece boşaltılıp soğutulur.

Rondodan çekilir veya ince kıyılır.

Bir tencereye 1 kaşık yağ ve un konulup 1 dakika kadar kavrulur (beyaz
renkte).

Süt ilave edilip karıştırılarak pişirilir (3 dakika kadar) beşamel sos elde
edilir.

Başka bir tencerede 1 kaşık yağ eritilir. Ispanak eklenerek 2 dakika sote
edilir.

Tuz, hazırlanan beşamel sos ve Hindistan cevizi eklenip karıştırılır.

Genellikle tavuk ve balıkların yanında servis yapılır.

Resim 1.9: Ispanak püresi

1.4.1.7. Patates Püresi



Malzemeler

4-5 adet orta boy patates

½ çay bardağı süt

1 çorba kaşığı tereyağı veya margarin

Tuz, karabiber
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İşlem basamakları

Patatesler yıkanıp kabukları soyulur ve üzerini örtecek kadar su ile bir
tencerede haşlanır.

Haşlanan patatesler sıcakken ezilir, bir tencereye konulur.

Patateslerin üzerine yağ, süt ve tuz karabiber konulup karıştırılarak 5
dakika kadar pişirilir.

Diğer bir yöntem; haşlanmış patatesler sıcakken rondo içerisine konulup
süt, yağ, tuz, karabiber eklenerek rondo çalıştırılır. Patatesler böylece
püre hâline getirilir.

Et yemekleriyle beraber servise sunulur.

Resim 1.10: Patates püresi ile servis edilmiş et yemeği

1.4.1.8. Diğer Garnitürler
Et yemeklerinin yanında kullanılan garnitürler mevsime, yöresel özelliklere göre
değişiklik gösterir. Yukarıda verilen garnitürler dışında soğan salatası, fasulye piyazı,
közlenmiş domates ve biber, dilimlenmiş söğüş domates ile biber et yemeklerinin yanında
servis yapılabilir. Garnitür kullanılırken ana yemeği kapatacak abartıda kullanmamaya özen
gösterilmelidir.

UYGULA
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Küçük parça etten oluşan bir ana yemeğe lezzet ve aroma vermek için kısa süreli
terbiye hazırlayınız.

İşlem Basamakları
 Kişisel hazırlıklarınızı yapınız.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.






 Gerekli araçları hazırlayınız.





 Gereçleri hazırlayınız.

Öneriler
Önlük giyip bone takabilirsiniz.
Kişisel hijyen kurallarına dikkat
edebilirsiniz.
Hijyen ve sanitasyon kurallarına dikkat
edebilirsiniz.
Kısa süreli terbiye hazırlamak için
gerekli araçları çalışma ortamınıza
önceden getirebilirsiniz.
Yayvan cam ya da çelik bir kap
kullanabilirsiniz.
Ergonomik, temizliği kolay araçları
tercih edebilirsiniz.
Kısa süreli terbiye hazırlamak için
gerekli gereçleri çalışma ortamınıza
önceden getirebilirsiniz.
Uygun eti tercih ediniz.

 Etleri kesip hazırlayınız.



 Soğan, sıvı yağ, sirke ya da limon suyu
hazırlayınız.

 Uygun araç içerisinde karıştırabilirsiniz.

 Havuç, kereviz dalı, defne yaprağı,
maydanoz sapı, kekik ve karabiberi
hazırlayınız.

 Yiyecek hazırlama ilkelerine dikkat
edebilirsiniz.

 Sebze ve baharatların yarısını uygun bir
kap içerisine yerleştiriniz.

 Bekletme esnasında kapalı kapta
muhafaza edebilirsiniz.

 Terbiye edilecek etleri sebze ve
baharatların üzerine yerleştiriniz.

 Etleri ince bir sıra hâlinde
yerleştirebilirsiniz.

 Soğanın suyunu kullanmak için
doğrayınız, havucu rendeleyiniz.

 Uygun doğrama yöntemini
kullanabilirsiniz.
 Sebzeleri hazırlama ilkelerine uygun
hazırlayabilirsiniz.
 Etin tamamının sıvı içinde kalmış
olmasına dikkat ediniz.
 Ara sıra terbiye edilen etleri çevirerek
her tarafının aynı şekilde yumuşamasını
sağlayabilirsiniz.

 Diğer sebzelere hazırlayınız.
 Üzerine sirke ya da limon suyu ile sıvı
yağı ekleyiniz.
 Üzerini kapatarak buzdolabında
dinlenmeye bırakınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Etin bileşiminde yüksek kaliteli ………….……… bulunur.

2.

Et; ……..vitaminleri ve ………….…….. yönünden zengindir.

3.

Koyun ve kuzunun bölümlerine göre uygun pişirme yöntemini karşısına yazınız.
Etin Bölümleri

Pişirme Yöntemi

Gerdan
Kol
Döş (boşluk)
But
Fileto
Pirzola
İncik
Paça
4.

Antrikotun parçasının çıktığı kısma………………denir.

5.

Bir dilim kontrfile parçasına……………… denir.

6.

Tencere kebabı etin…………… pişirilmesi yöntemi ile hazırlanır.

7.

Yağda pişirilecek etler önceden……………… edilmiş olmalıdır.

8.

Balıklar çiğ terbiye içerisinde ……. saat ile ……. gün arasında bekletilerek
dinlendirilir.
Kuru ısıda pişirme, …………….. ve …………… olarak iki şekilde yapılır.

9.
10.

Sofralarımızda ana yemeğin yanında yemeğin görselliğini ve lezzetini artırmak için
verilen ilave yiyeceklere…………….denir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Kuru ısıda et yemeklerini pişirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Kuru ısıda pişirme yöntemi ile hazırlanan et yemeklerini görsel ve basılı
kaynaklardan araştırınız.
Çevrenizdeki restoranlarda ızgara ve fırında hazırlanan et yemeklerinin
hazırlanışını ve yapılışlarını araştırınız.

2. KURU ISIDA ET YEMEKLERİ PİŞİRME
Kuru ısıda pişirme yöntemi, yiyeceklerin doğrudan doğruya ateşe tabi tutularak
pişirilmesini ifade eder.

2.1. Etin Özelliğine Uygun Terbiye Hazırlama
Kuru ısıda pişirilecek olan parça etlere mutlaka terbiye yapılmalıdır. Etlere terbiye
uygulamanın amacı; süt, zeytinyağı, sirke veya limon yardımıyla etin yumuşatılarak
pişmenin kolaylaştırılması, sindirim kolaylığının sağlanması, aynı zamanda lezzetinin de
artırılmasıdır. Kuru ısıda pişirilecek olan etlere çiğ terbiye hazırlanıp bu terbiye içerisinde
bekletilerek dinlendirilir.

2.2. Kuru Isıda Et Yemekleri Uygulamaları
Bu yöntemde pişirilecek etlerin bağ dokusunun az olması elde edilen ürünün kalitesini
olumlu yönde etkilemektedir.
2.2.1. Kasaplık Hayvan Etlerinden Kuru Isıda Yemek Pişirme Uygulamaları
Izgarada pişirme süresini, ısının pişirme gücü ve yiyecek maddesinin yapısal özelliği
etkilemektedir. Izgarada pişirme yönteminde göz önünde bulundurulacak en önemli nokta,
ızgaraların ateşe çok yakın olmaması ve harlı ateş kullanılmamasıdır. Bu noktanın
unutulması yiyeceklerin yanmasına, iyi pişirilmemesine neden olur.

24

2.2.1.1. Akdeniz Usulü Köfte

Malzemeler

500 g dana kıyma

1 adet yumurta

5 yemek kasığı sıvı yağ

4 adet ançüez fileto

Kereviz yaprağı

1 adet kereviz

100 g körpe havuç

2 kutu soyulmuş domates konservesi (800 g)

7 yemek kaşığı zeytinyağı

200 g arpacık soğanı

4 diş sarımsak

Tuz, karabiber

80 g ceviz içi

80 g kurutulmuş domates

2 dilim tost ekmeği

1/2 demet maydanoz

1 küçük demet fesleğen


İşlem basamakları

Kereviz yapraklarını yıkayıp kurulayınız ve incecik doğrayınız.

Havuç ve kerevizi ayıklayıp mutfak robotunda kıyınız.

Soyulmuş domatesleri süzüp suyunu bir kaba alınız ve doğrayınız.

Soğanları kıyarak yarısını, 2 diş ezilmiş sarımsağı, havucu, kerevizi ve
domates parçalarını 4 yemek kaşığı zeytinyağında soteleyiniz.

Domates suyunu ilave ediniz, tuz ve karabiber koyup 30 dakika hafif
ateşte pişiriniz.

Cevizleri ince doğrayınız, kurutulmuş domatesleri kıyınız.

Kalan soğan, sarımsak ve cevizleri üç yemek kaşığı zeytinyağında
soteleyiniz.

Tost ekmeğini doğrayınız ve mutfak robotunda ufalayınız.

Maydanoz, fesleğen ve ançüezleri de incecik kıyınız.

Kıyma, yumurta, tost ekmeği, kurutulmuş domates, cevizli karışım,
maydanoz, fesleğen ve ançüezleri yoğurunuz, yoğururken tuz ve
karabiber ilave ediniz.

Kıymalı karışımdan 16 köfte hazırlayınız ve az yağda orta ateşte
kızartınız.

Köfteleri sıcak domates sosunun üzerine koyunuz, üstlerine kereviz
yaprakları serpiştirip servis yapınız.
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Resim 2.1: Akdeniz usulü köfte servisi

2.2.1.2. Biftek Izgara

Malzemeler

10 adet biftek

1 çay kaşığı biber salçası

1 baş sarımsak

1 çay bardağı yoğurdun suyu

2 adet kuru soğan

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz, karabiber, tatlı toz kırmızıbiber


İşlem basamakları

Bir gece önceden terbiye hazırlanır ve bu terbiyede biftekler dinlendirilir.
Bunun için:

Bir kabın içine yoğurdun suyu, rendelenmiş sıkılmış soğanın suyu, sıvı
yağ, salça, dövülmüş sarımsak, tuz, karabiber, kırmızıbiber konulup iyice
karıştırılır.

Bifteklerin her biri bu karışıma katılarak iyice harmanlanır. Buzdolabında
1 gece dinlendirilir.

Terbiyede bekletilmiş biftekler terbiyeden alınır.

Izgara yağlanıp kızdırılır. Biftekler ızgaraya yerleştirilip her iki tarafı da
tamamen pişirilir. Patates garnitürleri, közlenmiş domates, biber veya
soğan salatası ile servis yapılır.

