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MODÜLÜN TANIMI

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

SÜRE
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ÖN KOŞUL
YETERLİK

Kuru baklagil yemekleri pişirmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Uygun ortam ve gerekli araç gereç sağlandığında pişirme
ilkeleri ve hijyen kurallarına uygun kuru baklagil
yemekleri pişirebileceksiniz.
Amaçlar
1. Kuru baklagil yemekleri pişirmek için pişirme
ilkeleri ve hijyen kurallarına uygun ön hazırlık
yapabileceksiniz.
2. Etli kuru baklagil yemeklerini pişirme ilkeleri ve
hijyen kurallarına uygun pişirebileceksiniz.
3. Zeytinyağlı kuru baklagil yemeklerini pişirme
ilkeleri
ve
hijyen
kurallarına
uygun
pişirebileceksiniz.
4. Kuru baklagille hazırlanan meze ve salataları
pişirme ilkeleri ve hijyen kurallarına uygun
pişirebileceksiniz.
5. Hazır kuru baklagil reçetelerini pişirme ilkeleri ve
hijyen kurallarına uygun yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

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

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma vb.) kullanarak modül
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
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değerlendirecektir.
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,
Büyüme ve gelişmenin temel planlayıcısı olan proteinler, beslenmemizde yer alan
birçok besin maddesinde olduğu gibi kuru baklagillerde de önemli miktarda bulunmaktadır.
Kuru baklagil yemeklerini tüketerek et, süt ve yumurtaya oranla daha düşük kaliteli de olsa
protein ve bunun yanı sıra B grubu vitaminleri, mineral, karbonhidrat ve bağırsakların
düzenli çalışmasını sağlayan bir karbonhidrat olan posa ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.
Özellikle gelir düzeyi düşük ve az gelişmiş ülkelerde kuru baklagillerle beslenme
oranı oldukça fazladır. Menüde kullanım amacı çok yönlü olan kuru baklagiller, tekniğine
uygun hazırlanıp pişirildiğinde besin değerini ve lezzetini kaybetmeden tüketilebilecektir.
Bu modül ile kuru baklagillerin önemi, çeşitleri, satın alınması, saklanması, hazırlama,
pişirme ve servisinde dikkat edilmesi gereken konuları teorik ve uygulamalı olarak
öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Kuru baklagil yemekleri pişirmek için ön hazırlık yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Kuru baklagillerin besin değerini ve çeşitlerini görsel ve basılı kaynaklardan
araştırınız.
Marketlere giderek kuru baklagil reyonlarında satışa sunulan çeşitli kuru
baklagillerin (nohut, kuru fasulye, börülce) satışa sunulma koşullarını ve
ambalajlarını inceleyiniz. Gördüklerinizi not alınız.
Yaptığınız araştırmalar sonucunda elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla
paylaşınız.

1. KURU BAKLAGİLLER
Kuru baklagillerin başlıcaları; nohut, fasulye, bezelye, mercimek ve börülcedir.
Bileşimleri esas olarak karbonhidrat ve proteindir. Protein ihtiyacının % 70 kadarı bitkisel
kaynaklı besinlerden, bunun da % 19’u kuru baklagillerden karşılanmaktadır. Kapsadıkları
yağlar, genellikle doymamış yağ asidini içerir. Soya fasulyesi en yağlı baklagildir.

1.1. Tanımı ve Önemi
Kuru baklagiller, bitkisel besinlerin tohumları olarak tanımlanmaktadır. Besinde et,
yumurta gibi gıdaların bulunmadığı zaman iyi protein kaynağıdır. Ancak protein kaynağı
yumurtaya göre % 40-60 düşüktür. Tahıllar ile karıştırılıp pişirilirse protein oranı yönünden
denge sağlanır. Kuru baklagillere et ve yumurta katılarak aminoasit örüntüleri de
zenginleştirilmiş olur. B vitaminleri, kalsiyum ve demir yönünden zengindir.
Tahılların sap kısımlarında % 7 protein bulunurken kuru baklagillerde % 14 yani
bunun iki katı protein bulunmaktadır. Kuru baklagillerin sindirilebilme derecesi tahıllardan
daha yüksektir. Ayrıca kuru baklagiller toprağın azotunu artırarak daha verimli hâle getirir,
toprağın bileşimini zenginleştirir.

1.2. Çeşitleri
Başlıca kuru baklagil çeşitleri; fasulye, nohut, mercimek, börülce, soya fasulyesi ve
bakladır.
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Kuru fasulye: Ülkemizin hemen her bölgesinde yetişebilen ve severek
tüketilen bir üründür. % 84 kadarı sindirilebilir. % 25 oranında protein içerir.
Bunun yanında A vitamini, B grubu vitaminleri, demir, fosfor ve potasyum
içerir. Aynı zamanda lizin, löysin, fenilalanin gibi elzem aminoasitlerce de
zengin bir besin maddesidir. Ağırlığının % 6 – 9’unu kabuk oluşturmaktadır.

Resim 1.1: Kuru fasulye



Nohut: Eski çağlardan bu yana insanlarca bilinen bir besin maddesidir. Çevre
koşullarına ve türüne göre kimyasal yapısı değişiklik gösterir. Uç kısmı sivri bir
küre şeklindedir. Krem, kahverengi, beyaz renkli olanları vardır. Yemeklerde,
salatalarda ve leblebi üretiminde kullanılır. Koyu renkli olanlarından hayvan
beslenmesinde faydalanılır.

Resim 1.2: Nohut çeşitleri



Mercimek: Taneleri disk şeklinde, kenarları ince, ortası kalın bir tohumdur.
Mercimeğin kırmızı ve yeşil olmak üzere iki türü kullanılmaktadır. Mercimek
tanelerinde % 25–31 oranında protein, % 3,5 oranında da selüloz bulunur.
Selüloz içeriğinden dolayı kolay sindirilebilen bir besindir. Aynı zamanda
mercimek; B grubu vitaminleri ile kalsiyum, demir, fosfor gibi mineraller
yönünden de zengindir. Kırmızı mercimek daha çok çorba yapımında ve salata
olarak (mercimekli köfte), yeşil mercimek ise ana yemek olarak çorba ve pilav
yapımında kullanılabilmektedir. Mercimek türleri nemden etkilenerek çabuk
böceklendiği için hasattan sonra çok iyi kurutulmuş olması gerekir.
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Resim 1.3: Yeşil, sarı ve kırmızı mercimek



Börülce: Taze ve kuru olarak yemek ve çorba yapımında, ayrıca un sanayinde
ve hayvan beslenmesinde kullanılır. Kuru börülce taneleri kirli beyaz, samani
sarı ve kahverengi olabilir. Yeşil gübre olarak da toprak verimliliğinin
artırılmasında börülceden yararlanılır.

Resim 1.4: Börülce



Soya fasulyesi: Besin değeri yönünden % 40 – 45 protein, % 38 karbonhidrat,
% 20-22 yağ ve % 4 de mineral madde içermektedir. B 12 vitamini dışında tüm
B grubu vitaminlerince de zengin bir besindir. Taneleri uzun, yuvarlak, oval
olan soya fasulyesi, hafif esmer ya da sarı renklidir. Soya fasulyesi; ekmek,
bisküvi, makarna, mantı, süt, sos, bebek maması, leblebi ve yağ yapımında
kullanılmaktadır. Soya ürünleri, kan basıncını dengelemede, kan kolesterol
düzeyini düşürmede etkilidir. Soya proteini inek sütüne karşı alerjisi olanlar,
çocuklar ve yetişkinler için önemli bir protein kaynağıdır.

Resim 1.5: Kurutulmuş soya fasulyesi
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Bakla: Tohumları iri ve yassı bir kuru baklagil türüdür. Kuru tanelerin kullanım
alanı kısıtlıdır. Türk mutfağında genellikle salata yapımında (fava) kullanılır.
Hayvan beslenmesinde ve toprak verimliliğinin artırılmasında faydalanılan bir
üründür.

