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MODÜLÜN ADI

Tahıl Yemekleri

MODÜLÜN TANIMI

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

SÜRE

40/24

ÖN KOŞUL
YETERLİK

Tahıl yemekleri pişirmek
Genel Amaç
Uygun ortam ve gerekli araç gereçler sağlandığında pişirme
ilkeleri ve hijyen kurallarına uygun tahıl yemekleri
pişirebileceksiniz.
Amaçlar
1. Tahıl yemekleri pişirmek için pişirme ilkeleri ve
hijyen
kurallarına
uygun
ön
hazırlık
yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

2.

Makarnaları pişirme ilkeleri ve hijyen kurallarına
uygun pişirebileceksiniz.

3.

Pilavları pişirme ilkeleri ve hijyen kurallarına
uygun pişirebileceksiniz.

4.

Tahıllarla hazırlanan meze ve salataları pişirme
ilkeleri
ve
hijyen
kurallarına
uygun
hazırlayabileceksiniz.

5.

Hazır tahıl yemekleri reçetelerini pişirme ilkeleri ve
hijyen kurallarına uygun yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Mutfak ve yiyecek içecek hazırlama atölyesi
Donanım: Tahıl 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
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uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.

GİRİŞ

iv

GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,
Ülkemizin önemli geçim kaynaklarından biri olan tahıllar ve tahıllardan elde edilen
çeşitli ürünler, günlük beslenmemizin vazgeçilmez besin maddeleridir. Tahıllar temel besin
gruplarındandır ve vücudumuz için günlük alınması gereken enerjinin büyük bölümünü
karşılamaktadır. Enerji kaynağı olmalarının yanında B grubu vitaminleri, protein ve mineral
maddeleri de yapılarında bulundurur.
Tahıl yemekleri günlük menülerimizde birçok şekilde yer almaktadır. Özellikle et ve
sebze yemeklerinin yanında sunulan vazgeçilmez yemeklerdir.
Bu modül ile tahılların yapısı, besin değeri, satın alma ve saklama koşuları ile çeşitli
tahıl yemeklerinin pişirilme ve servis yöntemlerini öğreneceksiniz.

1

2

ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Tahıl yemekleri pişirmek için ön hazırlık yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Tahılların besin değerini ve çeşitlerini görsel ve basılı kaynaklardan araştırınız.
Marketlere giderek satışa sunulan tahıl çeşitlerinin (pirinç, bulgur, makarna,
şehriye) satışa sunulma koşullarını ve ambalajlarını inceleyiniz.
Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. TAHILLAR
Buğday, arpa, pirinç, mısır, çavdar, yulaf gibi bitkilerin tohumlarıdır. Tanenin dış
kısmı öğütülerek kepek olarak ayrılır. İç kısmı daha çok nişasta deposudur. Çimlenen
çekirdek kısmında proteinler, yağlar ve madenler daha fazladır. En iyi protein kaynağı
sayılan tahıl pirinç, en düşük mısırdır. Buna karşılık mısır, yağ oranı en çok olan tahıldır. En
kolay sindirilen tahıl pirinç, en zorlarından biri buğdaydır. Başlıca karbonhidratları
nişastadır. A ve C vitaminleri hemen hemen hiç bulunmaz. Ancak B vitaminleri değişik
oranda vardır. Buğday, yulaf, mısır, pirinç insan beslenmesinde oldukça sık kullanılan
tahıllardandır.