Resim 2.2: Izgara biftek servisi

2.2.1.3. Rulo Köfte

Malzemeler

750 g kıyma

3 dilim bayat ekmek

3 yumurta (Bir beyazı ayırınız.)
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1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber (arzuya göre)
1 tatlı kaşığı tuz
2 patates
2 havuç
100 g bezelye

İşlem basamakları

Kıyma, 2 yumurtanın tamamı, birinin sarısı ve tüm baharatlar, bayat
ekmek içi bir kap içerisinde yoğrulur.

Patates, bezelye ve havuçlar ayrı ayrı kaplarda haşlanarak küp şeklinde
doğranır.

Patates ve havuç karışımının içine bezelye ilave edilerek garnitür
hazırlanır.

Fırın kabı hafifçe yağlanıp yoğrulan kıyma harcı bir parmak kalınlığında
tepsiye yayılır.

Tepsiye yayılan köfte harcının üzerine garnitürler konularak köftenin
birleşme kısmı alta gelecek şekilde kıyma rulo hâline getirilir.

Yumurta akı ince bir tabaka hâlinde üzerine sürülür.

3-4 çay kaşığı kadar tereyağı üzerine konulup 200 °C fırında 40 dakika
kadar pişirilir.

Pişme sırasında köftenin kurumaması için etrafına sızan yağlardan
üzerine kaşıkla ara sıra dökülür.

Patates püresi, pilav veya hafif sotelenmiş brokoli ile servis yapılabilir.

Resim 2.3: Rulo köfte servis örneği

2.2.2. Kümes Hayvanları Etlerinden Kuru Isıda Yemek Pişirme Uygulamaları
Fırında iyi pişirmek için pişirme ısısının ve pişirme süresinin pişirilecek yiyeceğin
niteliğine göre saptanması gerekir. Fırında pişirmeye başlamadan önce fırın ısısı istenilen
dereceye çıkarılmalı, pişirme süresi içinde fırın kapağı sık sık açılıp kapatılmamalıdır. Isı
değişimi ürünün kalitesini ve pişme süresini olumsuz etkileyeceği için bu noktaya dikkat
edilmesi başarılı ürün elde etmek için gereklidir.
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2.2.2.1. Fırında Tavuk

Malzemeler

1 adet parçalanmış tavuk

3 adet orta boy patates

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı kadar karabiber

1 tatlı kaşığı kadar tuz

4-5 adet yeşil sivri biber

3-4 adet domates

1/2 çay bardağı sıvı yağ


İşlem basamakları

Sıvı yağ, salça, tuz, karabiber ve dövülmüş ya da rendelenmiş sarımsaklar
bir kapta karıştırılır.

Diğer tarafta patatesler yarım daire şeklinde doğranır.

Uygun bir tepsiye tavuklar ve patatesler konulup üzerine hazırlanan
salçalı sos eklenir. İyice karıştırılır.

En üste dilimlenmiş domates ve yeşil biberler dizilerek süslenir.

Sıcak fırına konulup 30 dakika kadar pişirilir.

Resim 2.4: Fırında tavuk servisi

2.2.2.2. Tavuk Şiş

Malzemeler

2 adet tavuk göğüs eti

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

2-3 çorba kasığı süt

1,5 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik
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Alüminyum folyo
Tahta şişler

İşlem basamakları

Tavuk göğüs etleri yıkanıp küçük kareler şeklinde doğranır.

Zeytinyağı, süt, pul biber, tuz ve kekikle karıştırılıp tavukların üzerine
dökülür.

Bu terbiye içerisinde tavuk göğüs etleri bir saat kadar buzdolabında
bekletilir.

Şişlerin her birine sıralı hâlde tavuk göğüs eti, domates ve biber dilimleri
dizilir.

Şişlerin sap kısımları alüminyum folyo ile sarılır.

220 derece fırında veya ızgara üzerinde pembeleşinceye kadar pişirilir.

Resim 2.5: Tavuk şiş servisi

2.2.3. Deniz Ürünlerinden Kuru Isıda Yemek Pişirme Uygulamaları
Bazı durumlarda balıklara uygun bir pişirme yöntemi uygulamak bazen de pişirilecek
yemeğe uygun olan balığı seçmek gerekir. Deniz ürünlerinden elde edilecek yemeklerin
istenilen kalitede olması için mevsimlerini bilmek ve doğru pişirme yöntemini uygulamak
gereklidir. Izgarada pişirilecek balıkların iri ve yağlı olmasına, kızartılacak olanların ise balık
büyükse dilimlenerek küçükse bütün olarak pişirilmesine dikkat edilmelidir. Balığın tavaya
yapışmasını önlemek ve lezzet katmak için una veya çeşitli harç ve soslara bulanarak
kızartılması gerekmektedir. Balıklar haşlama yöntemi kullanılarak pişirilecek ise beyaz etli
balıklar (kefal, levrek, kırlangıç vb.) tercih edilmelidir.
2.2.3.1. Balık Izgara

Malzemeler

6 adet levrek

1 su bardağı sıvı yağ

2 adet defne yaprağı
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1 çay kaşığı kekik
1 limon suyu
Tuz

İşlem basamakları

Balıklar temizlenir.

Bir kabın içerisine sıvı yağ, limon suyu, kekik, defne yaprağı, tuz
konulup karıştırılır.

Balıklar, hazırlanan bu terbiye içerisine konulup 40 dakika kadar terbiye
(marine) edilir.

Terbiyeden alınıp yağlanmış ızgarada altı üstü pembeleşinceye kadar
pişirilir.

Domates ve limon dilimleri ile servis yapılabilir.

Resim 2.6: Izgara levrek servisi

2.2.3.2. Fırında Sebzeli Alabalık

Malzemeler

5 adet alabalık

3 adet orta boy patates

5 adet sivri biber

2 adet iri doğranmış soğan

1 adet limon

1/2 çay bardağı sıvı yağ

Tuz


İşlem basamakları

Balıklar temizlenip yıkanır ve kurulanır.

Yağlı kâğıt yayılmış veya yağlanmış tepsiye balıklar dizilir.

Üzerine yarım limon sürülür.

Yanlarına patates ve soğan dilimleri konulup üzerlerine fırça ile sıvı yağ
sürülür.

Üzerine sivri biberler yerleştirilir.
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200–250 derece fırında 40 dakika (kızarıncaya kadar) pişirilir.
Salata ve limon dilimleri ile servise sunulur.

Resim 2.7: Fırında sebzeli alabalık

2.3. Yemeğin Çeşidine Uygun Garnitür Hazırlama
Kuru ısıda pişirilen et yemeklerine garnitür olarak;








Salatalar,
Piyazlar,
Domates dilimleri,
Közlenmiş domates ve közlenmiş biber,
Pilav,
Patates püresi,
Limon dilimleri ile servise sunulabilir.

Resim 2.8: Çeşitli garnitür örnekleri

Fasulye piyazı

Malzemeler
o
1 su bardağı kuru fasulye
o
2 adet orta boy kuru soğan
o
Yarım demet maydanoz
o
2-3 çorba kaşığı zeytinyağı
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o
o


1 çorba kaşığı sirke ya da 1 limon suyu
Tuz, pul biber

İşlem basamakları
o
Fasulye bir gece önceden ıslatılır.
o
Yıkanıp haşlanır.
o
Soğanlar soyulup yıkandıktan sonra yarım halka şeklinde ince
doğranır.
o
Maydanozlar ayıklanıp yıkanır ve ince kıyılır.
o
Bir kabın içerisinde kuru fasulye, soğan, pul biber, tuz, zeytinyağı
ve limon ya da sirke karıştırılır.
o
Servis tabağına alınarak üzerine maydanoz serpilir.

Izgara köftelerin yanında servis yapılır.

Resim 2.9: Fasulye piyazı servisi

2.4. Kuru Isıda Pişirilen Et Yemeklerinin Servisi
Kuru ısıda pişirilen et, tavuk ve deniz ürünlerinden yapılan yemeklerin uygun garnitür
ile birlikte servise sunulması; göze hitap etmesi, iştah açması ve ilgi uyandırarak yeme
isteğini harekete geçirmesi açısından önemlidir. Bu yöntemle hazırlanan yemeklerin
özelliklerine göre garnitürler;





Köfteler ile piyaz, salata, közlenmiş domates ve biber, patates püresi,
Biftek, pirzola ile domates dilimleri, közlenmiş domates ve biber,
Fırında pişen et yemekleri ile püreler, domates dilimleri,
Kümes hayvanları yemekleri ile salatalar, domates dilimleri ile birlikte pişirilen
sebzeler (patates, bezelye, havuç),
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Balıklar ile salatalar, yeşillikler, limon dilimleri servisi yapılır.

Resim 2.10: Kuru ısıda pişen etlerin servis şekilleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Fırında pişirme yöntemi ile “Hasan Paşa köfte” pişirerek servise hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kişisel hazırlıklarınızı yapınız.

 Önlük giyip bone takabilirsiniz.
 Kişisel hijyen kurallarına dikkat
edebilirsiniz.

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 Sanitasyon kurallarına uyabilirsiniz.

 Gerekli araçları hazırlayınız.

 Rende, bıçak, tencere, tepsi vb.
araçlarınızın hazırlayacağınız gerecin
miktarına ve özelliğine göre cam, metal
ve tahta olmasına dikkat edebilirsiniz.

 Soğanı rendeleyiniz.

 Rendeleme işlemini tek yöne
yapabilirsiniz.

 Ekmekleri ıslatıp suyunu iyice sıkınız.

 Ekmeklerin iç kısmını kullanarak
suyunu tamamen sıkabilirsiniz.
 Rondodan geçirilmiş kuru ekmek de
kullanabilirsiniz.

 Kıymayı bir yoğurma kabının içerisine
koyarak soğan, ıslatılıp sıkılmış bayat
ekmek içi, 2 yumurta, tuz, karabiber
ekleyip iyice yoğurunuz.

 Gereçleri sırasıyla koymaya dikkat
edebilirsiniz.

 Kıymadan yumurta büyüklüğünde
parçalar alıp yuvarlayarak ortalarını
çukurlaştırınız.

 Çukurlaştırdığınız köftelerin alt ve yan
kısımlarının çok ince ya da çok kalın
olmamasına özen gösterebilirsiniz.

 Köfteleri tepsiye dizerek üzerlerine
fındık büyüklüğünde yağ parçaları
yerleştirip orta ısılı fırında pişmeye
bırakınız.

 Köftelere 15-20 dakika ön pişirme
işlemi uygulayabilirsiniz.

 Patatesleri yıkanıp kabukları soyarak
üzerini örtecek kadar su ile bir tencerede
haşlayınız.

 Haşlama işlemi yaparken tencerenin
kapağının aralık olmasına ve kısık ateşte
pişmesine dikkat edebilirsiniz.

 Haşlanan patatesleri ezip bir tencereye
koyunuz.

 Patatesleri sıcakken daha kolay
ezebilirsiniz.