Resim 1.6: Bakla

1.3. Besin Değeri
Kuru baklagiller; önemli ölçüde karbonhidrat ve protein içerdiğinden enerji değeri
yüksek besin maddeleridir. Ortalama % 60 oranında karbonhidrat içerir. Tanelerin iç
kısımları nişasta, dış kısımları selüloz yapısındadır. Bu nedenle posalı besinlerdir.
Kuru baklagiller et ve et ürünleri kadar yüksek kaliteli olmasa da % 17- 25 oranında
protein içerir. Kuru baklagillerin yaklaşık olarak % 12- 18’lik bölümü bağırsaklardan
emilmeden dışarı atıldığı için proteinlerin bir kısmı vücutta kullanılamaz. Bu nedenle protein
kalitesi düşüktür. Ancak kuru baklagiller etle birlikte pişirildiğinde vücudun ihtiyacı olan
protein en iyi şekilde karşılanacaktır.
Kuru baklagiller B grubu vitaminleri olan tiamin, riboflavin ve niasin yönünden
zengindir. Yağ içeren soya gibi kuru baklagiller E vitamini de içermektedir.
Mineral madde içeriği kuru baklagillerin yetiştiği toprağa, iklime, üretiminde
uygulanan yöntemlere ve cinslerine göre değişiklik gösterir. Kuru baklagiller kalsiyum,
magnezyum, demir, fosfor ve çinko yönünden zengin besin maddeleridir.
Baklagiller taze iken besin değeri fazla değildir. Kurudukça bileşimindeki suyun
azalması ile karbonhidrat, protein ve madensel madde oranı artar. Kuru baklagillerin genel
olarak bileşimleri:






% 50- 60 karbonhidrat
% 17- 35 protein
% 10- 12 su
% 2- 15 yağ
% 2- 5 mineral
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1.4. Menüdeki Yeri ve Önemi
Kuru baklagiller sofralarımızda çok yönlü kullanabildiğimiz besin maddeleridir.
Çorba pişirmede, ana yemek olarak çeşitli salata ve mezelerin hazırlanmasında, garnitür
hazırlamada ve hatta tatlı yapımında kuru baklagillerden faydalanılmaktadır.
Kuru baklagillerle hazırlanan etli yemekler, ana yemek olarak besin değeri özellikle
protein yönünden yüksek yiyecekler olarak menüde yer alır. Zeytinyağlı kuru baklagil
yemekleri, kuru baklagillerle hazırlanan salatalar ve mezeler ise sofralarımızı süsleyen iştah
açıcı yiyeceklerdir.

1.5. Pişirmede Dikkat Edilecek Noktalar
Kuru baklagillerin besin değerini kaybetmeden pişirilmesi için:











Islatmadan önce iyice yıkanmalı, ıslatma suyu atılmamalı, pişirmede
kullanılmalıdır.
Sindirimi kolaylaşacak şekilde yumuşayıncaya kadar pişirilmelidir.
Pişirmede çok fazla su kullanılmamalı, haşlama suyu atılmamalıdır.
Çok sert, kireçli sular taneleri sertleştireceğinden önceden kaynatılmış su veya
kireçsiz sular kullanılmalıdır.
Pişme sırasında su ilave etmek gerekirse mutlaka sıcak su ilave edilmelidir.
Çünkü soğuk su sertleşmesine sebep olacaktır.
Pişirmede basınçlı tencere kullanılırsa pişme süresi kısalacağından besin ögesi
kaybı da azalacaktır.
Pişirme ısısı çok yüksek olmamalıdır. Yüksek ısıda hem protein yapısı bozulur
hem de diğer besin ögeleri değerinde azalma olur.
Yüksek ısıda pişirmede aynı zamanda lezzet kaybı da olacaktır.
Kuru baklagillere tuz, ocaktan indirmeye yakın eklenmelidir. Çünkü tuz
önceden eklenirse taneleri sertleştirerek pişme süresini uzatır.
Pişme sırasında domates, soğan, salça ve baharatlar hem pişme süresini kısaltır
hem de lezzet verir.

1.6. Pişirmede Kullanılan Araç Gereçler


Kuru baklagilleri pişirmede kullanılan araçlar

Islatmak için çukur bir kap (cam, porselen veya çelik)

Çift tabanlı çelik tencere

Basınçlı tencere

Karıştırma işlemi için tahta kaşık
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Kuru baklagilleri pişirmede kullanılan gereçler

Kuru baklagil çeşitleri

Lezzet vericiler (soğan, domates, yeşilbiber, kereviz)

Et, tavuk vb.

Baharatlar (karabiber, kırmızıbiber, kırmızı pul biber)

Tuz

1.7. Kuru Baklagil Pişirme Aşamaları
Kuru baklagilleri pişirmede aşağıda verilen sıranın izlenmesi hem çabuk pişmeye
yardımcı olacak hem de besin değerini kaybetmeden pişmesini sağlayacaktır.










Ayıklama: Kuru baklagil tanelerinin ayrıştırılması sırasında tanelerin arasına
karışmış olan yabancı maddelerden temizlenir. Bu işlem çok dikkatli bir şekilde
yapılmalıdır.
Yıkama: Ayıklama işleminden sonra kuru baklagiller iyice yıkanmalıdır.
Islatma suyunun atılmayacağı ve pişirmede bu sudan faydalanılacağı
düşünülerek çok güzel yıkanması gerekir. Kesinlikle yıkamadan
ıslatılmamalıdır.
Islatma: Ayıklanıp yıkanan kuru baklagiller soğuk veya ılık su ile ıslatılmalıdır.
Islatma ile kuru baklagil tanelerinin içine su girerek şişer ve pişmeleri
kolaylaşır. Sıcak su ile ıslatılırsa tanelerin dış kabuğu birden sertleşir ve içlerine
su çekerek şişme olayı gerçekleşemez. Böylece pişme zamanı da uzar. Islatılmış
olarak bekletme süresi genellikle 12-16 saattir.
Lezzet vericilerin eklenmesi: Kuru baklagil yemeklerinin lezzetini artırmak
için pişirme sırasında tuz, karabiber, pul biber gibi baharatlar ile soğan,
domates, yeşilbiber gibi sebzeler eklenir. Salça eklenerek de renk verilmiş ve
lezzeti artırılmış olur.
Pişirme: Kuru baklagiller ıslatma suyu ile haşlandıktan sonra lezzet vericilerin
eklenmesiyle pişirilir ya da lezzet vericilerle ve baharatlarla birlikte basınçlı
tencerede pişirilir. Besin değeri ve lezzetinin artırılması için et ve tavuk etleriyle
birlikte pişirilebilir. Salata yapılacak olan kuru baklagiller haşlandıktan sonra
diğer malzemenin eklenmesiyle hazırlanır.

1.8. Kuru Baklagil Yemeklerinin Servisi
Kuru baklagil yemekleri, çeşidine göre servise hazırlanır.



Etli kuru baklagil yemekleri sıcak, zeytinyağlı kuru baklagil yemekleri ise
soğuk olarak servis yapılmalıdır.
Sıcak servis yapılacak kuru baklagil yemekleri kapaklı servis tabağına
konulmalı, servisten önce sıcak kalması sağlanmalıdır.
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Soğuk servis yapılacak kuru baklagil yemekleri servis saatinden önce
soğutulmalıdır.
Servise hazırlanan kuru baklagil yemeklerinin süslemeleri uygun malzeme
kullanılarak yapılmalıdır (maydanoz, limon vb.).
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UYGULAMA FAALİYETİ
Ülkemizde yetiştirilen kuru baklagil çeşitlerini araştırarak özellikleri, besin değerleri,
çeşitleri ve kullanıldığı yerleri gösteren bir pano hazırlayınız.

İşlem Basamkları

Öneriler

 Ülkemizde yetiştirilen kuru baklagil
çeşitlerini araştırınız.

 Çeşitli yazılı ve görsel basından
faydalanabilirsiniz.
 Bulunduğunuz yöredeki tarım il
müdürlüğünden bilgi alabilirsiniz.

 Kuru baklagillerin özelliklerini araştırınız.

 Görsel ve basılı kaynaklardan
yararlanabilirsiniz.

 Kuru baklagillerin besin değerleri
hakkında bilgi toplayınız.

 Görsel ve basılı kaynaklardan
yararlanabilirsiniz.

 Tarım il müdürlüğünden bilgi alabilirsiniz.
 Kuru baklagillerin çeşitleri hakkında bilgi
 Çeşitli tarım kooperatiflerinden bilgi
toplayınız.
alabilirsiniz.
 Kuru baklagil çeşitlerinden numuneler
toplayınız.

 Evinizde kullandığınız baklagil çeşitlerini
kullanabilirsiniz.
 Evinizde bulunmayanlar için
arkadaşlarınızla değişim yapabilirsiniz.

 Panoyu hazırlarken kullanacağınız
materyalleri hazırlayınız.

 Kâğıt, kalem, fon kartonu, makas,
yapıştırıcı vb. materyalden
yararlanabilirsiniz.
 Kuru baklagil numuneleri için küçük
kilitli poşetler veya küçük şişeler
kullanabilirsiniz.

 Yazılarınızı ve numunelerinizi panoya
yerleştiriniz.

 Dikkat çekici olması için panonuzda canlı
renkler kullanabilirsiniz.

 Panonuza bir başlık bulunuz.

 Dikkat çekici ve konuyla ilgili olmasına
özen gösterebilirsiniz.

 Topladığınız numuneleri panoya
yerleştiriniz.

 Yazı ve numuneleri yerleştirmede bir
kompozisyon belirleyiniz.
 Temiz ve düzenli çalışınız.

 Panonuzu uygun bir yere asınız.

 Herkesin ilgisini çekecek bir yer
seçebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Kuru baklagiller bitkisel besinlerin ………………. larıdır.

2.

Kuru fasulye % ............ oranında protein içerir.

3.

Mercimek ……………… içeriğinden dolayı kolay sindirilebilen bir besindir.