1.1. Tahıl
Tahıl taneleri un hâline getirilerek unlu mamuller yapılır. Kahvaltı gevrekleri veya
işlenmiş bir gıda olarak tüketime sunulabilir. “Ayrışmamış tahıllar” tahıl tanesinin kabuk,
endosperm, embriyo kısımlarına sahip ürünlerdir. Rafine etmek normal olarak kepek ve
embriyo kısımlarını gıdadan ayırmaktır. Kepek ve embriyo kısımları olmadan endosperm ile
tahılın protein içeriğinin % 25’i on yedi esansiyel besin maddesi ile birlikte kayba
uğramaktadır. Her ne kadar sonradan ilave edilen vitamin ve mineral sayesinde rafine
edilmiş tahıllar tekrar zenginleştirilse de ayrışmamış tahıllardan elde edilen unlardan yapılan
gıdalar, doğal gıda örüntüsü içinde bulunan vitamin, mineral ve proteini ile birlikte daha
sağlıklıdır.
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Resim 1.1: Tohum tahıllar

1.1.1. Yapısı
Tahıl tohumları (kernel); kabuk (kepek), embriyo (rüşeym) ve endosperm olmak üzere
üç temel kısımdan oluşmaktadır.






Kabuk: Tahıl tanelerinin dış kısmını kaplar ve büyüme sırasında tahılı korur.
Hasattan sonra kabuk ayrılır. Tahılların öğütülmesiyle de kepek denilen kabuk
kısım ayrılır. Kepek, tahıl tanesinin çok katmanlı dış kabuğunu oluşturan
kısmıdır. Daha sert yapısıyla tahılın diğer iki kısmını güneş ışığı, zararlılar, su
ve hastalıklara karşı koruyucu vazife görür. Önemli antioksidanlar, B
vitaminleri ve lif içerir.
Endosperm: Tahıl tanesinin yaklaşık % 83’lük bölümünü kapsar. Endosperm
tabakasının büyük bölümü nişastadan oluşur. Bunun yanında çok az mineral,
posa ve yağ bulunur. Ancak endosperm tabakası yoğun olarak B grubu
vitaminleri içerir. Endosperm, embriyonun besin kaynağı olup yeni bitki kök
salıp boy atıncaya kadar gerekli olan besini bitkiye sağlar. Tahıl tanesinin
önemli bir kısmını oluşturur ve nişastalı karbonhidratları, proteinleri ve düşük
miktarlarda vitamin ve minerali bünyesinde barındırır.
Embriyo: Tahılın yeni bir başka bitki oluşturmak üzere çimlenebilir yeteneğe
sahip % 2-3 gibi en az olan bölümünü oluşturur. Embriyo; protein, yağ, mineral
ve vitamin yönünden zengindir. Pek çok B vitamini; bazı proteinleri, mineral ve
yararlı yağları bünyesinde barındırır.
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Resim 1.2: Tahıl tanesinin yapısı

1.1.2. Besin Bileşimi
Tahıllar ve tahıl ürünleri; protein, B grubu vitaminleri, mineral, yağ ve karbonhidrat
içerir.
Tahıl
Çeşidi

Protein

Yağ

Karbonhidrat

Kalsiyum

Demir

Tiamin

Riboflavin

(g)

(g)

(g)

(mg)

(mg)

(mg)

(mg)

Buğday
Unu

11,8

1,1

74,7

16

0,9

0,08

0,06

Pirinç

6.7

0,4

80,4

24

0,8

0,07

0,03

Bulgur

10,3

1,2

78,1

36

4,7

0,30

0,10

Makarna

12,5

1,2

75,2

27

1,3

0,09

0,06

Mısır

7,8

2,6

76,9

6

1,8

0,20

0,06

Çavdar

11,4

1,7

74,8

27

2,6

0,30

0,12

Tablo 1.1: Bazı tahılların ve tahıl ürünlerinin besin bileşimi

1.1.3. Satın Alınması
Tahıl yemekleri pişirmek üzere satın alınacak olan ürünlerde şu özellikler aranmalıdır:



Tamamen kurumuş olmalı, nem içermemelidir.
Taş, kum vb. içermemelidir.
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Böceklenmiş olmamalıdır.
Kendine has rengi olmalıdır.
Kırılmış, ufalanmış olmamalıdır.
Ambalajlı ürünler tercih edilmeli, ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma
tarihi, üretim yeri, firma adı, saklama koşulları ve net ağırlığı bulunmalıdır.
Pişirme özelliğine göre gruplandırılmış olmalı, kalite farklılığı olan ürünler
birbiriyle karıştırılmış olmamalıdır.
Pişirilecek yemeğin türüne göre kalite tercihi yapılarak satın almaya özen
gösterilmelidir (pilavlık pirinç, dolmalık pirinç vb.).