 Patateslerin üzerine yağ, süt, tuz
karabiber koyup karıştırarak 5 dakika
kadar pişiriniz.

 Pişirme işlemini kısık ateşte
yapabilirsiniz.
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 Köfteleri fırından çıkarınız, ortalarındaki
çukur kısımlara püre doldurunuz.

 Püreyi kaşıkla doldurabileceğiniz gibi
krema torbasından da sıkarak
şekillendirebilirsiniz.

 Salçayı 1 çay bardağı su ile sulandırılıp
köftelerin üzerlerine dökünüz.

 Suyun ölçüsüne dikkat edebilirsiniz.

 Tekrar fırına koyup köftelerin üzeri hafif
pembeleşinceye kadar tekrar pişiriniz.

 Köftelerin kurumamasına dikkat
edebilirsiniz.

 Köfteyi servise hazırlayınız.

 Çeşitli garnitürlerle servis yapabilirsiniz.

 Çalışma ortamını temizleyiniz.

 Sanitasyon kurallarına uyabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Kuru ısıda pişirilecek olan parça etlere mutlaka ……………uygulanması gerekir.

2.

Beyaz etler için………….süreli terbiye uygundur.

3.

Kuru ısıda pişirilecek köfteler için………..kez çekilmiş kıyma kullanılmalıdır.

4.

Izgara üzerinde pişen etlerle birlikte közlenmiş……………ve ………….. servis
yapılır.

5.

Fırında pişen etler, …………ve …………….……dilimleri ile servise sunulur.

6.

……………..yemekleri ile salatalar, domates dilimleri ve birlikte pişirilen sebzeler
servis yapılır.

7.

Kuru ısıda pişmiş balıkların yanında domates dilimleri, ………….ve ……….servisi
yapılır.

8.

Izgarada pişirilecek balıkların …….. ve ………….olmasına dikkat edilmelidir.

9.

Fırında

pişirmeye

başlamadan

önce

…………………

istenilen

dereceye

çıkarılmalıdır.
10.

Deniz ürünlerinden elde edilecek yemeklerin istenilen kalitede olmaları için
…..……………………….bilmek ve doğru pişirme yöntemini uygulamak gereklidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Sulu et yemeklerini pişirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Sulu pişirme yöntemi ile hazırlanan et yemeklerini görsel ve basılı kaynaklardan
araştırınız.
Çevrenizdeki restoranlara giderek sulu et yemeklerinin hazırlanışını ve
pişirilmesini gözlemleyiniz.
Aile büyüklerinizle görüşerek sulu et yemeklerin çeşitleri ve yapılışları
hakkında bilgi toplayınız.

3. SULU ET YEMEKLERİ PİŞİRME
Suda pişirme yöntemi, diğer pişirme yöntemlerine oranla daha kolay bir pişirme
yöntemidir. Bu yöntemin temelini pişirilecek yiyecek miktarı dikkate alınarak seçilen bir
pişirme kabı ve miktarı, yapılacak yemeğe göre düşünülen su oluşturmaktadır. Suda pişirme
yönteminde yiyeceklerdeki vitamin ve madensel maddelerin suya geçtiğini dikkate alarak
pişirme suyu ziyan edilmemeli, diğer yemeklerin pişirilmesinde bu sudan yararlanılmalıdır.

Resim 3.1: Sulu et yemeklerinin su miktarının iyi ayarlanması
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3.1. Kasaplık Hayvan Etlerinden Sulu Et Yemekleri Pişirme
Uygulamaları
Bu yöntemle pişirilecek et yemekleri için bağ dokusu çok olan et çeşitleri tercih
edilmelidir.

3.1.1. Salçalı Biftek


Malzemeler

500 g biftek

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet orta boy soğan

2 adet domates veya 1 çorba kaşığı salça

1 defne yaprağı

Tuz, karabiber



İşlem basamakları

Yağ bir tencereye konulup iyice kızdırılır.

Biftekler yağa konulup kapak kapatılarak yüksek ateşte her iki tarafı da
çevrilerek 3 dakika pişirilir.

Kızartılan biftekler uygun bir tepsiye alınır.

Tavada kalan yağa soğan yemeklik şekilde doğranarak ilave edilip hafif
pembeleştirilir.

İçerisine fındık büyüklüğünde küp küp doğranmış domates veya salça
konulup biraz da bununla kavrulur.

Karışımın içerisine üç su bardağı su ilave edilerek kaynatılır ve
bifteklerin üzerine dökülür.

Üzerine defne yaprağı, tuz, karabiber konulup kapalı olarak fırına konur
ve biftekler yumuşayıncaya kadar pişirilir.

Pişen biftekler servis tabağına alınıp salçalı suyu da üzerine dökülerek
servise hazırlanır.

Resim 3.2: Salçalı biftek

3.1.2. Tas Kebabı


Malzemeler

1/2 kg ince kuşbaşı doğranmış dana veya kuzu eti

1 çay bardağı sıvı yağ
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2 adet domates
1/2 çorba kaşığı domates salçası
3 diş sarımsak
1 orta boy soğan
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı karabiber, tuz

İşlem basamakları

Tercih ettiğiniz eti kuşbaşı doğrayınız.

Soğanları ve sarımsakları yemeklik doğrayınız.

Yağı orta büyüklükte tencereye koyunuz.

Kuşbaşı doğranmış etleri ve doğranmış sarımsak, soğanı içine ilave
ederek karıştırınız.

Üzerine salça ve domatesleri ve baharatı ilave ediniz. İyice karıştırınız.

Etleri tencerenin ortasına toplayıp cam büyük bir kâseyi etler tamamı ile
içinde olacak şekilde kapatınız.

Çok kısık ateşte pişirmeye başlayınız.

Etler suyunu saldığında tuzunu ilave ediniz ve suyunu çekene kadar
pişiriniz.

Servisini patates püresi veya kızartması, çeşitli pilavlar, beğendi yoğurt
vb. ile yapabilirsiniz.

Resim 3.3: Tas kebabı örneği

3.1.3. Rosto


Malzemeler

1 kg dana nuar ya da kontfile

1 adet orta boy soğan

1 adet havuç

1 demet maydanoz sapı

½ çay bardağı kadar sıvı yağ

2 çorba kaşığı tereyağı veya margarin

1 çorba kaşığı salça
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1 çorba kaşığı un
Tuz, karabiber

İşlem basamakları

Bir tencereye sıvı yağ konulup ısıtılır.

Etler tuz ve biberle harmanlanır ve tencereye konulup iki tarafı da
çevrilerek kızartılır.

Etler tencereden alınır. Tencerede kalan yağın içerisine tereyağı veya
margarin ilave edilir.

Soğan ve havuç irice doğranıp tenceredeki yağa ilave edilerek karıştırılır.

Salça konularak bir dakika kadar kavrulup azar azar un ilave edilerek
karıştırılır.

Etler tencereye alınıp üzerine maydanoz sapları yerleştirilir.

Su ilave edilerek kaynamaya bırakılır. Kaynarken üzerinde biriken
köpükler alınır.

1 saat kadar kısık ateşte pişirilir.

Pişen etler bir servis tabağına alınarak dilimlenir.

Pişme suyu süzgeçten geçirilip etin üzerine dökülür.

Patates püresi ile servis yapılır.

Resim 3.4: Patates püresi ile servis edilmiş rosto

3.2. Kümes Hayvanlarının Etlerinden Sulu Et Yemeği Pişirme
Uygulamaları
Kümes hayvanlarının pişirilmesi de kasaplık hayvan etleri gibidir. Hayvan yaşlandıkça
eti daha sert olur. Bu bakımdan hayvanın yaşına göre pişirme yöntemi ayarlanmalıdır. Çok
genç olanlar ızgara ve rosto olarak; yaşlı olanlar ise haşlama yöntemi ile pişirilmelidir.


Tavuk haşlama

Malzemeler
o
2 adet havuç
o
2 adet orta boy patates
o
2 adet soğan
o
6 adet tavuk incik
o
2 çorba kaşığı tereyağı
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o
o
o
o


3-4 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı domates salçası (isteğe bağlı)
1 yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı un

Yapılışı
o
Tavuk incikleri iyice yıkanıp temizlenir.
o
Havuç, soğan ve patatesin kabukları soyularak iri iri doğranır.
o
Orta boy bir tencereye tereyağı konulup kızdırılır. Tavuk incikleri
kızgın yağda sotelenir.
o
Yağ başka bir tencereye alınıp yağ ile birlikte havuç ve soğan
kavrulur.
o
Salça ilave edilip kısa bir süre daha kavrulduktan sonra üzerine 4-5
su bardağı sıcak su ilave edilerek kaynatılır.
o
Soğan ve havuç kaynadıktan ve biraz pişmeye başladıktan sonra
tavuk ve patatesler ilave edilir.
o
Ayrı bir kap içinde yumurta sarısı ve un karıştırılır. Malzemelerin
pişmesine yakın bu karışım tencereye eklenir. Bir süre
kaynatıldıktan sonra sıcak olarak servis yapılır.

Resim 3.5: Tavuk haşlama ve servisi

3.3. Deniz Ürünlerinden Sulu Et Yemeği Pişirme Uygulamaları


Hamsi buğulama

Malzemeler
o
1 kg hamsi
o
1adet orta boy kuru soğan
o
3 adet limon
o
2 adet orta boy domates
o
1 çay bardağı sıvı yağ
o
1 demet maydanoz
o
5-6 adet defneyaprağı
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o
o


1 çay bardağı su
Tuz, karabiber

İşlem basamakları
o
Hamsi balıklarının kafaları ve kılçıkları çıkarılıp bol su ile iyice
yıkanır.
o
Yağlanmış bir tepsiye bir sıra hâlinde balıklar dizilir.
o
Soğanlar halka şeklinde doğranır ve hamsilerin üzerine dizilir.
o
Domatesler yuvarlak kesilip soğanların üzerine ilave edilir.
o
Maydanozlar ince doğranarak domateslerin üzerine serpilir.
o
En üste de limon dilimleri yerleştirilir, aradaki boşluklara defne
yaprakları yerleştirilir.
o
Tuz, karabiber, bir çay bardağı su ve sıvı yağ ilave edilir.
o
Tepsinin üzerine alüminyum folyo kapatılıp orta ısılı fırında 25-30
dakika pişirilir.
o
Fırından alınıp sıcak olarak yeşil salata ve limon dilimleri ile servis
yapılır.

Resim 3.6: Hamsi buğulama

3.4. Yemeğin Çeşidine Uygun Garnitür Hazırlama
Sulu olarak pişirilen et yemeklerinin servisinde genellikle yemeğin kendi suyu sos
olarak kullanılır. Garnitür olarak haşlanarak hazırlanmış ya da et, tavuk, balık yemeği ile
birlikte pişirilmiş patates, havuç, kereviz, bezelye gibi sebzeler, pilavlar, yeşil salatalar ve
püreler kullanılır.