4.

Nohudun kimyasal yapısı ………… ………. ve ………….. göre değişiklik gösterir.

5.

Yağ içeren kuru baklagil çeşidi ………. …………dir.

6.

Kuru baklagiller satın alınırken ……………. olanlar tercih edilmelidir.

7.

Kuru baklagilleri satın almada ………….. üzerindeki bilgiler dikkatlice okunmalıdır.

8.

Kuru baklagilleri satın almada ……….. ve………….. renkte olanlar tercih edilmelidir.

9.

Kuru baklagiller:
% 50-60…………
% 10-12 ………...
% 2-15 …………..
% 2-5 …………...
% 17-35 ………… içerir.

10.

Yüksek ısıda pişirilen kuru baklagillerin ………………..yapısı bozulur.

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
Ambalajlı kuru baklagillerden birkaç paket alarak kalite ölçütlerine uygun olarak
inceleyiniz. Önemli konuları not tutunuz.
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.

Araç gereçleri uygun hazırladınız mı?

4.

Etiket üzerinde kuru baklagil çeşidini incelediniz mi?

5.

Etiket üzerinde üretim yeri, firma adını incelediniz mi?

6.

Etiket üzerinde üretim ve son kullanma tarihini incelediniz
mi?

7.

Etiket üzerinde saklama koşullarını incelediniz mi?

8.

Etiket üzerinde ağırlığını incelediniz mi?

9.

Etiket üzerinde pişirme talimatını incelediniz mi?

10.

Küflenme veya böceklenme olup olmadığını incelediniz mi?

11.

Nemli olup olmadığını incelediniz mi?

Evet

Hayır

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–2
AMAÇ
Etli kuru baklagil yemeklerini pişirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Etli kuru baklagil yemeklerinin hazırlanış ve pişirilişleri ile ilgili görsel ve basılı
yayınları araştırınız.
Çevrenizdeki restoranlardan ve aile büyüklerinizden etli kuru baklagil
yemeklerinin yapılışlarını araştırınız.
Yaptığınız araştırmalar sonucunda elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla
paylaşınız.

2. ETLİ KURU BAKLAGİL YEMEKLERİ
Etli kuru baklagil yemekleri küçük parça etler veya kıyma ilavesi ile pişirilen kuru
baklagil yemekleridir. Et ve kıyma dışında isteğe bağlı olarak sucuk, pastırma gibi et ürünleri
ve küçük parça tavuk etleri ile de etli kuru baklagil yemekleri hazırlanabilmektedir.

2.1. Menüdeki Yeri ve Önemi
Etli kuru baklagil yemekleri menüde ana yemek olarak yer alır. Hem et hem de kuru
baklagillerin bir arada pişirilmiş olması yemeğin besin değerini, özellikle de protein
kalitesini oldukça yükseltmektedir. Bu nedenle etli kuru baklagil yemekleri, gerek besin
ögeleri gerekse enerji değeri yönünden özellikle kış mevsiminin vazgeçilmez ana yemekleri
arasında yer almaktadır.

2.2. Pişirmede Dikkat Edilecek Noktalar
Etli kuru baklagil yemekleri pişirmede:





Kullanılacak kuru baklagil çeşidinin taze, kuru, küflenmemiş ve böceklenmemiş
olması gerekir.
Kullanılacak etin taze olmasına özen gösterilmelidir.
Hazırlamada ve pişirmede kullanılacak araçlar uygun seçilmelidir.
Pişirilecek kuru baklagil çeşidinin ayıklama ve yıkama işlemleri çok dikkatli
yapılmalıdır.
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Pişirilecek kuru baklagil 12 saat önceden ıslatılmış olmalıdır.
Kuru baklagil ve etin çeşidine göre pişme süreleri farklıdır. Bu nedenle parça
etle pişirilecekse etin önceden pişirilmesi, kuru baklagilin de haşlanmış olması
gereklidir.
Et ve kuru baklagiller lezzet vericilerin eklenmesiyle yeniden birlikte
pişirilmelidir.
Kıyma ile pişirilecek kuru baklagiller haşlama işlemi yapılmadan basınçlı
tencerede kıyma ve lezzet vericilerle birlikte pişirilir.
Pişmekte olan etli kuru baklagil yemeğine su ilave etmek gerekiyorsa mutlaka
sıcak su eklenmelidir.
Yemeğin çabuk pişmesi için soda, karbonat vb. eklenmemelidir. Aksi hâlde
besin değeri olumsuz etkilenecektir.
Etli kuru baklagil yemeklerini pişirmede güveç kullanılması daha lezzetli
olmasını sağlayacaktır.

Resim 2.1: Her kuru baklagil çeşidinin parça et, kıyma, pastırma, sucuk gibi yardımcı gereçlerle
ana yemek olarak pişirilebilmesi
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2.3. Etli Kuru Baklagil Uygulamaları
2.3.1. Etli Kuru Fasulye


Malzemeler

2 su bardağı kuru fasulye

½ kg kuşbaşı koyun veya dana eti

2 yemek kaşığı margarin

2 adet orta boy kuru soğan

2 adet domates

1 çorba kaşığı salça

Tuz



İşlem basamakları

Kuru fasulye akşamdan ayıklanıp yıkanarak ılık su ile ıslatılır.

Islatılıp su çekerek şişmesi sağlanmış olan kuru fasulyeler çok fazla
yumuşamayacak şekilde (yarı pişmiş olarak) haşlanır.

Soğanlar ince doğranır.

Domatesler kabukları soyularak küçük küpler şeklinde doğranır.

Kuşbaşı doğranmış etler yıkanıp suyu süzdürülerek hazırlanır.

Başka bir tencereye yağ konulup eritilir. Doğranmış soğan ve et ilave
edilip kavrulur. Domates ve salça eklenip karıştırılır.

Üzerine iki su bardağı kadar su eklenerek pişirilir.

Pişen etlere yarı haşlanış kuru fasulye ilave edilir. Suyu azalmışsa üzerini
fazla geçmeyecek şekilde sıcak su konularak tekrar yumuşayana kadar
pişirilir. Pişmeye yakın tuz ilave edilir.

Etli nohut pişirmede de aynı araç gereçler kullanılarak aynı işlemler uygulanmaktadır.

Resim 2.2: Etli kuru fasulye

15

2.3.2. Kıymalı Yeşil Mercimek


Malzemeler

2 su bardağı yeşil mercimek

2 adet soğan

2 adet domates

250 gram kıyma

2 çorba kaşığı sıvı yağ

Karabiber

Tuz



İşlem basamakları

Ayıklanıp yıkanmış olan mercimek, akşamdan ıslatılır.

Yemeklik doğranmış soğan, sıvı yağ ile birlikte tencereye alınıp
pembeleşinceye kadar kavrulur.

Soğanlara kıyma da eklenip suyunu çekene kadar pişirilir.

Daha sonra küp doğranmış domatesler ve mercimekler katılarak birkaç
kez çevrilir.

Mercimeklerin üzerini 2 parmak geçecek kadar su, tuz ve karabiber
eklenir.

Kapağı kapalı olarak önce harlı sonra hafif ateşte yumuşayıncaya kadar
pişirilir.

Resim 2.3: Kıymalı yeşil mercimek

2.4. Servis


Pişirilen etli kuru baklagil yemekleri, yemek saatine yakın servis tabağına
alınarak sıcak olarak servis yapılmak üzere hazırlanır. Servise sunmada dikkat
edilecek noktalar:
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Etli kuru baklagil yemekleri piştikten sonra sofraya servis tabağı ile
getirilir. Fakat servisten çok önce servis tabağına alınıp
soğutulmamalıdır. Yemek saatine yakın servis tabağına alınmalıdır.
Sıcak servis yapılmalıdır. Aksi hâlde etin yağları donarak hem
görünüşünü hem de tadını olumsuz etkiler.
Etli kuru baklagil yemekleri sulu yemekler olduğundan servis tabağında
süsleme yapılmadan sade olarak servis yapılır.
Garnitür olarak genellikle Türk mutfağında pirinç ya da bulgur pilavı ile
servis yapılır.
Etli kuru baklagil yemeklerinin sofrada servis yapacak kişi tarafından
servise sunulması uygun olur. Ana yemek olduğundan ve sıcak sunulması
gerektiğinden masanın ortasından servisi uygun değildir.
Etli kuru baklagil yemekleri servis tabağına alınmadan birer porsiyonluk
olarak tabaklara konularak pilav çeşitleri ile birlikte tabak servisi de
yapılabilir.
Tabakta servis yapılacak etli kuru baklagil yemeklerinin domates, biber,
soğan ve turşularla süslenerek servise sunulması uygun olur.

Resim 2.4: Etli kuru baklagil yemeklerini servise hazırlama
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UYGULAMA FAALİYETİ
Etli nohut pişirerek servise hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kişisel hazırlıklarınızı yapınız.

 Önlük giyip bone takabilirsiniz.
 Kişisel hijyen krallarına uyabilirsiniz.