1.1.4. Saklanması
Tahıllar ve tahıl ürünlerinin saklanmasında:





Kuru, temiz ve havadar ortam tercih edilmelidir.
Pirinç, bulgur gibi tahıl ürünlerinin muhafazası için temiz bez torbalar tercih
edilmelidir. Böylelikle hava alarak nemlenmekten uzaklaştırılmış olur.
Tahıl ürünleri koku verebilecek baharatlara yakın bulundurulmamalıdır. Çünkü
bu gıdalar çok çabuk koku çeker ve kendilerine has kokularını kaybeder.
Satış yerlerinde de yine baharat ve temizlik maddelerine yakın ortamda
bulundurulmamalıdır.

1.2. Tahıl Ürünleri
Tahıllar genellikle tümü pişirilerek besin olarak kullanılmaz. Tahıllar daha çok un ve
unlu mamul olarak kullanılır.

1.2.1. Çeşitleri
Yemek hazırlamada en çok kullanılan tahıl ürünleri; pirinç, bulgur, makarna, nişasta,
mısır ve buğday unudur.


Pirinç: Özellikle Orta Asya ülkelerinin en çok tükettiği üründür. Pirinç, diğer
tahıl ürünlerine göre nişasta oranı en fazla olanıdır. Yemek hazırlamada pilav,
salata ve çorbalarda kullanılır. Ayrıca nişasta ve pirinç unu şeklinde de pirinçten
yararlanılmaktadır.
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Resim 1.3: Pirinç bitkisi



Bulgur: Buğday tanelerinin yıkanıp kaynatılmasıyla elde edilir. Buğday
kaynatıldıktan sonra bir gece kaynatıldığı su içerisinde bekletilir, bu arada suya
geçmiş olan besin ögeleri tekrar tanelerin içine geçer. Daha sonra tahıl taneleri
ince ve iri şekillerde kırılarak öğütülür. İri olanlar pilav, ince olanlar ise köftelik
olarak kullanılır.

Resim 1.4: Bulgur





Buğday unu: Buğday tanelerinin taş, toprak, yabancı tohumlar ve diğer yabancı
maddelerden temizlendikten sonra yıkanıp kurutularak özel değirmenlerde veya
fabrikalarda öğütülmesiyle elde edilen bir tahıl ürünüdür. Öğütme işleminde
kabuk ve embriyo taneden ayrılarak tanenin endosperm kısmı un hâline getirilir.
Kabuk ve embriyo ayrılmadan elde edilen kepekli unlar da hazırlanmaktadır. Bu
unlara tam buğday unu denir. Buğdaylar öğütülme kolaylığı bakımından sert ya
da yumuşak buğdaylar olarak sınıflandırılır. Sert buğday unları makarna, erişte,
ekmek gibi yiyeceklerin yapımında; yumuşak unlar ise fazla yoğurma
gerektirmeyen pasta, bisküvi vb. yapımında kullanılır.
Makarna ve erişte: Sert buğdaydan elde edilen buğday irmiği kullanılarak
hazırlanır. Buğday ununa oranla on kat daha iri tanelere sahip olan buğday
irmiğinin su ve yumurta ile yoğrulması ile elde edilen makarna hamuru, çeşitli
şekillerde kesilerek kurutulur. Evlerde de sert buğday ununun irmik, yumurta ve
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su ilavesiyle yoğrulduktan sonra kısa şeritler hâlinde kesilerek kurutulmasıyla
erişte adı verilen makarna çeşidi hazırlanmaktadır. Makarna hamurunun küçük
taneler şeklinde kesilip şekillendirilmesiyle şehriye ve kuskus adı verilen tahıl
ürünleri hazırlanmaktadır.