3.5. Sulu Et Yemeklerinin Servisi





Haşlama ve çok suda pişirilen et yemekleri genellikle patates püresi, haşlanmış
patates, havuç, kereviz gibi sebzelerle,
Sulu pişirilen tavuk yemekleri, birlikte pişirilmiş veya ayrıca haşlanmış patates,
havuç, bezelye gibi sebzelerle,
Et ve tavuk yemekleri pirinç ve bulgur pilavları ile,
Su ile pişirilmiş ya da buğulama balık yemekleri genellikle yeşil salatalar ve
limon dilimleri ile birlikte servis yapılır.

42

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bahçıvan kebabını pişirerek servise hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kişisel hazırlıklarınızı yapınız.

 İş önlüğü giyip bone takabilirsiniz.
 Kişisel hijyen kurallarını dikkate
alabilirsiniz.

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 Sanitasyon kurallarını dikkate
alabilirsiniz.

 Araçları uygun hazırlayınız.

 Orta boy bir tencere seçebilirsiniz.
 Ürüne uygun araçları çalışma ortamında
önceden hazır edebilirsiniz.

 Etleri yıkayıp bir tencereye koyunuz.

 Eti uygun büyüklüğe getirebilirsiniz.

 Ocak üzerinde kendi suyunu bırakıp
tekrar çekinceye kadar kavurunuz.

 Pişirme ilkelerine dikkat edebilirsiniz.

 Soğanları soyup yıkayarak doğrayınız.

 İnce doğramaya dikkat edebilirsiniz.

 Biberleri yıkayarak doğrayınız.

 Çekirdeklerini çıkarabilirsiniz.

 Domatesleri yıkayıp doğrayınız.

 Kabuklarını soyarak fındık büyüklüğünde
küpler hâlinde kesebilirsiniz.

 Soğanı ve sivri biberleri ete ilave
ederek 3–4 dakika soteleyiniz.

 Pişirme ilkelerine dikkat edebilirsiniz.

 Salça ekleyip 2 dakika daha
sotelemeye devam ediniz.

 Tat ve kokunun olumsuz etkilenmemesi
için salçayı çok fazla kavurmayınız.

 Tuz ilave edip üzerini 3–4 parmak
geçecek kadar su koyarak bir taşım
kaynatınız.
 Patates ve havuçları yıkayıp soyarak
küp küp doğrayınız.
 Bezelyeleri yıkayıp hazırlayınız.

 Hazırlama ve pişirme ilkelerine dikkat
edebilirsiniz.

 Etin pişmesine yakın havuçları
ekleyiniz.
 Havuçlar da yumuşamaya başladığında
patates ve bezelye ilave ediniz.
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 Suyu azalmışsa sıcak su ilave ediniz.

 Etin sertleşmemesine dikkat edebilirsiniz.

 Servis yaparken garnitür kullanınız.

 Serviste yemeğin sıcak olmasına dikkat
edebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Salçalı biftek ………….. pişirilen bir et yemeğidir.
Bahçıvan kebabında……………….. şeklinde doğranmış et kullanılır.
Haşlama et ve tavuklar……………. suda pişirilerek hazırlanır.
Buğulama ve fırında pişirilen tavuk ve balıklar………suda pişirme yöntemi ile
hazırlanır.
Haşlama etlerle birlikte …………… sebzeler servis yapılır.
Sulu olarak pişirilmiş tavuk yemekleri ……….., ………., ……….. ve …………gibi
sebzelerle servise sunulur.
Buğulama balıklar ………….. …………. ile servis yapılır.
Sulu olarak pişirilen et yemeklerinin servisinde genellikle yemeğin ……………….
sos olarak kullanılır.
Kümes hayvanlarının çok genç olanları …………. ve rosto olarak yaşlı olanlar
…………….. yöntemi ile pişirilmelidir.
Kümes hayvanlarının ……………………….. göre pişirme yöntemi ayarlanmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ
Yağda pişirilen et yemeklerini pişirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Yağda pişirme yöntemi ile hazırlanan et yemeklerini görsel ve basılı
kaynaklardan araştırınız.
Çevrenizdeki restoranlara giderek yağda pişirilen et yemeklerinin hazırlanış ve
pişirilmesini gözlemleyiniz.
Aile büyüklerinizle görüşerek yağda et yemeklerinin çeşitleri ve yapılışları
hakkında bilgi toplayınız.

4. YAĞDA ET YEMEKLERİ PİŞİRME
Yağda pişirme yönteminde en önemli nokta, yiyecekte istenilen tat, koku ve
görünümü sağlayacak ve kızartma işlemine en uygun ve miktarda yağ kullanmak ve
kızartma işlemini yiyeceğin iç taraflarının da pişmesine dikkat ederek sağlığa en uygun
biçimde işlemin sonuna kadar aynı kalitede yürütmektir.

4.1. Kasaplık Hayvan Etlerini Yağda Pişirme Uygulamaları
Pişirme yönteminin tespitinde amaç yalnızca yiyeceğin besin değerini korumak ve
artırmak değil, tadı kokusu ve görünüşü ile yeme isteği uyandırmak, zamanı ve enerjiyi de en
iyi biçimde değerlendirme ilkesine uygun çalışmaktır. “Kızartma kabı”nın gerekli derinlikte,
her tarafının aynı oranda ısınabilir, yağ niteliğini etkilemeyen ve kolay temizlenebilir
olmasına dikkat edilmelidir. Kızartma yağı olarak zeytinyağı dışında ayçiçeği, mısırözü,
soya fasulyesi gibi bitkisel kaynaklı yağlar tercih edilmelidir.

4.1.1. Kuru Köfte


Malzemeler

500 g yağlı dana kıyma

1 yumurta

2-3 dilim bayat ekmek içi

2 adet orta boy soğan
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1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağı ayçiçeği yağı

İşlem basamakları

Bir yoğurma kabına kıyma konulur.

Soğan rendelenip kıymaya eklenir.

Bayat ekmek içi ıslatılıp sıkılır ve kıymaya ilave edilir.

Yumurta, tuz, karabiber ve kimyon da konulup iyice yoğrulur.

Köfte hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar alınıp oval ve yassı
köfteler yapılır.

Tavaya yağ konulup kızdırılır. Köfteler kızgın yağa konulup altı üstü
kızartılır.

Sıcak olarak servis yapılır.

Resim 4.1: Kuru köfte servisi örneği

4.1.2. İnegöl Köfte


Malzemeler

1 kg kıyma (İçindeki yağ ve et oranı İnegöl köfteye uygun olduğundan
dananın döşünden çekilmiş olmalıdır.)

Yarım su bardağı bayat ve ufalanmış ekmek içi (Galeta unu da olabilir.)

Yarım su bardağı su

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı 2 tatlı kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı limon suyu

2 adet orta boy soğan (rendelenmiş)

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe göre)



İşlem basamakları

Kıymaya ufalanmış ekmek içi-galeta unu, su ve tuz eklenir ve 10 dakika
yoğrulur.

Kapaklı bir saklama kabı içinde 24 saat buzdolabında dinlendirilir.
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Ertesi gün karbonat ve limon bir bardağın içinde karıştırılıp köpüren
karışım kıymanın üzerine dökülür.
Soğanlar rendelenir ve köfte harcına ilave edilir (Kaşar peyniri de
eklenebilir.) ve hepsi iyice yoğrulur.
Kıymalardan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak şekillendirilir.
Saklama kabına dizilip akşama kadar tekrar buzdolabında dinlendirilir.
Akşama kadar dinlenen köfteler, pişirilmeden 10 dakika önce
buzdolabından çıkartılır.
Izgara tavası orta ateşte iyice kızdırılır.
Köfteler, yağsız tavada arkalı önlü ızgara yapılır.
Yanına kimyon, kırmızı toz biber, sumak, kekik gibi baharatlar ve biber
turşusu, domates, piyaz ya da patates kızartması gibi garnitürlerle servis
yapılabilir.

Resim 4.2: İnegöl köfte servis örneği

4.2. Kümes Hayvanlarının Etlerini Yağda Pişirme Uygulamaları
Yağda pişirmeye başlamadan önce, kızartma kabı ve yağ önceden ısıtılmalıdır. Bu
sırada yağın yakılmamasına özen gösterilmeli çünkü yanmış yağda kızartma, yiyeceğinin
tadını da etkilemektedir. Yanan yağ yeniden kullanılmamalıdır. Yağın az olması, yiyeceğin
çabuk yanmasına sebep olurken bol yağda yiyecekler daha çabuk pişirilmektedir. Kızartma
kabına yiyecekler yağ ısındıktan sonra eklenmeli ve gereğinden çok konulmamalıdır.
Yiyeceğin pişme özelliğine göre tespit edilen ısı, kızartma süresince aynı derecede muhafaza
edilmelidir.

4.2.1. Tavuk Şnitzel


Malzemeler

500 g tavuk göğsü

2 adet yumurta

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

1 su bardağı galeta unu
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1 fincan kaşar peyniri rendesi
Tuz, karabiber

İşlem basamakları

Tavuğun göğsü yaklaşık 1 cm kalınlıkta enine dilimlenir.

Dilimlenen etler iyice dövülerek yumuşatılır. Üzerlerine tuz serpilir.

Yumurtalar bir kap içerisinde çatalla çırpılır.

Bir tabağın içerisine kaşar peyniri rendesi hazırlanır.

Etler önce kaşar peyniri rendesine, sonra da yumurta ve en son galeta
ununa bulanır.

Sıvı yağ bir tavaya konulup kızdırılır.

Tavuk göğüs etleri yavaşça yağ içerisine konularak altı üstü kızartılır.

Sıcakken üzerine bir parça tereyağı konulur.

Sıcak olarak servis yapılır.

Resim 4.3: Tavuk şnitzel servisi

4.2.2. Ispanaklı Tavuk Sarma




Malzemeler

2 adet piliç göğsü

1 adet soğan

300 g kadar ıspanak

1 çorba kaşığı margarin

3 çorba kaşığı un

4 çorba kaşığı galeta unu

1 yumurta

1 su bardağı ayçiçeği yağı
İşlem basamakları

Ispanaklar ayıklanıp yıkandıktan sonra küçük doğranır.

Soğan 1 kaşık margarinle hafif pembeleştirilir.

Ispanaklar ilave edilip kavrularak iç hazırlanır.

Tuz ve karabiber eklenip ateşten alınır.

Tavukgöğsü yarım cm’lik dilimlere kesilir ve iyice dövülerek inceltilir.

Üzerine tuz ve karabiber serpilir.