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 Sanitasyon kurallarına uyabilirsiniz.

 Gerekli araçları hazırlayınız.

 Kuru baklagilleri yıkamak ve ıslatmak
için bir kap hazırlayabilirsiniz.
 Çelik tencere veya basınçlı tencere
hazırlayabilirsiniz.
 Doğrama tahtası ve bıçak
hazırlayabilirsiniz.

 Gereçleri hazırlayınız.
 2 su bardağı nohut
 ½ kg kuşbaşı koyun veya dana eti
 2 yemek kaşığı margarin

 Ölçülere uygun hazırlamaya dikkat
edebilirsiniz.

 2 adet orta boy kuru soğan
 2 adet domates
 1 çorba kaşığı salça
 Tuz
 Nohudu ayıklayıp yıkayınız.

 İçinde yabancı madde kalmamasına
dikkat edebilirsiniz.

 Nohudu ıslatınız.

 Mümkünse akşamdan soğuk ya da ılık
su ile ıslatabilirsiniz.

 Nohudu çok yumuşamayacak şekilde
 yarı pişmiş olarak haşlayınız.

 Üzerinden 4-5 parmak geçinceye kadar
sıcak su kullanınız.
 Kaynamaya başladıktan sonra 15-20
dakika haşlayınız.






 Domatesleri yıkadıktan sonra kaynar
suda bekleterek kabuğunu kolay
soyabilirsiniz.

Soğanları ince doğrayınız.
Domateslerin kabuğunu soyarak
küp şeklinde doğrayınız.
Eti kuşbaşı doğrayınız.

 Başka bir tencereye yağ koyarak eritiniz.

 Fazla koyu kavrulmamasına dikkat
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 Doğranmış soğan ve et ilave edip
kavurunuz.

edebilirsiniz.

 Domates ve salça ekleyip karıştırınız.
 Üzerine 2 su bardağı kadar su ekleyerek
pişiriniz.

 Su eklemede mutlaka sıcak su
kullanınız.
 Basınçlı tencere kullanabilirsiniz.

 Pişen etlere yarı haşlanış nohudu ilave
ediniz.
 Pişmeye yakın tuzunu ilave ediniz.

 Nohudun sertleşmesini ve geç pişmesini
önemek için tuzu en son pişmeye yakın
ilave ediniz.

 Yemeği servis tabağına alınız.

 Tabağa koyacağınız miktar önemlidir.
Tabağın yanlarından yemek suyu
taşmamasına dikkat ediniz.
 Kapaklı servis tabağı kullanmanız
yemeğin soğumaması için uygun
olacaktır, unutmayınız.

 Çalışma ortamını temizleyiniz.

 Sanitasyon kurallarına uyunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Etli kuru baklagil yemekleri menüde …………. yemek olarak yer alır.

2.

Kuru baklagilleri pişirmeye hazırlamada………, ………ve.. .……… işlemleri yapılır.

3.

Pişirilecek kuru baklagil ……… saat önceden ıslatılmış olmalıdır.

4.

Pişmekte olan etli kuru baklagil yemeğine mutlaka ………….. su eklenmelidir.

5.

Kuru baklagil yemeğinin çabuk pişmesi için …………, ………… vb. eklenmesi besin
kaybına neden olur.

6.

Pişen etli kuru baklagil yemekleri……… ………..ne yakın servis tabağına alınmalıdır.

7.

Etli kuru baklagil yemekleri……….. olarak servis yapılır.

8.

Etli kuru baklagil yemekleri garnitür olarak genellikle …………….. gibi tahıllarla
servis yapılır.

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
AMAÇ
Zeytinyağlı kuru baklagil yemeklerini pişirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Zeytinyağlı kuru baklagil yemeklerinin hazırlanış ve pişirilişleri ile ilgili görsel
ve basılı yayınları araştırınız.
Çevrenizdeki restoranlardan ve aile büyüklerinizden zeytinyağlı kuru baklagil
yemeklerinin yapılışlarını araştırınız.
Yaptığınız araştırmalar sonucunda elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla
paylaşınız.

3. ZEYTİNYAĞLI KURU BAKLAGİL
YEMEKLERİ
Zeytinyağlı kuru baklagil yemekleri, et ilavesi olmadan zeytinyağı kullanılarak
pişirilen kuru baklagil yemekleridir. Zeytinyağı kullanılmıyorsa ayçiçeği yağı, mısır özü yağı
gibi diğer sıvı yağlarla da kuru baklagil yemekleri pişirilebilmektedir.

3.1. Menüdeki Yeri ve Önemi
Zeytinyağlı kuru baklagil yemekleri menüde yardımcı yemek olarak yer alır. Ana
yemek dışındaki zeytinyağlı yemekler görünüş ve lezzet yönünden iştah açıcı özellik taşır.

3.2. Pişirmede Dikkat Edilecek Noktalar
Zeytinyağlı kuru baklagil yemekleri pişirmede:






Kullanılacak kuru baklagil çeşidinin taze, kuru, küflenmemiş ve böceklenmemiş
olması gerekir.
Kullanılacak yağ zeytinyağı, ayçiçeği yağı, mısır yağı gibi sıvı yağlar olmalıdır.
Çünkü yemek soğuk servis yapılacağı için yağın donmaması gerekir. Aynı
zamanda zeytinyağı, yemeğin parlak görünümde olmasını sağlar ve lezzetini
artırır.
Hazırlamada ve pişirmede kullanılacak araçlar uygun seçilmelidir.
Pişirilecek kuru baklagil çeşidinin ayıklama ve yıkama işlemleri çok dikkatli
yapılmalıdır.
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Pişirilecek kuru baklagil 12 saat önceden ıslatılmış olmalıdır.
Pişmekte olan zeytinyağlı kuru baklagil yemeğine su ilave etmek gerekiyorsa
mutlaka sıcak su eklenmelidir.
Zeytinyağlı kuru baklagil yemeğine renk ve lezzet verici olarak patates, havuç
vb. ilave edilecekse kuru baklagil haşlandıktan sonra ilave edilmelidir.

3.3. Pişirmede Kullanılan Araç Gereçler
Zeytinyağlı kuru baklagil yemeklerini pişirmede kullanılan araçlar; yıkama ve ıslatma
için çeşitli boy cam ya da porselen kaplar, pişirmede çelik tencereler, güveç ve basınçlı
(düdüklü) tencereler ve hazırlamada tahta kaşıklar ve çeşitli bıçaklar kullanılır.
Zeytinyağlı kuru baklagil yemeklerini pişirmede kullanılan gereçler; kuru baklagil
çeşitleri, zeytinyağı veya diğer sıvı yağlar, lezzet vericiler (soğan, domates, yeşilbiber,
patates, havuç, maydanoz, sarımsak, kereviz, salça, toz şeker), baharatlar (karabiber,
kırmızıbiber, pul biber) ve tuz kullanılır.

Resim 3.1: Kuru baklagillerin hazırlanması ve pişirilmesinde kullanılan araçlardan örnekler
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3.4. Zeytinyağlı Kuru Baklagil Uygulamaları


Zeytinyağlı barbunya


Malzemeler
o
2 su bardağı barbunya
o
1 çay bardağı zeytinyağı
o
2 adet orta boy soğan
o
2 adet orta boy havuç
o
1 adet kereviz veya 1 adet patates (isteğe bağlı)
o
4-5 diş sarımsak
o
½ demet maydanoz
o
½ çorba kaşığı salça
o
1 çay kaşığı şeker
o
2 çay kaşığı tuz



İşlem basamakları
o
Barbunya mümkünse akşamdan ayıklanıp iyice yıkanarak ılık su
ile ıslatılır.
o
Üzerini 3-4 parmak geçecek kadar sıcak su ile ateşe konur ve
ezilmeyecek şekilde yarı haşlanır.
o
Havuç ve kereviz küp şeklinde doğranıp kararmaması için tuzlu
suya atılır.
o
Soğan ve sarımsak ince doğranır.
o
Uygun büyüklükte bir çelik tencereye zeytinyağı konur. Soğan,
sarımsak, havuç ve kereviz ilave edilerek hafif sararıncaya kadar
sote edilir.
o
Salça eklenip birkaç kez karıştırılır.
o
Yarı haşlanmış barbunya ilave edilerek şeker, tuz ve 2 su barağı
kadar sıcak su eklenip ağır ateşte pişirilir.
o
Servis tabağına alınıp maydanoz yaprakları ile süslenerek servise
hazırlanır.