Resim 1.5: Ev eriştesi ve makarna çeşitleri



Nişasta: Tahıl tanelerinin yapısında nişasta oldukça fazladır. Tahıl unları
öğütüldükten sonra glüten kısmı ayrılır ve suda eriyebilen nişasta elde edilir.
Yemek ve özellikle de çeşitli tatlıların hazırlanmasında en fazla buğday, mısır
ve pirinç nişastası tercih edilmektedir.

1.2.2. Pişirilme Yöntemleri
Tahıl ürünlerinin pişirilmesinde suya salma, kavurma ve fırınlama işlemleri
uygulanmaktadır.






Suda pişirilerek hazırlanan tahıl yemekleri: Bu yöntemde tuz ilavesiyle
kaynamakta olan ölçülü su içerisine tahıl ürünleri doğrudan (direkt) ilave
edilerek yumuşayıncaya kadar pişirilir. Bu yöntemde pişirme işlemi yaparken
ocak çok fazla açık olmamalı kısık derecesine yakın orta ısı kullanılmalıdır.
Aksi hâlde çok fazla köpürerek taşmaya sebep olabilir.
Kavrularak hazırlanan tahıl yemekleri: Kavurma yönteminde tahıl ürünleri
önce ölçülü yağ ile sert ve parlak bir görünüm alacak şekilde kavrulur. Daha
sonra ölçülü kaynar su ve tuz ilavesiyle pişirilir. Bu yöntemde de yine ocak
kısık dereceye yakın orta ısıda ayarlanmış olmalıdır. Böylece hem taşma
önlenmiş hem de yüksek buharla besin değeri kaybolmamış olur.
Fırınlama: Suya salma ya da kavurma yöntemlerinden biri ile hazırlanmış olan
tahıl ürünü, lezzet ve kıvam verici diğer malzemenin de eklenmesinden sonra
ısıya dayanıklı cam veya metal bir tepsiye yerleştirilip fırına konularak üzeri
kızarıncaya kadar pişirilir. Fırınlama yönteminde fırın ısısı orta derecede
olmalıdır. Çok yüksek ısıda yanma derecesinde kızarma olacağından görüntü
hoş olmaz. Çok düşük fırın ısısında ise tahıl ürünü uzun süre fırında
kalacağından kurumasına sebep olur.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Ülkemizde yetişen tahıl ürünlerini tanıtan bir pano hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ülkemizde yetiştirilen tahıl ürünlerini
araştırınız.

 Yazılı ve görsel kaynaklardan
yararlanabilirsiniz.

 Yaygın olarak yetişen tahıl ürünlerini
belirleyiniz.

 Gazete, dergi ve İnternetten
yararlanabilirsiniz.

 Tahıl ürünlerinden örnekler toplayınız.

 Evinizde olanları kullanabilirsiniz.
 Tanıdıklarınızdan yardım
isteyebilirsiniz.
 Bakkal, market ve alışveriş
merkezlerinden satın alabilirsiniz.
 Mümkünse bitkinin kendisini bulmaya
çalışabilirsiniz.

 Topladığınız numuneleri panonuza
yerleştiriniz.

 Numuneleri küçük şeffaf kaplara
koyabilirsiniz.
 Küçük şişelere koyabilirsiniz.
 Temiz ve düzenli çalışabilirsiniz.

 Her ürünün adını ve kısa açıklamasını
panonuza yerleştiriniz.

 Ürün ve açıklamasının eşleşmesine
dikkat edebilirsiniz.
 Açıklamaları renkli kâğıtlar kullanarak
dikkat çekici bir şekilde yazabilirsiniz.

 Panonuza bir başlık bulunuz.

 Pano başlığınızın dikkat çekici olmasına
özen gösterebilirsiniz.

 Panonuzu asınız.

 Arkadaşlarınızın fikirlerini alabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Tahıl taneleri bitkinin ……………. kısımlarıdır.

2.

Tahıl taneleri; ………….., …………… ve ………….. olmak üzere üç bölümden
oluşur.

3.

Endosperm tabakasının büyük bölümü …………..dan oluşur.