Dövülmüş etlerin üzerine ıspanaklı iç yayılır ve rulo sarılır.
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Sarılan etlerin uçları kürdanla birleştirilir.
Önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, en son galeta ununa bulanıp tavada
kızdırılmış sıvı yağda her tarafı kızartılarak sıcak servis yapılır.

Resim 4.4: Ispanaklı tavuk sarma servisi

4.3. Deniz Ürünlerini Yağda Pişirme Uygulamaları
Kümes hayvanları etlerinin yağda kızartılmasında olduğu gibi balık ve diğer deniz
ürünlerini de yağda pişirmeye başlamadan önce kızartma kabı ve yağ önceden ısıtılmalıdır.
Bu sırada yağın yakılmamasına özen gösterilmeli çünkü yanmış yağ da kızartma yiyeceğinin
tadını da etkilemektedir. Yanan yağ yeniden kullanılmamalıdır. Yağın az olması, yiyeceğin
çabuk yanmasına sebep olurken bol yağda yiyecekler daha çabuk pişirilmektedir. Kızartma
kabına balıklar yağ ısındıktan sonra eklenmeli ve gereğinden fazla konulmamalıdır.
Yiyeceğin pişme özelliğine göre tespit edilen ısı, kızartma süresince aynı derecede muhafaza
edilmelidir

4.3.1. Alabalık Tava


Malzemeler

8 adet alabalık

1 su bardağı un

4 çorba kaşığı tereyağı

1 fincan sıvı yağ

1 limon



İşlem basamakları

Alabalıkların yüzgeçleri kesilip içleri temizlenir.

Balıklar yıkanarak süzülür. Kâğıt peçete ile balıkların suyu alınır.

Uygun bir tavaya sıvı yağ ve tereyağı konularak kızdırılır.

Balıklar una bulanarak yağa konulur.

Her iki tarafı da 4–5 dakika pişirilir.

Servis tabağına alınır.

Tabağın kenarları isteğe göre süslenir ve kalan tereyağı eritilip üzerine bir
limonun suyu eklenerek sos hazırlanır.
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Hazırlanan sos balıkların üzerine dökülür.
Sıcak servis yapılır.

4.3.2. Karides Kızartma


Malzemeler

30 adet karides

1,5 su bardağı kadar un

2 su bardağı su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet yumurta

Kızartmak için 1 su bardağı kadar sıvı yağ

Tuz



İşlem basamakları

Bir tencereye 1 litre kadar su konulup tuz atılarak kaynamaya bırakılır.

Su kaynayınca karidesler kaynayan suya atılır.

Karidesler 3-4 dakika kadar haşlanır.

Bir süzgece boşaltılıp soğuk suya tutulur ve üzerleri iyice temizlenir.

Un elenip içine ılık su konulup karıştırılır. Tuz ve zeytinyağı ilave edilir.

Diğer tarafta yumurta akları çırpılarak kar hâline getirilir ve bu da hamura
ilave edilir.

Karidesler bu sosa batırılıp sıcak fakat kızgın olmayan yağın içerisine
atılır.

Karideslerin iki tarafı da pembe renkte pişirilir, delikli kepçe ile tavadan
çıkarılır.

Kâğıt havlu üzerine konulup tuzlanır.

Resim 4.5: Karides servisi

4.3.3. Mezgit Tava


Malzemeler

1 kg mezgit

1 su bardağı kadar un

Tuz

Kızartmak için 1 çay bardağı kadar sıvı yağ
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İşlem basamakları

Balıklar içleri boşaltılarak temizlenir ve iyice yıkanıp kurulanır.

Tavaya yağ konup kızdırılır.

Bir tabağa elenmiş un konulur.

Balıklar una bulandıktan sonra yağa konarak iki tarafı da pembeleşinceye
kadar kızartılır.

4.4. Yemeğin Çeşidine Uygun Garnitür Hazırlama
Yağda pişirilerek hazırlanan et yemeklerinin yine yağda kızartılarak hazırlanmış
garnitürlerle servis edilmesi lezzet ve görünüş bütünlüğü açısından uygundur. Kızartılarak
hazırlanan et, tavuk ve balık yemekleri için garnitür olarak yeşil salatalar, limon dilimleri,
domates dilimleri, kızarmış patates, rendelenmiş havuç, ıspanak püresi, pilav ve soğan
halkaları kullanılır.

4.5. Yağda Pişirilerek Hazırlanan Et Yemeklerinin Servisi
Yağda pişirilerek hazırlanan et yemekleri; kızarmış patates, dilimlenmiş domates,
közlenmiş domates, biber, patates püresi ve pilav çeşitleri ile tavuk yemekleri; kızarmış
patates, domates dilimleri, pilavlarla deniz ürünleri ve balıklar; yeşil salatalar marul
yaprakları, limon dilimleri, domates dilimleri, soğan halkaları, rendelenmiş havuç ile
süslenerek servise sunulur.
Yağda pişirilerek hazırlanan et, tavuk ve balık yemekleri mutlaka sıcak servis
yapılmalıdır çünkü bekleme süresince soğurken kuruyacak ve hem görünüşü hem de tadı ve
lezzeti olumsuz etkilenecektir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kadınbudu köfte hazırlayıp pişirerek servise hazırlayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Kişisel hazırlıklarınızı yapınız.

 İş önlüğü giyip bone takabilirsiniz.
 Kişisel hijyen kurallarını dikkate
alabilirsiniz.

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 Sanitasyon kurallarını dikkate
alabilirsiniz.

 Gerekli araçları hazırlayınız.

 Ürüne uygun araçları çalışma ortamında
önceden hazır edebilirsiniz.

 Kıymanın 3/1’ini kavurunuz.

 Yağ kullanmamaya dikkat edebilirsiniz.

 Kavrulmuş kıyma ile çiğ kıymayı bir
kabın içerisinde birleştiriniz.

 Cam ya da porselen kap
kullanabilirsiniz.

 Pirinci ayıklayıp yıkayıp uygun bir
tencerede 1 bardak su ile haşlayınız.

 Kısık ateşte kontrol ederek taşmasını ve
dibinin tutmasını önleyebilirsiniz.

 Soğanları soyup yıkadıktan sonra
rendeleyiniz.

 Hazırlama ilkelerine dikkat edebilirsiniz.

 Maydanozları yıkayıp kıyınız.
 Kıymanın içerisine rendelenmiş soğanı,
maydanozu, haşlanmış pirinci, 1
yumurtayı ve tuz, karabiberi ilave edip
iyice yoğurunuz.

 Bütün malzeme homojen görünüm
alıncaya kadar yoğurabilirsiniz.

 Köfte hamurundan yumurta
büyüklüğünde parçalar alıp yassı oval
şekil veriniz.

 Köftelerin eşit büyüklükte ve düzgün
şekilde olmasına dikkat edebilirsiniz.

 2 yumurtayı bir kabın içerisinde çırpınız.

 Yumurtanın hacim kazanmasına dikkat
edebilirsiniz.

 Bir tabağa galeta ununu koyarak
hazırlayınız.

 Fırınlanarak öğütülmüş bayat ekmek içi
kullanabilirsiniz.

 Bir tavaya yağı koyup kızdırınız.

 Küçük bir köfte parçası ile yağın
kızgınlığını kontrol edebilirsiniz.

 Köfteleri önce yumurtaya sonra da
galeta ununa bulayarak yağda kızartınız.

 İşlem sırasına dikkat edebilirsiniz.
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 Köfteleri servis tabağına alınız.

 Garnitür olarak kızarmış patates, pilav
ya da domates dilimleri kullanabilirsiniz.

 Sunuma hazır hâle getiriniz.

 Soğumaması için seri çalışabilirsiniz.

 Çalışma ortamını temizleyiniz.

 Hijyen ve sanitasyon kurallarına dikkat
edebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Yağda pişirilerek hazırlanan et yemekleri ile ………………..hazırlanan garnitürlerin
servisi uygundur.

2.

Yağda pişirilerek hazırlanan et yemeklerinin yanında kızartılarak hazırlanmış
garnitürleri servisi………… ve…………açısından önemlidir.

3.

Yağda pişirilerek hazırlanan tavuk yemekleri ile ……..…….., ………….…..,
……….. ve……….servis yapılabilir.

4.

Yağda pişirilerek hazırlanan balık yemekleri ile ……….., …………, …………. ve
……… servis yapılır.

5.

Yağda pişirilerek hazırlanan et yemeklerinin kuruyup görünüş ve lezzetinin
bozulmaması için ……………. servis yapılmalıdır.

6.

Deniz ürünleri kızartılırken üzerleri …………….için pişirme sırasında yağ içinde
pişirilen yiyeceğin kırıntılarının kalmamasına da dikkat edilmelidir.

7.

Yağda pişirmeye başlamadan önce, ……………………ve …………. önceden
ısıtılmalıdır.

8.

Kızartma kabına yiyecekler yağ ………….……… sonra ve gereğinden çok
konulmamalıdır.

9.

“Kızartma kabı”nın gerekli derinlikte, her tarafının aynı oranda……….., yağ niteliğini
etkilemeyen ve ………….temizlenebilir olmasına dikkat edilmelidir.

10.

Yağın az olması yiyeceğin çabuk ………………. sebep olurken …………………….
yiyecekler daha çabuk pişirilmektedir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME FAALİYETİ–5
AMAÇ
Etlerle meze ve salatalar hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Et ve et ürünlerinden hazırlanan meze ve salata çeşitlerini görsel ve basılı
kaynaklardan araştırınız.
Çevrenizdeki restoranlara giderek etlerle hazırlanan meze ve salataların
hazırlanışlarını gözlemleyiniz.

5. ETLERLE HAZIRLANAN MEZELER VE
SALATALAR
Mezeler, özellikle ana yemeklerden önce sofralara tat katan lezzetlerin başında
gelmektedir. Anadolu ve Ortadoğu mutfağı, meze kültürü açısından çok zengin ve
görkemlidir. Tarih boyunca toplumların birbirine karışması Akdeniz mutfağını mezeler
bakımından zenginleştirmiştir.

5.1. Etlerle Hazırlanan Mezeler
“Meze”, ordövr olarak da adlandırılan giriş yemeği yani ilk yemek anlamındadır.
Etlerle hazırlanan mezeler de yine ilk yemek olarak küçük porsiyonlar hâlinde hazırlanmış,
görünüş ve lezzet yönünden iştah açıcı özelliğe sahip giriş yemekleri olarak
kullanılmaktadır.

Resim 5.1: Çeşitli meze örnekleri
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5.1.1. Çeşitleri
Et ve et ürünlerinden hazırlanan salatalar, Türk mutfağında geniş bir yere sahiptir.
Etler kullanılarak genellikle küçük köfteler, tavuk kullanılarak tavuk salatası, Çerkez tavuğu,
sakatatlardan da genellikle karaciğer kullanılarak Arnavut ciğeri vb. hazırlanmaktadır.