Resim 3.2: Kuru baklagil çeşitlerinin tamamının zeytinyağlı yöntemle hazırlanabilmesi
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3.5. Servis
Pişirilen zeytinyağlı kuru baklagil yemekleri, soğuk servis yapılacağı için yemek
saatinden önce servis tabağına alınmalıdır. Kullanılacak servis tabağı, çukur cam ya da
porselen bir servis tabağı olabilir. Masada servis yapılacağı için servis kaşığı ile birlikte
servise hazırlanır. Serviste dikkat edilecek noktalar:








Zeytinyağlı kuru baklagil yemekleri piştikten sonra servis tabağına alınıp
soğutulmalıdır.
Zeytinyağlı kuru baklagil yemekleri sıcak olarak servis yapılmaz.
Genellikle maydanoz yaprakları ve limon dilimleri ile servise sunulur.
Sofrada sürekli bulunan yardımcı yemek olduğundan varsa tatlı veya meyve
servisine kadar sofradan kaldırılmaz.
Servis saatine kadar süslenmemeli, servise yakın süslenerek sofraya
getirilmelidir Aksi hâlde süslemede kullanılan yeşillikler solarak görüntü
olumsuz etkilenebilir.
Servisten önce hafif zeytinyağı ilavesiyle parlak, canlı bir görünüş
kazandırılabilir.

Resim 3.3: Zeytinyağlı barbunyanın maydanoz ve limon dilimi ile servise sunulması

UYGU
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UYGULAMA FAALİYETİ
Zeytinyağlı börülce pişirerek servise hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kişisel hazırlıklarınızı yapınız.

 İş önlüğü giyip bone takabilirsiniz.
 Kişisel hijyen kurallarına uyabilirsiniz.

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 Sanitasyon kurallarına uyabilirsiniz.

 Araçları uygun hazırlayınız.

 Orta boy çelik tencere veya düdüklü
tencere seçebilirsiniz.
 Sebze doğrama tahtası, bıçak ve tahta
kaşık hazırlayabilirsiniz.













 Kereviz veya patatesi isteğe bağlı olarak
kullanabilirsiniz.
 Ölçülere uygun hazırlık yapmaya dikkat
edebilirsiniz.

Gereçleri uygun hazırlayınız.
2 su bardağı börülce
1 çay bardağı zeytinyağı
2 adet orta boy soğan
2 adet orta boy havuç
1 adet kereviz veya 1 adet patates
4-5 diş sarımsak
½ demet maydanoz
½ çorba kaşığı salça
1 çay kaşığı şeker
2 çay kaşığı tuz

 Börülceyi ayıklayınız.
 Börülceyi iyice yıkayarak ıslatınız.
 Börülceyi üzerini 3-4 parmak geçecek
kadar sıcak su ile ateşe koyunuz ve yarı
haşlayınız.
 Havuç ve kerevizi küp şeklinde, soğan
ve sarımsağı ince doğrayınız.

 Ayıklarken yabancı madde
kalmamasına dikkat edebilirsiniz.
 Mümkünse börülceyi akşamdan
ıslatabilirsiniz.
 Börülce ezilmeyecek şekilde
haşlanmalıdır, unutmayınız.
 Kereviz hazırlanırken kararmaması için
tuzlu suya atılmalıdır, unutmayınız.

 Uygun büyüklükte bir çelik tencereye
zeytinyağı koyunuz. Soğan, sarımsak,
havuç ve kerevizi ilave ederek hafif
sararıncaya kadar sote ediniz.

 Sebzeleri yağda fazla sarartmamaya
dikkat ediniz.

 Salça ekleyip birkaç kez karıştırınız.

 Salçayı yakmamaya dikkat ediniz.
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 Tencereye börülceyi ilave ederek şeker,
tuz ve 2 su barağı kadar da sıcak su
ekleyip ağır ateşte pişiriniz.

 Tüm malzemenin lezzet vermesi için
ağır ateşte pişirmeye özen
gösterebilirsiniz.

 Servis tabağına alınız.

 Servis tabağına düzgünce yerleştiriniz.
 Maydanoz yaprakları ile süsleyerek
servise hazırlayabilirsiniz.

 Çalışma ortamını temizleyiniz.

 Sanitasyon kurallarına uyunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1. Kullanılacak kuru baklagil çeşidinin taze, kuru, ……………….ve………..olması
gerekir.
2. Zeytinyağlı kuru baklagil yemekleri menüde ……………… yemek olarak yer alır.
3. Kullanılacak yağ ……………., ……………., …………… gibi sıvı yağlar olmalıdır.
4. Zeytinyağlı

kuru

baklagil

yemeğine

renk

ve

lezzet

verici

olarak

…………..ve…………..ilave edilir.
5. Zeytinyağlı kuru baklagil yemekleri…………….. olarak servis yapılır.
6. Zeytinyağlı kuru baklagil yemeklerine servisten önce biraz ………………ilavesiyle
parlak, canlı bir görünüş kazandırılabilir.
7. Zeytinyağlı barbunya, …………………yaprakları ve ……………..dilimleri ile
süslenerek servise hazırlanır.

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
AMAÇ
Kuru baklagillerle hazırlanan meze ve salataları pişirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Kuru baklagilerle hazırlanan meze ve salata çeşitlerinin hazırlanış ve pişirilişleri
ile ilgili görsel ve basılı yayınları araştırınız.
Çevrenizdeki restoranlardan ve aile büyüklerinizden kuru baklagillerle
hazırlanan meze ve salata çeşitlerinin yapılışlarını araştırınız.
Yaptığınız araştırmalar sonucunda elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla
paylaşınız.

4. KURU BAKLAGİLLERLE HAZIRLANAN
MEZELER VE SALATALAR
Çeşitli iştah açıcı mezeler ve salatalar birçok besin maddesi ile hazırlanabildiği gibi
kuru baklagillerle de hazırlanmaktadır.

4.1. Kuru Baklagillerle Hazırlanan Mezeler
Kuru baklagillerle hazırlanan mezeler, diğer meze çeşitleri gibi dünya dillerinde
ordövr adını alan iştah açıcı ilk giriş yemeği anlamına gelmektedir. Meze hazırlamada
başlıca servis ilkeleri şu şekildedir:






Genellikle kuru baklagil çeşidinin ezilip püre hâline getirilmesi ve lezzet
vericilerin eklenmesi ile hazırlanan yiyeceklerdir.
Kuru baklagillerle hazırlanan mezeler iştah açıcı olduğundan görünüş ve
süsleme son derece önemlidir. Genellikle maydanoz yaprakları ile süslenerek
servis yapılır.
Tüm mezelerde olduğu gibi kuru baklagil mezeleri de soğuk servis yapılır.
Porsiyonlanarak ordövr tabağında servis yapılabildiği gibi servis tabağı ile
masaya yerleştirilip buradan da servis yapılabilir.

4.1.1. Kuru Baklagil Meze Çeşitleri
Kuru baklagillerle hazırlanan mezeler genellikle nohut, fasulye ve baklanın püre
hâline getirilmesi ile hazırlanan yiyeceklerdir. Nohut kullanılarak “humus”, bakla
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kullanılarak “fava’’, kuru fasulye ile de “fasulye ezmesi’’ hazırlanıp meze olarak servise
sunulur.

4.1.2. Kuru Baklagil Meze Uygulamaları
4.1.2.1. Fava


Malzemeler

2 su bardağı kurutulmuş iç bakla

3/4 su bardağı zeytinyağı

1 adet limon

2 orta boy kuru soğan

1 çay kaşığı toz şeker

½ demet maydanoz

Bir avuç kadar dereotu

7-8 adet zeytin

2 çay kaşığı kadar tuz



İşlem basamakları

Kuru iç bakla ayıklanıp yıkanarak akşamdan ılık su ile ıslatılır.

Düdüklü tencere veya normal çelik bir tencereye suyu süzülen bakla ve 34 su bardağı su konup baklalar yumuşayıncaya kadar pişirilir.

Baklaların kabukları soyulup tuz ve şeker ilavesiyle tel süzgeçten çukur
bir tabak içerisine kaşık yardımıyla bastırılarak geçirilir.

Soğanlar ince doğranır.

Bir tencereye yarım bardak zeytinyağı konur, soğan ilave edilerek kısa
süreli kavrulur.

Püre hâline getirilen bakla ilave edilip birkaç kez karıştırılır. Ocaktan
alınıp bir tepsiye boşaltılarak soğuması beklenir (Fava soğudukça kıvamı
koyulaşır.).

İstenirse içine kıyılmış dereotu konulabilir.

Islatılmış cam bir kâseye boşaltılıp bastırılarak şekillendirilir.

Servis tabağına ters çevrilip üzerine zeytinyağı gezdirilir.

Dereotu, maydanoz yaprakları, zeytin ve limon dilimleri ile süslenerek
servise hazırlanır.
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Resim 4.1: Fava servisi

4.1.2.2. Fasulye Ezmesi


Malzemeler

1 su bardağı kuru fasulye

1 çorba kaşığı acı veya tatlı biber salçası

2-3 diş sarımsak

½ çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

2 çay kaşığı tuz

Süslemek için maydanoz yaprakları ve limon dilimleri ya da közlenmiş
biber ve domates kullanılabilir.



İşlem basamakları

Kuru fasulye düdüklü tencereye veya uygun büyüklükte çelik tencereye
konup 2-3 bardak su ilavesiyle yumuşayıncaya kadar haşlanır.