4.

Embriyo; ………….., ………., ……….. ve ……….. yönünden zengindir.

5.

Tahıl

ürünleri,

…………….

ve…………..

maddelerine

yakın

ortamda

bulundurulmamalıdır.
6.

Buğday tanelerinin yıkanıp kaynatılmasıyla …………….elde edilir.

7.

Makarna, erişte, ekmek gibi yiyeceklerin yapımında …………. ………..unları
kullanılır.

8.

……… ……………yönteminde tuz ilavesiyle kaynamakta olan ölçülü su içerisine
tahıl ürünleri doğrudan (direkt) ilave edilerek yumuşayıncaya kadar pişirilir.

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–1

AMAÇ

Makarna pişirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Makarna pişirme yöntemlerini çevrenizden, görsel ve yazılı kaynaklardan
araştırınız.
Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. MAKARNA PİŞİRME
Makarna; makarnalık buğday (triticum durum) irmiğinin tekniğine uygun olarak su ile
yoğrulmasıyla elde edilen hamurun sade, katkılı veya zenginleştirilerek biçimlendirilip
kurutulmasıyla elde edilen üründür. Makarna yapımı için buğday irmik hâline getirilir, suyla
karıştırılır ve şekil verilir. Makarna yapımında kullanılan durum buğdayı, ekmeklik
buğdaydan çok farklıdır. Protein ve B vitamini oranı daha yüksektir. Makarna kompleks
karbonhidrat grubundan olduğu için metabolizmada çabucak parçalanarak hızlı bir şekilde
enerjiye dönüşür. Makarnanın kolayca hazmedilen bir besin olmasının nedeni budur.

2.1. Çeşitleri
Makarnalar üretim sırasında içine konulan malzemenin türüne göre çeşitli şekillerde
adlandırılmaktadır.








Sade makarna
Sebzeli makarnalar (domatesli, ıspanaklı, biberli vb.)
Vitaminli makarnalar
Yumurtalı makarnalar
Sütlü makarnalar
Kepekli makarnalar
Dolgulu makarnalar (peynirli, sebzeli, etli )
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2.2. Makarna Çeşitleri ve Kullanılan Soslar
Birbirinden farklı soslar ile hazırlanan makarnalar çok daha lezzetli olacağı için
sofralara yeni bir renk ve tat getirecektir. Makarna çeşitlerine göre kullanılacak soslar da
farklılık gösterir. Değişik şekil ve boyutta çok çeşitli makarnalar bulmak mümkündür. Küçük
şekilli makarnalar genellikle çorbalarda kullanılır; uzun, tel, boru ve fantezi şekiller
güveçlerde, makarna ve salatalarda kullanılır. Bazı şekiller doldurulup fırınlanarak
kullanılabilir. Uzun makarna (çubuk, lazanya, yassı, uzun, erişte vb.), kısa kesme makarna
(tırtıl, burgu, kabuk, boncuk, erişte, fiyonk, kuskus, kalem, mantı vb.) ile şehriye (tel, arpa,
yıldız) Türk mutfağında yer alan makarna ailesi üyeleridir.

Genel Adı

Görünüş

Tanımı

Kuskus (Anchellini)

Kısa kesilmiş makarna, sebze
veya sulu çorbalar için uygundur.

Arpa şehriye
(Grano)

Kısa kesilmiş makarna, sebze
veya sulu çorbalar için uygundur.

Yıldız şehriye
(Stellette)

Kısa kesilmiş makarna, sebze ya
da sulu çorbalar için uygundur.

Çubuk makarna
(Bigoli)

Büyük çaplı (3 mm civarı) ve çok
uzun kesilmiş spagetti, yumuşak
tam buğday unundan veya
irmikten yapılır.
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Boru-kısa kesme
(Cannolicchi medipenne)

İçi boş kısa kesilmiş makarna,
güveç veya sebze çorbası için
uygundur.

Midye makarna
(Conchiglie Cappello
napoletano)

Kısa kesilmiş makarna, güveçler
ve salatalar için uygundur.