5.1.2. Et Mezeleri Hazırlama Uygulamaları
Mezelerde kullanılan malzemeler sebzelerden süt ürünlerine, et mamullerinden soslara
kadar geniş bir çeşitlilik göstermektedir. İnsanlar, sofradaki içeceğin özelliğine göre de meze
tercihlerini belirleyebilmektedir. Hafiflikleri, lezzetleri, albenileri, küçük porsiyonlar hâlinde
servis yapılmaları, asıl yemekten bağımsız olmaları mezeyi sofraların süsü hâline
getirmektedir. Genelde soğuk servis edilir.
5.1.2.1. Mit Miti Köfte


Malzemeler

600 g dana kıyması

750 g koyun kıyması

4 adet orta boy kuru soğan

2 adet bayat ekmeğin içi

1 demet maydanoz

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı kimyon

1,5 çay kaşığı karabiber

3 yumurta

2 tatlı kaşığı kadar tuz

1 çorba kaşığı un

Kızartmak için ½ litre ayçiçeği yağı

Kekik



İşlem basamakları

İki kez çekilmiş kıymalar bir yoğurma kabına konulur.

Bayat ekmek içleri ıslatılıp sıkılarak kıymaya ilave edilir.

Soğanlar rendelenir, sarımsaklar dövülür ve kıymaya ilave edilir.

Maydanozlar incecik kıyılarak kıymaya ilave edilir.

Yumurtalar kırılır.

Tuz, karabiber ve kimyon ilavesiyle bütün malzeme iyice özleşene kadar
yoğrulur.

Köfte hamurundan fındık büyüklüğünde parçalar alınıp yuvarlanarak bir
tepsiye konur.

Köftelerin üzerlerine un serpilir, tepsi ileri geri sallanarak köftelerin una
bulanması sağlanır.

Tavaya yağ konulup kızdırılır.

Köfteler yağa atılır ve kevgirle karıştırılarak kızartılır.
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Kızaran köfteler kevgirle yağdan çıkarılır, servis tabağına alınır.
Üzerine kekik serpilerek servis yapılır.

5.1.2.2. Arnavut Ciğeri


Malzemeler

1 adet kuzu veya koyun karaciğeri

1/2 su bardağı un

1 su bardağı ayçiçeği yağı

1 yemek kaşığı toz kırmızıbiber

1 tatlı kaşığı tuz



İşlem basamakları

Ciğerin zarı soyulur ve yıkanır.

Ciğer kuşbaşı büyüklüğünde doğranır.

Suyunun tamamen süzülmesi için süzgece konulup birkaç dakika
bekletilir.

Kâğıt havlu ile kurulanır.

Ciğerlerin üzerine toz kırmızıbiber ilave edilip karıştırılır.

Uygun bir tavaya sıvı yağ konulup kızdırılır.

Ciğerler una bulanarak fazla unları silkelenerek kızdırılmış yağa atılır.

Her tarafı kızarıncaya kadar pişirilip servis tabağına çıkarılır.

İsteğe göre patates püresi ile veya soğan salatası ile servis yapılır.

Resim 5.2: Arnavut ciğeri servisi
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5.1.2.3. Enginarlı Tavuk


Malzemeler

600 gram tavuk göğsü

6 adet kiraz domates

2 adet dolmalık biber

1 su bardağı sıvı yağ

Tuz, kekik, karabiber

6 adet enginar

20 adet arpacık soğan

1 kahve fincanı sıvı yağ

Bir buçuk kahve fincanı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı un

1 adet limonun suyu

1 tatlı kaşığı toz şeker

5 su bardağı su

Tuz



Sos için

1 litre tavuk suyu

2 su bardağı enginarın zeytinyağlı suyu

1 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı tereyağı

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 fincan krema

1 adet küp doğranmış domates



İşlem basamakları

Enginarlar temizlenir, iç kısmındaki tüylü bölüm kaşıkla çıkartılır.

Tencerenin içine önce ayıklanmış arpacık soğanları, üzerine de enginarlar
dizilir.

Bir kabın içinde un, limon suyu, zeytinyağı, sıvı yağ, tuz, şeker ve su
karıştırılır ve karışım tencereye ilave edilir.

Tencerenin kapağı kapatılıp ağır ateşte 1 saat pişirilir.

Tavuk etleri uzunlamasına çok ince dilimlenir.

Et döveceği ile incecik olacak şekilde dövülür.

Tuz, karabiber ve kekik ile lezzetlendirilir.

Kızgın yağda pembeleşene kadar kızartılır.

Soğuyan enginarlar ortadan ikiye kesilir.

Enginarlar kızarmış tavuklara sarılır.

Küp doğranmış domates ve biber parçaları kürdanla tavuklara tutturulup
bir tencereye dizilir.

Sos için enginar suyu ve tavuk suyu karıştırılıp kaynatılır.

Başka bir tavada tereyağı eritilerek zeytinyağı eklenir.
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Un ilave edilerek birkaç dakika kavrulur ve tavuk suyuna eklenir.
Çırpma teliyle karıştırılarak ağır ateşte 15–20 dakika kaynatılıp süzülür.
Domates ve krema eklenerek karıştırılır.
Sos tenceredeki enginarlı tavukların üzerine gezdirilir.
Bir-iki taşım kaynatılıp sıcak servis yapılır.

Resim 5.3: Enginarlı tavuk servisi

5.2. Etlerle Hazırlanan Salatalar
Salatalar iştah açıcı, renk ve şekilleri ile sofraların dekoru olduğu gibi sindirim
salgılarını artırdıklarından yemeklerin sindiriminde çok önemli yer tutmaktadır.

5.2.1. Salataların Beslenmedeki Yeri
Salatalar; besin değeri yüksek, görünüş ve lezzet yönünden sofraları süsleyen önemli
besin maddelerindendir. İştah açıcı olmaları, vitamin ve mineral yönünden zengin kaynaklı
olmaları bakımından sağlıklı ve dengeli beslenme açısından da önemlidir. Sofralarımızın
vazgeçilmezi sebze salatalarının yanında et salataları da günümüzde sofralarımızı süsleyen
önemli gıdalar özelliğini almıştır. Et salataları B grubu vitaminleri ve protein yönünden
zengindir.

5.2.2. Et Salatalarının Çeşitleri
Et salataları; et, sakatat, kümes hayvanları ve balık çeşitleri ile hazırlanabilir. Servis
sonunda arta kalan et, tavuk, balık parçaları daha küçük parçalara ayrılarak çeşitli sebzelerle
ve sosların ilavesiyle salata hazırlanarak değerlendirilebilmektedir. Hazırlanan salataların
uygun ortamlarda saklanması sağlık açısından önemlidir.

5.2.3. Et Salataları Hazırlama Uygulamaları
Çeşitli yiyecekler ile hazırlanan salatalara ilave edilen et ve et ürünleri besin değerini
artırmasının yanında öğünlerde yemek olarak kullanılmalarını sağlamaktadır.
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5.2.3.1. Biftek Salatası

Malzemeler

1 parça biftek

1 adet kıvırcık

1 adet domates

1 adet salatalık

½ demet maydanoz

1 adet kuru soğan

2-3 diş sarımsak

½ çay kaşığı toz kırmızıbiber

1 su bardağı yoğurt

3- 4 çorba kaşığı mayonez

İşlem basamakları

Biftek bir tavaya konulup yüksek ateşte her tarafı eşit şekilde pişirilir.

Domates, maydanoz ve kıvırcık doğranarak servis tabağına alınır.

Yoğurt ve mayonez iyice çırpılır, toz kırmızıbiber ve tuz ilave edilir.

Soğan rendelenir, sarımsak ezilir ve soğanla sarımsak karıştırılarak biraz
sulandırılıp süzülerek sos hazırlanır. Servis tabağındaki doğranmış
sebzelerin üzerine sos gezdirilir (Sadece süzülmüş olan sosun suyu
kullanılır.).

Daha sonra yoğurt mayonez karışımı dökülür. En üste de pişirilmiş biftek
doğranıp ilave edilir.

Salatalık dilimleri ve istenirse mısır taneleri ile servis yapılır.

Resim 5.4: Biftek salatası servisi

5.2.3.2. Tavuk Salatası

Malzemeler

2 adet tavuk göğüs eti

2 adet salatalık turşusu

1 su bardağı süzme yoğurt

1 su bardağı mayonez

2-3 diş sarımsak

1 su bardağı çekilmiş ceviz içi

1 demet dereotu
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½ demet maydanoz
Tuz, pul biber

İşlem basamakları

Tavuğun göğsü uygun bir tencerede üzerini örtecek kadar su ile haşlanır.

Biraz soğutulduktan sonra küçük parçalara ayrılır.

Salatalık turşusu küçük küpler şeklinde doğranır.

Dereotu ve maydanoz yıkanıp süslemek için birkaç dal ayrıldıktan sonra
kalan kısmı ince kıyılır.

Cam veya porselen bir salata karıştırma kabına tavuk etleri, salatalık
turşusu, kıyılmış dereotu, maydanoz, sarımsak, ceviz, yoğurt ve mayonez
konulur.

Tuz ve pul biber ilave edilip karıştırılır.

Servis tabağına alınıp maydanoz ve dereotu yaprakları il süslenerek
servise hazırlanır. İsteğe göre üzerine kırmızıbiberli yağ gezdirilebilir.

Resim 5.5: Tavuk salatası servisi örneği

5.3. Etlerle Hazırlanan Mezeler ve Salataların Servisi
Et mezeleri ve salataları domates, salatalık, marul, kıvırcık, taze soğan, yeşil biber,
havuç gibi taze sebzelerle süslenerek servis yapılabilir. Haşlanmış sebzelerle et mezeleri ve
salataları servise sunulabilir. Sebzeler yanında mısır taneleri, haşlanmış makarna, haşlanmış
pirinç gibi tahıl ürünleri ile de servis yapılabilir. Et mezeleri ve salatalarının süslenmesi ve
servisinde kullanılacak sebzelerin renk ve lezzet uyumları önemlidir. Kullanılacak sebzeler
çok taze ve iyi temizlenmiş olmalıdır. Meze ve salataların servisinde uygun servis araçları
seçilmelidir. Etlerle hazırlanan mezelerin servisinde:




İştah açıcı ilk yemekler grubuna girdiği için görünüş ve süsleme önemlidir.
Etlerle hazırlanan mezeler, sindirim kolaylığı sağlaması bakımından genellikle
yeşil salata veya maydanoz yaprakları ile süslenerek servis yapılmalıdır.
Yağda kızartılarak hazırlanan et mezeleri patates püresi ya da kızarmış patates
ile servis yapılmalıdır.
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Genellikle soğuk servis yapıldığı gibi bazı et mezeleri de sıcak olarak servis
yapılabilir.
Etlerle hazırlanan sıcak olarak sunulacak mezeler (mit miti köfte vb.) servis
saatine yakın hazırlanmalı çok fazla bekletilip kurutulmamalıdır.
Et mezeleri porsiyonlanarak servis yapılabildiği gibi genellikle servis tabağı ile
masanın ortasına konulup buradan servis yapılabilir.
Et salatalarının hazırlanmasında taze etler kullanılmalıdır.
Önce göze sonra da damağa hitap edecek şekilde hazırlanmış olmalı, süslemeye
özen gösterilmelidir.
Benzer et yemekleriyle servis yapılmamalı, farklı yemeklerin yanında
sunulmalıdır.
Özel gün yemeklerinde iyi bir seçenektir.
Et salataları servise yakın hazırlanmalı ve servis saatine kadar soğutucuda
bekletilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Ton balıklı salata hazırlayarak servis yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kişisel hazırlıklarınızı yapınız.