Sarımsaklar ezilir.

Porselen ya da cam orta büyüklükte bir kâsede salça, sarımsak,
zeytinyağı, pul biber, kekik ve tuz iyice karıştırılır.

Fasulyelerin kabukları soyulup hazırlanan karışıma ilave edilerek püre
hâline getirilir.

Servis tabağına alınarak düzeltilir.

Maydanoz yaprakları ve limon dilimleri ile süslenerek servise hazırlanır.

Arzuya göre kızarmış ekmek dilimleri üzerine sürülerek kaşar peyniri
rendesi serpilip fırınlanarak ızgara etlerin yanında servise sunulabilir.
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Resim 4.2: Kuru fasulye ezmesi

4.1.3. Mezelerde Kullanılan Soslar
Kuru baklagillerle hazırlanan mezeler genellikle üzerine zeytinyağı gezdirilerek servis
yapılır. İsteğe bağlı olarak zeytin taneleri de süslemede kullanılabilir.
Mezelerde genel olarak iki sos kullanılır. İlk meze sosu; tahin 5-6 yemek kaşığı sıcak
su ile seyreltilerek çatalla çırpılır. 4/5 diş sarımsak ezmesine 2 veya 3 limonun suyu ilave
edilerek hazırlanır. Bu karışım yumuşatılan tahine karıştırılır. Meze ya da saltanın servisine
yakın tahinli sosa zeytinyağı dökülür. Bu sos humus, fava, kuru fasulye ezmesi ve değişik
sebze salatalarında kullanılabilir. Arzuya göre bu sosa değişik baharat ve otlar birbirini
tamamlayan lezzetler katılarak değişik tatlar elde edilebilir.
İkinci sos limon, turunç suyu, nar ekşisi ve sirke ayrı ayrı veya her birinden azar azar
ilave edilerek bir arada kullanılabilir. Ayrıca ezilmiş sarımsak, zeytinyağı, kuru nane ve pul
biber mezelerin süslenmesinde oldukça önem taşır.

Resim 4.3: Kuru baklagillerle hazırlanan mezelerde sızma zeytinyağı ve yeşil zeytin
kullanılabilmesi
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4.2. Kuru Baklagillerle Hazırlanan Salatalar
4.2.1. Beslenmedeki Yeri
Kuru baklagillerle hazırlanan salatalar, içerdiği besin ögeleri yönünden beslenmede
oldukça önem taşır. Protein, B grubu vitaminleri mineral ve karbonhidrat içeren kuru
baklagiller, salata olarak hazırlanıp tüketildiğinde ilave edilen malzemenin besin değerini de
taşımaktadır. Kuru baklagil salataları iştah açıcı özellik taşıdığından menüde yer alan diğer
yemeklerin de tüketimine yardımcı olmaktadır.

4.2.2. Çeşitleri
Haşlanmış kuru baklagiller kullanılarak çeşitli sebze ve lezzet vericilerin ilavesiyle
kuru fasulye salatası, börülce salatası, barbunya salatası, nohut salatası, mercimek köftesi vb.
birçok salata çeşidi sofraları tamamlar.

4.2.3. Salata Uygulamaları
4.2.3.1. Fasulye Piyazı


Malzemeler

1 su bardağı kuru fasulye

1 adet orta boy soğan

3 adet domates

1 demet maydanoz

2 adet haşlanmış yumurta

1 kahve fincanı sirke

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz



İşlem basamakları

Kuru fasulye ayıklanıp yıkanarak akşamdan ıslatılır.

Ertesi gün düdüklü tencerede veya uygun bir çelik tencerede 2-3 bardak
kadar su ile haşlanır.

Soğan yarım daire şeklinde (piyazlık) doğranır ve tuzun yarısı ile
ovularak yumuşatılır.

Maydanoz yıkanıp kıyılarak hazırlanır.

Cam veya porselen bir kap içerisinde haşlanmış fasulye, soğan,
maydanoz, tuz, sirke ve zeytinyağı karıştırılır.

Karışım servis tabağına alınır.

Domates dilimleri, zeytin taneleri, limon dilimleri ve dilimlenmiş
yumurta ile süslenerek servise hazırlanır.
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Resim 4.4: Fasulye piyazı servisi

4.2.3.2. Börülce Salatası


Malzemeler

2 su bardağı kuru börülce

1 adet kuru soğan

4-5 adet taze soğan

1-2 adet sivri biber

½ demet maydanoz

2 adet domates

1 limon

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz



İşlem basamakları

Börülce ayıklanıp yıkanıp bir gece önceden soğuk su ile ıslatılır.

Suyu süzülüp uygun büyüklükte bir tencereye konur. Üzerini 2-3 parmak
geçecek kadar su ve soyulmuş bir bütün soğan ilave edilip haşlanır.

Suyu süzülerek sıcakken salata karıştırma kabına alınır.

Üzerine zeytinyağı dökülüp karıştırılır.

Domatesin kabuğu soyularak küp şeklinde doğranır.

Taze soğan ayıklanıp yıkanarak ince doğranır.

Biberler yıkanıp sapları ve çekirdekleri çıkarılarak ince halkalar şeklinde
doğranır.

Maydanoz ince kıyılır.

Tüm sebzeler börülceye ilave edilip karıştırılır.

Servis tabağına alınıp limon dilimleri ile servis yapılır.
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Resim 4.5: Börülce salatası

Kuru fasulye, nohut ve barbunya salataları da taze soğan, maydanoz, domates, sivri
biber eklenerek ve zeytinyağı, limon, pul biber, tuz ilavesiyle börülce salatasında olduğu gibi
hazırlanır.

4.2.3.3. Mercimek Köftesi


Malzemeler

2 su bardağı kırmızı mercimek

1 su bardağı ince (köftelik) bulgur

7-8 adet taze soğan

1 orta boy kuru soğan

½ demet maydanoz

2 çorba kaşığı biber salçası

½ çay bardağı sıvı yağ

1 çorba kaşığı tereyağı

1 limon suyu

2 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz



İşlem basamakları

Mercimek ayıklanıp yıkanarak 3-4 su bardağı su ve tuz ile
yumuşayıncaya kadar pişirilir.

Haşlama suyundan 1 parmak kalacak şekilde bırakılıp kalan kısmı
süzülür, ayıklanmış bulgur ilave edilip karıştırılır. 15-20 dakika kadar
şişmesi beklenir.

Kuru soğan incecik doğranıp tereyağı ile pembeleşinceye kadar kavrulur.

Taze soğanlar ve maydanoz ayıklanıp yıkanarak ince kıyılır.

Mercimek bulgur karışımının içerisine tereyağında kavrulmuş soğan, ince
kıyılmış taze soğan, maydanoz, salça, limon suyu, pul biber, kimyon ve
sıvı yağı ilave edilip iyice yoğrulur.
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Karışımdan 1,5 ceviz büyüklüğünde parçalar alınıp ince uzun köfteler
yapılır.
Köfteler salata servis tabağına sıralanarak düzgünce yerleştirilir.
Maydanoz yaprakları ile süslenerek servis yapılır.

Resim 4.6: Mercimek köftesi ve servisi

4.2.4. Kuru Baklagil Salatalarında Kullanılan Soslar
Kuru baklagil salataları genellikle zeytinyağı ve limon sosu ile servis yapılır. Nar
ekşisi de kuru baklagil salatalarında ekşilik ve lezzet vermek amacıyla sos olarak
kullanılmaktadır. Soslar kuru baklagil salatalarının lezzetini artırır, canlı ve parlak bir
görünüm kazandırır.
Salata sosları salatalara lezzet kazandırır. Salatalarda istenilen lezzet soslarla sağlanır.
Çok çeşitli salata sosları vardır. Tüm salata soslarındaki ortak nokta salataya sos servisten
hemen önce ilave edilir. İsteğe ve hazırlanan salata çeşide göre soslara baharat ilave
edilebilir. Sos salatada lezzeti oluşturur. Uluslararası mutfaklarda kullanılan birçok salata
sosu mevcuttur. Sosun temel birleşenlerinde bazı değişiklikler yaparak veya içine konulan
baharat vb. maddelerin oranını artırarak ya da değiştirerek birçok yeni sos türleri
üretebilirsiniz. Salata sosu hazırlamada genel olarak şu gereçler kullanılır: limon, çeşitli
sirkeler, zeytinyağı, yoğurt, mayonez, ketçap, çeşitli otlar ve baharatlar, turşular, nar ekşisi
ve çeşitli meyvelerden hazırlanan ekşi soslar, çeşitli peynirler vb.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Humus hazırlayarak servisini yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kişisel hazırlıklarınızı yapınız.

 Önlük giyip bone takabilirsiniz.
 Kişisel hijyen krallarına uyabilirsiniz.

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 Sanitasyon kurallarına uyabilirsiniz.

 Gerekli araçları hazırlayınız.