Fiyonk (Farfalle)

Güveç veya et soslu makarna için
uygundur.

Burgu makarna
(Fusilli)

Spiral şekil kısa kesilmiş makarna,
güveç veya salatalar için uygundur.

Lazanya (Lasagne)

Dikdörtgensel kesitli uzun kesilmiş
makarna (0,6 x 25 mm civarında),
taze veya kurutulmuş olarak
kullanılır.

Düdük makarna
(Paternoster)

Kısa kesilmiş makarna, sebze ve
sulu çorbalar için uygundur.

Kalın çubuk
(Perciatelli)

Orta çaplı (4 mm boyutunda) ve
yüzeyi düzgün uzun kesilmiş delikli
kurutulmuş makarnadır.
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Küçük kare kesme
(Quadrettini)

Kısa kesilmiş makarna, sebze ve
sulu çorbalar için uygundur.

İçli makarna
(Ravioli)

Farklı boyutlarda ve şekillerde taze
makarna sebze, yumuşak İtalyan
peyniri, peynir, et ve balık ile
doldurulur.

Tekerlek makarna
(Ruotine)

Tekerlek şeklinde kısa kesilmiş
makarna, güveç ya da salatalar için
uygundur.

Tablo 2.1: Makarna çeşitleri ve özellikleri















Lazanya: Kare veya dikdörtgen tabaka şeklinde aralarına malzeme konularak
pişirilen makarnadır. Et soslarıyla uygundur. Sosta kullanılan iri malzemeleri
tutar.
Boru şeklindeki (Penne) makarna: Domates, et veya sebze sosuna uygundur.
Fiyonk (Farfalle) makarna: Kremalı soslar için uygundur.
Burgu (Fusuli) makarna: Et ve domates sosları için uygundur.
Spagetti: Gerçekte napoliten, özünde İtalyan makarnasıdır; her sosa uyum
sağlar.
Küçük boyutlu oval kesitli uzun kesilmiş (Linguini) makarna: Deniz
mahsullü soslara çok yakışır ve spagetti gibi her sosa uyum sağlar.
İçi boş çubuk (Perciatelli-Bigoli) makarna: Bu tip makarnalarda sosun
suyunu emme özelliği bulunur. Bu sebeple sulu ve sebzeli soslar bu şekiller için
idealdir. Makarna salatası ve fırınlanmış makarna için uygundur.
Midye şeklinde (Conchiglie) makarna (küçük kabuklar): Makarna
salatalarında veya tavuk çorbasında kullanılabilir. Et soslarıyla uygundur.
Erişte gibi yassı makarnalar: Bu çeşitler için daha yoğun kıvamlı; peynir,
yumurta ve kremalı soslar tavsiye edilir.
Mantı ve midye şekilli makarnalar: Daha çok etli ve kıymalı soslarla birlikte
kullanılır. Sosları iyi taşıdıkları için salatalarda da mükemmel sonuç verir.
Kalem, boncuk şekilli makarnalar: Bu çeşitler fırın makarnalar için
uygundur. Salatada da kullanılabilir.
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2.3. Pişirilme Yöntemleri
Makarna pişirmede üç yöntem uygulanmaktadır.






Suya salma: Normalden biraz daha fazla tuz ilave edilmiş ölçülü su kaynatılır
ve ölçülü makarna bu suya eklenerek 10- 12 dakika haşlanır. Haşlama suyu
süzülür ve istenilen sos ile servis yapılır.
Kavurma: Ölçülü tereyağı veya margarin ile ölçülü makarna çok fazla
pembeleştirmeden bir miktar kavrulur. Ölçülü kaynar su ilavesiyle suyu
çektirilerek pişirilir. Bu yöntemde makarna suyu çektirilerek pişirildiği için
besin değerini kaybetmez. Aynı zamanda lezzeti artar. Bu nedenle en çok tercih
edilen pişirme yöntemidir.
Fırınlama: Suya salma yöntemi ile pişirilmiş olan özel fırın makarna çeşidi,
beşamel sos ile karıştırılıp yağlanmış tepsiye yerleştirilerek üzerine kaşar
peyniri rendesi serpildikten sonra üzeri pembeleşinceye kadar fırında pişirilir.