 İş önlüğü giyip bone takabilirsiniz.
 Kişisel hijyen kurallarını dikkate
alabilirsiniz.

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 Sanitasyon kurallarını dikkate
alabilirsiniz.

 Araçları uygun hazırlayınız.

 Ürüne uygun araçları çalışma ortamında
önceden hazır edebilirsiniz.

 Gereçleri uygun hazırlayınız.

 Kaliteli ürün hazırlamak için gereçlerin
miktarına dikkat edebilirsiniz.
 Sebzelerin taze olmasına dikkat
edebilirsiniz.

 Ton balığı konservesini küçük parçalara
keserek salata karıştırma kâsesine alınız.

 Cam veya porselen kâse tercih ediniz.
 Konserve yerine mümkünse taze ton
balığı kullanabilirsiniz.

 Yeşil zeytinin 2 yemek kaşığı kadar
kısmını doğrayarak kâseye ilave ediniz.
 Mısır ve bir domatesi küp şeklinde
doğrayıp ilave ediniz.

 Hazırlama ilkelerine dikkat edebilirsiniz.

 Maydanoz ve dereotundan süslemek için
birkaç dal ayırdıktan sonra kalan kısmı
kıyarak kâseye koyup hepsini
karıştırınız.
 Servis tabağına alınız.
 Salatalık ve domatesi yarım daire
şeklinde dilimleyiniz.
 Yeşil zeytinleri yuvarlak dilimleyiniz.

 Uygun servis tabağı seçebilirsiniz.

 Süslemede renk ve şekil uyumuna özen
gösterebilirsiniz.

 Havucu rendeleyiniz.
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 Servis tabağına alınan salatayı domates
salatalık dilimleri, yeşil zeytin dilimleri,
maydanoz ve dereotu yaprakları ile
süsleyiniz.
 Üzerine limon suyu, zeytinyağı, tuz
karışımı sos gezdirerek servise
hazırlayınız.

 Sosu salataya servise yakın ilave
edebilirsiniz.

 Salatanın servisini yapınız.

 Salatayı göze hitap edecek şekilde
süsleyebilirsiniz.
 Salata servis tabağının yanına servis
kaşığını yerleştirmeyi unutmayınız.

 Çalışma ortamınızı temizleyiniz.

 Sanitasyon kurallarına uymaya özen
gösterebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1. Mezeler dünya dillerinde…………….. olarak adlandırılır.
2. Etlerle hazırlanan mezeler iştah açıcı ilk yemekler grubuna girdiği için ……….ve
…………..önemlidir.
3. Etlerle hazırlanan mezeler ………… …………..sağlaması bakımından genellikle
yeşil salata veya maydanoz yaprakları ile süslenerek servis yapılır.
4.

………… ………….hazırlanan et mezeleri patates püresi ya da kızarmış patates ile
servis yapılabilir.

5. Et mezeleri …………….. servis yapılabildiği gibi genellikle servis tabağı ile
masanın ortasına konulup buradan servis yapılabilir.
6.

Et salataları………….. vitaminleri ve…………. yönünden zengindir.

7. Et salatalarının hazırlanmasında ………etler kullanılmalıdır.
8. Et salataları ……….. …………yemeklerinde iyi bir seçenektir.
9. Et salataları servis saatine kadar …………..da bekletilmelidir.
10. Et mezeleri ve salatalarının süslenmesi ve servisinde kullanılacak sebzelerin
……….ve ………….. uyumları önemlidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Aşağıdaki ölçütleri dikkate alarak “Çerkez tavuğu” hazırlayınız ve servisini
yapınız.
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Kişisel hazırlıklarınızı yaptınız mı?

2.

Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?

3.

Araçlarınızı uygun hazırladınız mı?

4.

Gereçlerinizi uygun hazırladınız mı?

5.

Tavuğu temizleyip bir tencereye koydunuz mu?

6.

Üzerini 4-5 parmak geçecek kadar su ilavesiyle ocağa koyup
haşladınız mı?

7.

Haşlanan tavuğu biraz soğutup didikleyerek küçük parçalara
ayılıp servis tabağına aldınız mı?

8.

Üzerine tuz, karabiber serptiniz mi?

9.

Cevizi ayıklayıp yağı çıkana kadar rondodan geçirdiniz mi?

10.

Sarımsakları ezdiniz mi?

11.

Bayat ekmek içlerini ıslatıp sıktınız mı?

12.

Ceviz ile ekmek içini birlikte rondodan geçirerek sıvı yağ,
sarımsak, tuz ve kırmızıbiber koyup geniş bir kâsede iyice
karıştırdınız mı?

13.

Karışımı avuç içinde sıkarak bir miktar yağ elde ettiniz mi?
Çıkan yağı bir kâseye ayırdınız mı?

14.

Karışıma ezilmiş yoğurt kıvamına gelecek şekilde bir miktar
tavuk suyu karıştırarak sos hazırladınız mı?
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Evet

Hayır

15.

Hazırladığınız sosu servis tabağındaki tavuk etlerinin üzerine
döküp bıçak yardımıyla düzelttiniz mi?

16.

Daha önce ayırdığınız ceviz yağını en üste gezdirdiniz mi?

17.

Maydanoz yaprakları ile süslediniz mi?

18.

Çalışma ortamınızı temizlediniz mi?

19.

Masanızı servis için hazırladınız mı?

20.

Çerkez tavuğunu uygun şekilde masaya yerleştirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–6
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–6

Et yemekleri reçetelerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Yemek kitap ve dergilerinden çeşitli reçeteleri araştırınız.
İnternetten değişik et yemekleri reçeteleri araştırınız.
Yaptığınız araştırmalar sonucunda elde ettiğiniz reçeteleri uygulayınız.

6. HAZIR REÇETELERİN BULUNDUĞU
KAYNAKLAR
Aynı malzemeler kullanılarak yapılabilen yemek reçetelerine değişik kaynaklardan
ulaşılarak uygulamalar yapmak mümkündür.

6.1. Kitaplar
Hazır reçetelerin bulunduğu kitaplardaki reçeteler uygulanmaya başlanmadan önce
bazı konuların bilinmesi gerekir. Kaliteli ürün elde etmek için kitap kullanırken dikkat
edilecek ilkeler:











Kitaptan uygulanacak et yemekleri hakkında genel bilgi sahibi olunmalıdır.
Uygulamada önemli olan noktalar bilinmelidir.
Kitaptaki reçetenin araç gereçleri ve işlem basamakları önceden bir kâğıda
yazılmalı ve takibi kâğıttan yapılmalıdır.
Kitapta verilen reçetede kullanılacak malzeme matematiksel ölçülerle
verilmişse mutlaka mutfak terazisi ile ölçüm yapılmalıdır.
Mutfak terazisi bulunmuyorsa kitaplardan uygulama yapılırken bardak ve kaşık
ölçüleri kullanılarak hazırlanmış reçeteler tercih edilmelidir.
Uygulama aşamasında verilen işlem basamakları dikkatle takip edilmeli, önemli
noktaların gözden kaçırılmamasına özen gösterilmelidir.
Kitaptaki servis şekli dikkate alınarak değişikler yapılmalıdır.
Verilen reçetenin uygulanmasında yemeğin özelliğini değiştirecek farklı
denemeler yapmak tamamen farklı bir yiyeceğin ortaya çıkmasına sebep
olabilir. İstenildiği takdirde deneme ve geliştirme amaçlı olarak değişiklikler
yapılabilir.
Eski tarihli kitaplarda günümüzde kullanılmayan kelimeler varsa bugünkü
karşılığı araştırılmalı, eksik ve yanlış yöntem ve malzeme kullanılması
önlenmelidir.
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Kitaplarda verilen reçetelerde kullanılan araçlardan bazıları günümüzde
kullanılmıyor olabilir. Bu durumda günümüzde kullanılan ve işleri kolaylaştıran
araçları tercih etmek gerekir. Yumurta teli ile çırpmak yerine el mikseri; bakır
tencere tava yerine çelik tencere, çelik sahan, teflon tava kullanmak hem sağlık
açısından hem de işleri kolay ve çabuk hâle getirmek bakımından tercih
edilmelidir.

Resim 6.1: Çeşitli yemek kitapları

6.2. Dergiler Broşürler
Bazı yemek dergileri pratik uygulamalara yer vererek çeşitli et yemek reçeteleri
hazırlayarak okuyuculara sunmaktadır. Dergilerde genellikle mevsime uygun yemek tarifleri
bulunur. Aynı zamanda bazı broşürler hazırlanarak özel reçetelerin malzeme ve işlem
basamakları açıklanmaktadır. Dergi ve broşürlerdeki hazır reçeteler de kitaplarda olduğu gibi
tecrübe edilmiş ve uygulanabilirliğinden emin olunmuş tarifelerdir. Bu reçetelerin
uygulanmasında kitaplardaki tarifeleri uygulamada dikkat edilmesi gereken noktaların göz
önüne alınması gereklidir.

6.3. İnternet
Günümüzde yemek hazırlama ve pişirme ile ilgili olarak İnternet ortamında birçok site
oluşturularak et çeşitleri, özellikleri ve etlerden hazırlanan yemekler konusunda denenmiş
reçeteler sunulmaktadır. Bu reçetelerde verilen malzeme ve işlem basamakları ya yazan
kişinin kendisinin geliştirdiği ya da herhangi bir kitaptan alınmış ve yemeğin özelliğini
bozmayacak şekilde değişiklikler yapılmış tariflerdir. İnternetten reçete alınıp uygulanırken
verilen araç gereç ve işlem basamakları dikkatlice okunup not alındıktan sonra uygulamaya
geçilmelidir.