 Islatmak için cam ya da çelik bir kap,
orta boy bir çelik tencere, limon
sıkacağı, sarımsak havanı, cam ya da
porselen karıştırma kâsesi, tahta kaşık,
servis tabağı, servis kaşığı vb. araçları
hazırlayabilirsiniz.











 Ölçülere uygun çalışmaya özen
gösteriniz.

Gereçlerinizi uygun hazırlayınız.
1,5 su bardağı nohut
½ su bardağı tahin
4-5 diş sarımsak
3 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı kimyon
3 limon
½ çay bardağı zeytinyağı
2 çay kaşığı tuz hazırlayınız.

 Nohutları ayıklayınız ve yıkayınız.

 İçinde yabancı madde kalmamasına
dikkat edebilirsiniz.

 Nohutları ıslatınız.

 Mümkünse akşamdan ıslatabilirsiniz.
 Ilık su kullanabilirsiniz.

 Nohutları haşlayıp kabuklarını soyarak
eziniz.

 Soyduğunuz nohutları başka bir kaba
koyarak hepsinin soyulmasını
sağlayabilirsiniz.

 Sarımsakları temizleyip döverek
hazırlayınız.
 Limonlardan bir tanesini sıkarak 3 çorba
kaşığı ayırınız. Diğer limonları
süslemede kullanınız.

 Havanda tuz atarak ezebilirsiniz.

 Nohutları büyükçe bir kâseye alıp tahin,
sarımsak, tuz, kırmızıbiber, kimyon
ilave ediniz.

 Cam ya da porselen kâse kullanınız.
 Baharat ölçülerine dikkat ediniz.

 Zeytinyağı ve limon suyunu azar azar

 Süslemede zeytin taneleri, limon
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ilave ederek karıştırınız.

dilimleri ve salatalık turşusu da
kullanabilirsiniz.
 Süsleme ve servis için değişik görsel
kaynakları tarayarak değişik süsleme
teknikleri kullanabilirsiniz.

 Servis tabağına alıp nane ya da
maydanoz yaprakları, domates dilimleri
ile süsleyerek servise hazırlayınız.
 Masanızı hazırlayıp humusu masaya
yerleştiriniz.

 Hijyen ve sanitasyon kurallarına
uyunuz.

 Çalışma ortamını temizleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Kuru baklagillerden yararlanılarak yapılan mezeler giriş yemeği olan ……..…
arasında sayılabilir.

2.

Kuru baklagil mezeleri, baklagil çeşidinin …………hâline getirilmesi ile hazırlanır.

3.

Kuru baklagil mezeleri genellikle ……… ……….. ile süslenerek servise hazırlanır.

4.

Kuru baklagil mezeleri ………… olarak servis yapılır.

5.

Fava ve humus birer …………. çeşididir.

6.

Kuru baklagil mezeleri ve salatalarında sos olarak genellikle ………………. yağı
kullanılır.

7.

Kuru baklagil salataları ………………… kuru baklagiller ile hazırlanır.

8.

Mercimek köftesi ve fasulye piyazı birer kuru baklagil ………………… çeşididir.

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.

38

ÖĞRENME FAALİYETİ–5
AMAÇ
Hazır kuru baklagil reçetelerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Kuru baklagillerle hazırlanan yemek pişirme yöntemlerini çevrenizden, görsel
ve yazılı basılmış kaynaklardan araştırınız.
Uygulamasını yapınız.

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

5.1. Kitaplar
Kuru baklagil yemekleri ile ilgili hazır reçetelerin bulunduğu kitaplardaki reçeteler
uygulanmaya başlanmadan önce bazı konuların bilinmesi gerekir.









Kuru baklagiller hakkında genel bilgi sahibi olmak gerekir.
Kitaptan uygulanacak kuru baklagil yemekleri hakkında genel bilgi sahibi
olmak gerekir.
Uygulamada önemli olan noktaları bilmek gerekir.
Kitaptaki reçetenin araç gereç ve işlem basamaklarını önceden bir kâğıda
yazmak ve oradan takip etmek temizlik ve düzen açısından önemlidir.
Kitapta verilen reçetede kullanılacak malzeme matematiksel ölçülerle
verilmişse mutlaka mutfak terazisi ile ölçüm yapmak gerekir.
Mutfak terazisi bulunmuyorsa kitaplardan uygulama yapılırken bardak ve kaşık
ölçüleri kullanılarak hazırlanmış reçeteleri kullanmak ya da terazi bulunan
ortamda örneğin okul atölyesinde ölçerek bardak kaşık ölçüsüne önceden
çevirmek ve evde bu şekilde uygulama yöntemi kullanılabilir.
Kuru baklagil yemeğinin yapılışındaki işlem basamaklarını dikkatle takip
ederek önemli noktaları göz önüne almak gerekir.
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Verilen reçetenin uygulanmasında yemeğin özelliğini değiştirecek farklı
denemeler yapmak tamamen farklı bir yiyeceğin ortaya çıkmasına sebep
olabilir. Ancak deneme ve geliştirme amacıyla değişiklikler yapılabilir.
Kitapta servis şekli nasıl verilmişse o şekilde uygulanması gerekir.
Eski tarihli kitaplarda günümüzde kullanılmayan kelimeler varsa bugünkü
karşılığı araştırılmalı, eksik ve yanlış yöntem ve araç gereç kullanılması
önlenmelidir.

5.2. Dergiler Broşürler
Pratik uygulamalara yer veren bazı yemek dergileri; kuru baklagil yemekleri, kuru
baklagillerle hazırlanan meze ve salataların reçetelerini hazırlayarak okuyuculara
sunmaktadır.
Kitaplarda resimli reçeteler genellikle kullanılmaz fakat dergi ve broşürlerde bol
resimli reçetelere rastlamak mümkündür.
Bazı broşürler hazırlanarak kuru baklagil yemeği, meze ve salatalarının reçeteleri
verilmekte, malzeme ve işlem basamakları açıklanmaktadır.
Dergi ve broşürlerdeki hazır reçeteler de kitaplarda olduğu gibi denenmiş ve
uygulanabilirliğinden emin olunmuş tarifelerdir. Kuru baklagil yemeklerinin hazırlanması ve
servisinin açıklandığı bu reçetelerin uygulanmasında da aynı şekilde kitaplardaki tarifeleri
uygulamada dikkat edilmesi gereken noktaların göz önüne alınması önemlidir.

5.3. İnternet
Kuru baklagil yemekleri, kuru baklagillerle hazırlanan meze ve salataların çeşitleri ile
ilgili reçeteler İnternet ortamında birçok sitede yer almaktadır. Bu reçetelerde verilen
malzeme ve işlem basamakları, yazan kişinin kendisinin geliştirdiği ya da herhangi bir
kitaptan alınmış ve yemeğin özelliğini bozmayacak şekilde değişiklikler yapılmış
tarifelerdir. İnternetten kuru baklagil yemekleri reçetelerini alıp uygulama yapılacağı zaman,
diğer kaynaklarda olduğu gibi verilen araç gereç ve işlem basamakları dikkatlice okunup not
alındıktan sonra uygulamaya geçilmelidir. İnternette reçetesi verilen kuru baklagil yemekleri,
meze ve salatalarının resimleri görülerek tabağa yerleştirme ve süsleme şekli dikkatlice
incelenmelidir.

5.4. Televizyon
Birçok televizyon programında her türlü yemek çeşitleri olduğu gibi kuru baklagil
yemekleri, meze ve salatalarının yapılışları da görsel olarak sunulmaktadır. Kuru baklagil
yemekleri reçetelerinin verildiği ve yapılışının anlatıldığı bu programlar dikkatlice izlendiği
takdirde bu reçetelerden de yararlanılarak farklı kuru baklagil yemek ve salataları
öğrenilebilmektedir.
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Kuru baklagil yemekleri tariflerini televizyonda izlerken mutlaka bir not kâğıdı ve
kalem hazır bulundurulmalı, araç gereç listesi ve işlem basamakları eksiksiz olarak not
alınmalıdır. Ayrıca süsleme ve servis yöntemlerinin de herhangi bir özelliği varsa dikkatle
izlenmeli ve not tutulmalıdır.

5.5. Kaynak Kişiler
Kuru baklagil yemekleri, meze ve salataları çeşitleri ile uygulama ve servis
yöntemlerinin hazırlanması konusunda kendi tecrübelerini kullanarak farklı yöntemler
geliştirmiş ve bunları uygulayarak tecrübe kazanmış kişilerle görüşmek yeni kuru baklagil
yemeği reçetelerinin öğrenilip uygulanmasına yardımcı olacaktır.
Kaynak kişilerle görüşmek ve farklı reçeteler öğrenmek için öncelikle görüşme
yapılacak kişi açısından uygun bir zaman seçilmesi çok önemlidir. Kaynak kişinin çok fazla
meşgul olmadığı rahat bir zaman seçilirse verilecek reçetedeki malzeme ve işlem
basamakları daha düzenli ve doğru olacaktır. Ayaküstü acele verilen tarifelerde gözden
kaçan, eksik bir konu kalmış olabilir.
Görüşmeye başlamadan önce not almak üzere defter veya not kâğıdı ile bir kalem
mutlaka bulundurulmalıdır. Anlatılan kuru baklagil yemeği, meze ve salatasının
yapılışındaki işlem basamakları dikkatle dinlenmeli, anlaşılmayan konu varsa zamanında
tekrarlanarak eksiksiz öğrenilmelidir. Görüşme yapılan kişinin zamanı uygunsa kuru baklagil
yemeklerinin veya kuru baklagil meze ve salatasının uygulamalı olarak öğrenilmesini, daha
kalıcı olmasını, süsleme ve servis özellikleri yönünden eksiksiz öğrenilmesini sağlayacaktır.