6.4. Televizyon
Televizyonda yayınlanan bazı programlarda her türlü besin maddesinden olduğu gibi
et çeşitleri kullanılarak da çeşitli yemek reçeteleri görsel olarak sunulmaktadır. Herhangi bir
yemeğin yapılışını görerek ve izleyerek öğrenmek reçetelerin doğru uygulanmasını
kolaylaştırmaktadır. Televizyonda verilen reçeteleri izlerken mutlaka bir not kâğıdı ve kalem
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hazır bulundurulmalı, araç gereç listesi ve işlem basamakları eksiksiz not alınmalıdır. Ayrıca
servis yöntemleri de dikkatle izlenmeli ve not alınmalıdır.

6.5. Kaynak Kişiler
Çevrenizde et çeşitleri ile hazırlanabilen yemekler konusunda kendi tecrübelerini
kullanarak farklı yöntemler geliştirmiş ve bunları uygulayarak tecrübe kazanmış kişilerle
görüşerek yeni reçeteler öğrenip değişik uygulamalar yapabilirsiniz. Çevreden bilgi
toplarken dikkat edilmesi gereken ilkeler:





Kaynak kişilerle görüşmek ve farklı reçeteler öğrenmek için öncelikle görüşme
yapılacak kişi açısından uygun bir zaman seçilmelidir.
Kaynak kişilerle görüşmeye başlamadan önce not almak üzere defter veya not
kâğıdı ile bir kalem mutlaka hazırlanmalıdır.
Anlatılan reçete dikkatle dinlenmeli, anlaşılmayan yerler zamanında tekrar
ettirilmelidir.
Mümkünse alınan reçetenin veya reçetelerin uygulamaları öğrenilmelidir.

6.6. Diğer
Hazır reçetelere ulaşılabilecek kaynaklar; çeşitli kurum mutfaklarında uygulanan et
çeşitleri yemek tarifleri; fırın, mikser, soğutucu, derin dondurucu, tencere gibi çeşitli mutfak
araçları kullanım kılavuzları; yemek hazırlama ve pişirmede kullanılan bazı gereçlerin
paketleri üzerinde verilen tarifeler ulaşılabilecek diğer kaynaklardır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Herhangi bir kaynaktan tencere kebabı reçetesi araştırıp uygulamasını yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kişisel hazırlıklarınızı yapınız.

 İş önlüğü giyip bone takabilirsiniz.
 Kişisel hijyen kurallarını dikkate
alabilirsiniz.

 Çalışma ortamınızı temizleyip
hazırlayınız.

 Sanitasyon kurallarını dikkate
alabilirsiniz.

 Reçetede verilen araçları hazırlayınız.

 Ürüne uygun araçları çalışma ortamında
önceden hazır edebilirsiniz.

 Reçetede verilen gereçleri hazırlayınız.

 Gereçlerin ölçülere uygun olmasına
dikkat edebilirsiniz.
 Kaliteli ürün hazırlamak için gereçlerin
miktarlarına dikkat edebilirsiniz.

 Eti reçetede belirtildiği gibi doğrayınız.

 Hazırlama ilkelerine dikkat ediniz.

 Reçetede belirtildiği gibi diğer
malzemeyi hazırlayınız.

 Doğrama şekli ve ölçülerine dikkat
edebilirsiniz.

 Garnitür malzemelerini belirtildiği
şekilde hazırlayınız.

 Ayrı sebze doğrama tahtası ve sebze
bıçağı kullanmaya dikkat edebilirsiniz.

 Reçetede verilen garnitürü belirtildiği
şekilde hazırlayınız.

 Garnitür ölçülerine ve pişirme
özelliklerine dikkat edebilirsiniz.

 Reçetede belirtildiği gibi yemeği
pişiriniz.

 Pişirme ilkelerine dikkat edebilirsiniz.

 Reçetede belirtildiği şekilde servise
hazırlayınız.

 Uygun servis araçlarını seçebilirsiniz.

 Reçetede belirtildiği şekilde servisini
yapınız.

 Süslemede renk ve şekil uyumuna özen
gösterebilirsiniz.

 Çalışma ortamını temizleyiniz.

 Sanitasyon kurallarına uygun
çalışabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Kitapta verilen reçetede kullanılacak malzeme matematiksel ölçülerle verilmişse
mutlaka bardak kaşık ile ölçüm yapmak gerekir.

2.

( ) Dergilerde genellikle her zaman bulunabilen sebzelerin garnitür olarak yer aldığı
etli yemek tarifleri bulunmaktadır.

3.

( ) Kitap ve dergiler ile İnternetten reçete alınıp uygulanacağı zaman önceden not
tutulması gereklidir.

4.

( ) Dergi ve broşürlerdeki hazır reçeteler denenmiş tarifelerdir.

5.

( ) Televizyon programlarında et yemekleri çeşitleri yazılı olarak sunulmaktadır.

6.

( ) Herhangi bir yemeğin yapılışını görerek ve izleyerek öğrenmek daha kalıcıdır.

7.

( ) Kaynak kişilerden her zaman doğru reçeteler alınır.

8.

( ) Görüşme yapılacak kişinin zamanı uygunsa yemek tarifinin uygulamalı olarak
öğrenilmesi daha uygundur.

9.

( ) Et yemeklerinin bulunduğu hazır reçetelere çeşitli kurum mutfaklarında çalışan
kişilerden, otel mutfaklarından da ulaşılabilir.

10.

( ) Hazır reçeteler uygulanırken önemli değişiklikler yapılabilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Görsel ve basılı kaynaklardan çeşitli etli meze reçetelerini araştırınız. Aşağıdaki
ölçütleri dikkate alarak seçtiğiniz reçetenin uygulamasını yapınız.
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Kişisel hazırlıklarınızı yaptınız mı?

2.

Çalışma ortamınızı temizleyip hazırladınız mı?

3.

Reçeteyi önceden bir kâğıda yazarak eksiksiz not aldınız mı?

4.

Reçetede verilen araçları hazırladınız mı?

5.

Reçetede verilen gereçleri hazırladınız mı?

6.

Meze hazırlayacağınız eti reçeteye uygun hazırlayıp pişirdiniz

Evet

Hayır

mi?
7.

Birlikte servis yapacağınız gereçleri reçeteye uygun hazırladınız
mı?

8.

Reçetede belirtildiği şekilde servis tabağına alarak süslediniz
mi?

9.

Servise hazırladınız mı?

10.

Çalışma ortamını sanitasyon kurallarına uygun temizleyip
düzenlediniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

( ) Etler; elzem yağ asitlerini, organizma için gerekli enzimleri, hormonları ve
bağışıklık maddelerini de bünyesinde bulundurur.
( ) İncik, kemiklerin bir kısmı üzerinde bırakılarak hazırlandığı gibi kemiksiz olarak
da hazırlanabilir.
( ) Etlere elde edildikleri hayvanın özelliklerine göre pişirme yöntemleri uygulanır.
Etler pişmeye yakın tuzlanmalı ve baharatları ilave edilmelidir.
( ) Haşlama yöntemi genellikle pişmesi uzun süre alan et yemeklerine uygulanır.
( ) Suda pişirilecek etler istenirse önce yağda hafifçe kızartılabilir.
( ) Az yağda kızartma yönteminde sıcaklığın çok düşük olması etin çok yağ
çekmesine, çok yüksek olması ise etin dış kısmının birden pişerek iç kısmının
yeterince pişmesinin engellenmesine sebep olur.
( ) Salatalar, sofralarımızda ana yemeğin yanında yemeğin görselliğini ve lezzetini
artırmak için verilen ilave yiyeceklerdir.
( ) Fırında iyi pişirme için pişirme ısısının ve pişirme süresinin pişirilecek yiyeceğin
niteliğine göre saptanması gerekir.
( ) Kızartılarak pişirilecek balıkların iri ve yağlı olmasına, ızgara yapılacakların ise
balık büyükse dilimlenerek küçükse bütün olarak pişirilmesine dikkat edilmelidir.
( ) Sulu pişirme yöntemiyle pişirilecek et yemekleri için bağ dokusu az olan et
çeşitleri tercih edilmelidir.
( ) Kümes hayvanlarının pişirilmesi de genç olanların ızgara ve rosto olarak, yaşlı
olanların haşlama yöntemi ile pişirilmesine dikkat edilmelidir.
( ) Sulu olarak pişirilen et yemeklerinin servisinde genellikle yemeğin kendi suyu sos
olarak kullanılır.
( ) Kızartma kabının gerekli derinlikte, her tarafının aynı oranda ısınabilir, yağ
niteliğini etkilemeyen ve kolay temizlenebilir olmasına dikkat edilmelidir.
( ) Hayvansal kaynaklı yağlar kızartma yapmak için de kullanılır.
( ) Kızartma kabına yiyecekler yağ ısındıktan sonra ve gereğinden çok
konulmamalıdır.
( ) Garnitürler, ana yemeklerden önce sofralara tat katan lezzetlerin başında
gelmektedir.
( ) Kitaplardaki reçeteler uygulanırken servis şekli dikkate alınarak değişikler
yapılmalıdır.
( ) Dergilerde genellikle mevsime uygun yemek tarifleri bulunur.
( ) Herhangi bir yemeğin yapılışını görerek ve izleyerek öğrenmek reçetelerin doğru
uygulanmasını kolaylaştırmaktadır.
( ) Çalışma ortamı temizlenirken kullanılan tüm araçlar soğuk su ile yıkanarak
durulanabilir.
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DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10

protein
B- mineral
haşlama
ızgara
kemikli paça
fırın-şiş
kızartma
rosto
haşlama
haşlama
pirzola
antrikot
sulu
terbiye
2- 1
ızgarada- fırında
garnitür

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

terbiye
kısa
iki
domates- biber
püredomates
tavuk
salatalimon
iri-yağlı
fırın ısısı
mevsimlerini
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

sulu
kuşbaşı
çok
az
haşlanmış
patates-havuçkereviz-bezelye
yeşil salata
kendi suyu

9

ızgarahaşlama

10

yaşına

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 CEVAP ANAHTARI
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

kızartılarak
lezzet- görünüş
kızarmış patatesdomates dilimleripilavlar
yeşil salata- marullimon-soğan
halkalarırendelenmiş havuç
sıcak
kaplandığı
kızartma kabı-yağ
ısındıktan
ısınabilirkolay
yanmasına –
bol yağda
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5 CEVAP ANAHTARI
ordövr
görünüş-süsleme
sindirim kolaylığı
yağda kızartılarak
porsiyonlanarak
B grubu- protein
taze
özel gün
soğutucu
renk-lezzet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ÖĞRENME FAALİYETİ-6 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Y
Y
D
D
Y
D
Y
D
D
Y
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

D
Y
D
D
Y
D
Y
D
D
Y
D
D
D
Y
D
Y
D
D
D
Y
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR
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