5.6. Diğerleri
Kuru baklagil yemekleri, meze ve salatalarının malzeme ve işlem basamaklarının
bulunduğu hazır reçetelere bunların dışında;




Çeşitli kurum mutfaklarında uygulanan yöntemlerden,
Otel mutfaklarından,
Fırın, mikser, soğutucu, derin dondurucu, tencere gibi çeşitli mutfak araçları
kullanım kılavuzlarından kuru baklagil yemeklerinin, kuru baklagillerle
hazırlanan meze ve salataların reçetelerine ulaşılabilmektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Herhangi bir kaynaktan size değişik gelen et ya da et ürünleriyle hazırlanan bir kuru
baklagil reçetesi araştırıp öğrenerek uygulamasını yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kişisel hazırlıklarınızı yapınız.

 Hijyen kurallarına uyunuz.

 Çalışma ortamınızı temizleyip
hazırlayınız.

 Sanitasyon kurallarına uyunuz.

 Reçeteyi dikkatlice okuyunuz.

 Gerekirse başka bir kâğıda yazarak
buradan uygulama yapınız.

 Reçetede verilen araçları hazırlayınız.

 Reçetede ayrıca araçlar verilmemişse
işlemlerin yapılışına uygun araçlar
hazırlayınız.

 Reçetede verilen gereçleri hazırlayınız.

 Gereçlerin reçete ölçülerine uygun
olmasına dikkat ediniz.

 Eti reçetede belirtildiği gibi hazırlayınız.

 Et doğrama tahtası kullanınız.

 Kuru baklagil çeşidini reçetede
belirtildiği şekilde ayıklayıp yıkayınız
ve ıslatınız.

 Islatmada ılık su kullanınız.

 Reçetede verildiği şekilde lezzet
vericileri hazırlayınız.

 Kendi ön bilgilerinizle karşılaştırma
yaparak uygun değişiklikler
yapabilirsiniz.

 Reçetede belirtildiği şekilde gereçleri
birleştirerek yemeği pişiriniz.

 Pişirmede düdüklü tencere
kullanalabilirsiniz.
 Pişme süresine dikkat edebilirsiniz.

 Pişen kuru baklagil yemeğini reçetede
verilen şekilde servise hazırlayınız.

 Servis saatine kadar sıcak kalmasını
sağlayınız.

 Reçetenize uygun garnitür hazırlayınız.

 Dikkatli okuyunuz.
 Ölçülere uygun çalışınız.
 Garnitürün lezzet yönünden yemekle
bütünleşmesine özen gösterebilirsiniz.

 Yemeğin servisini yapınız.

 Garnitürün asıl yemeği kapatmamasına
özen gösterebilirsiniz.

 Çalışma ortamını temizleyiniz.

 Sanitasyon kurallarına uyunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

(…) Kuru baklagil yemeklerini kitaptan uygularken kuru baklagiller hakkında genel
bilgi sahibi olmak önemli değildir.

2.

(…) Kitaptaki reçetenin araç gereç ve işlem basamaklarını önceden bir kâğıda yazmak
ve oradan takip etmek iyi sonuç almak için önemlidir.

3.

(…) Verilen reçetenin uygulanmasında yemeğin özelliğini değiştirecek farklı denemeler
yapılmasında bir sakınca yoktur.

4.

(…) Dergi ve broşürlerde verilen reçeteler henüz denenmemiş reçetelerdir.

5.

(…) Kitaplardaki reçeteler her zaman resimli reçetelerdir.

6.

(…) İnternetten uygulanacak reçetelerin resimlerinin incelenmesi, süsleme ve servis
özellikleri açısından önem taşır.

7.

(…) Kuru baklagil yemekleri tariflerini televizyonda izlerken mutlaka bir not kâğıdı ve
kalem hazır bulundurulmalıdır.

8.

(…) Kaynak kişiden kuru baklagil meze ve salatasının uygulamalı olarak öğrenilmesi,
süsleme ve servis özellikleri yönünden eksiksiz öğrenilmesini sağlar.

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
Herhangi bir kaynaktan bir kuru baklagil salata reçetesi araştırıp uygun bir salata sosu
ile 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 uygun hazırladınız mı?

5.

Reçetede verilen gereçleri uygun hazırladınız mı?

6.

Salata hazırlayacağınız kuru baklagil çeşidini reçeteye uygun
hazırladınız mı?

7.

Kuru baklagil çeşidini reçeteye uygun haşladınız mı?

8.

Lezzet verici gereçleri reçeteye uygun hazırladınız mı?

9.

Reçeteye uygun bir salata sosu hazırladınız mı?

Evet

Hayır

10. Malzemeyi reçeteye uygun birleştirerek salatayı hazırladınız
mı?
11. Salatayı süsleyerek servise hazırladınız mı?
12. Çalışma ortamını sanitasyon kurallarına uygun temizleyip
düzenlediniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Kuru baklagillerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)

Kuru baklagiller bitkisel besinlerin tohumlarıdır.

B)

Kuru baklagillerden hayvan beslenmesinde de yararlanılmaktadır.

C)

Kuru baklagillerin sindirilme oranı tahıllardan daha düşüktür.

D)

Kuru baklagiller toprağın bileşimini zenginleştirir.

E)

Hepsi

2. Aşağıdakilerden hangisi bir kuru baklagil çeşidi değildir?
A)

Börülce

B)

Kuru fasulye

C)

Nohut

D)

Pirinç

E)

Mercimek

3. Kuru fasulyenin mineral değeri hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)

% 25 mineral bulunur.

B)

Demir, fosfor, potasyum içerir.

C)

Lizin, löysin, fenilalanin içerir.

D)

% 6-9’u mineraldir.

E)

Kalsiyum ve sodyum içerir.

4. Koyu renkli nohutlar hangi amaçla kullanılır?
A)

Salata yapımında

B)

Ana yemek olarak

C)

Meze yapımında

D)

Tatlı yapımında

E)

Hayvan beslenmesinde
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5. Kan basıncını dengelemede ve kan kolesterol düzeyini düşürmede etkili olan kuru
baklagil çeşidi hangisidir?
A)

Soya fasulyesi

B)

Kuru fasulye

C)

Nohut

D)

Mercimek

E)

Bezelye

6. Kuru baklagilleri satın alırken etiket üzerinde hangi bilgilerin bulunmasına dikkat
edilmelidir?
A)

Kuru baklagil adı

B)

Üretim yeri adresi

C)

Üretim ve son kullanma tarihi

D)

Ağırlığı

E)

Hepsi

7. İyi kurutulmadan paketlenmiş kuru baklagiller hangi özelliktedir?
A)

Canlı ve parlaktır.

B)

Mat renktedir.

C)

Küf kokusu vardır.

D)

Kendine has rengi vardır.

E)

Etiketi yoktur.

8. Kuru baklagillerin karbonhidrat oranı ne kadardır?
A)

% 10-12

B)

% 50-60

C)

% 20-22

D)

% 5-15

E)

% 17-35
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9. Aşağıdakilerden hangisi kuru baklagillerin menüde kullanım amaçlarından biri değildir?
A)

Çorba olarak

B)

Ana yemek olarak

C)

Salata olarak

D)

Çiğ salata olarak

E)

Garnitür olarak

10. Kuru baklagilleri pişirmede aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerekli değildir?
A)

Kuru baklagilleri önceden havalandırmak

B)

Önceden ıslatmak

C)

İyice yıkamak

D)

Lezzet verici eklemek

E)

Hiçbiri

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

9

10

tohum
25-84
selüloz
çevre koşullarıtürüne
soya fasulyesi
ambalajlı
etiket
canlı-parlak
karbonhidrat
su
yağ
mineral
protein
protein

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

ana
ayıklama-yıkamaıslatma
12
sıcak
soda-karbonat
yemek saati
sıcak
pilav

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

küflenmemiş
böceklenmemiş
yardımcı
zeytinyağı-ayçiçeği
yağı-mısır yağı
patates
havuç
soğuk
zeytinyağı
maydanoz
limon

48

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 CEVAP ANAHTARI
ordövler
püre
maydanoz
yapraklı
soğuk
meze
zeytin
haşlanmış
salata

1
2
3
4
5
6
7
8

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

Y
D
Y
Y
Y
D
D
D

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
D
B
E
A
E
C
B
D
A
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