2.4. Servise Sunulması





Suya salma yöntemi ile pişirilen makarnalar servis tabağına alındıktan sonra
üzerine istenilen sos (domatesli, kıymalı, mantarlı, yoğurtlu vb.) ilave edildikten
sonra sıcak olarak servis yapılır.
Kavrularak hazırlanmış makarnalar yine istenilen bir sosun ilavesiyle sıcak
olarak servise sunulur.
Fırınlanarak hazırlanmış makarnalar dilimlenerek servis tabağına alınır ve sıcak
olarak servise sunulur.

Resim 2.1: Çeşitli makarnaların servise sunumu
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2.5. Makarna Pişirme Uygulamaları
Makarnanın ana yemek olarak yenilebilmesini sağlayan en büyük yardımcı etken
sosudur.

2.5.1. Soslu Makarna (Bolenez Soslu)


Malzemeler

1 paket (500 g) spagetti makarna

750 g domates

2 diş sarımsak

1 çorba kaşığı domates salçası

4 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım demet maydanoz

2 adet soğan

1 çay kaşığı toz şeker

50 g tereyağı

200 g kıyma

Kekik, tuz, karabiber, fesleğen yaprağı



İşlem basamakları

o
o
o
o
o



1 litre su tencereye konup kaynatılır. Kaynadıktan sonra 1
yemek kaşığı tuz ilave edilir.
Makarna kaynayan suya atılır ve pişirilir.
Domatesler soyulup çekirdekleri çıkartılarak küçük küçük
doğranır. Soğan yemeklik, sarımsaklar kibrit başı doğranır.
2 yemek kaşığı zeytinyağında soğan, sarımsak ve kıyma
kavrulur.
Domates, domates salçası, tuz, karabiber, şeker eklenir ve
kısık ateşte 15 dakika pişirilir.

2 yemek kaşığı zeytinyağı, tereyağı, doğranmış fesleğen yaprağı, maydanoz ve
kekik ilave edildikten sonra 2 dakika daha ateşte tutulur.
Haşlanmış makarna, sosla ister servis tabağında üzerine konularak istenirse
servis etmeden önce sos ile karıştırılarak servis yapılabilir.
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Resim 2.2: Soslu makarna servisi

2.5.2. Fırında Makarna


Malzemeler

1 paket özel fırın makarnası

2 çorba kaşığı (tepeleme) un

2 çorba kaşığı tereyağı veya margarin

3 su bardağı süt

2 yumurta

5 çorba kaşığı kaşar peyniri rendesi

1 su bardağı kadar rendelenmiş beyaz peynir

Yarım demet kıyılmış maydanoz

1,5 çorba kaşığı tuz



İşlem basamakları

Önce beşamel sos hazırlanır. Bunun için bir tencereye yağ konulup
eritilir. Un ilave edilerek hafif pembe renkte kavrulur. Karışıma soğuk süt
yavaş yavaş eklenip karıştırılarak muhallebi gibi pişirilir. Biraz ılındıktan
sonra yumurtalar ve tuz konulup iyice karıştırılır.

Makarna haşlanır. Bunun için büyükçe bir tencereye 10 su bardağı kadar
su konulup kaynamaya bırakılır. 1 çorba kaşığı tuz ve 2-3 çorba kaşığı
kadar sıvı yağ ilave edilir. Su kaynamaya başlayınca makarnalar ilave
edilir. Makarna uzun olduğundan ilk etapta aynı anda hepsi tencereye
sığmayacak ve bir kısmı dışarıda kalacaktır. Bunun için tenceredeki kısım
yumuşadıkça bastırılarak kalan kısmın da tencereye yerleşmesi sağlanır.

Makarna piştikten sonra suyu süzülüp bir kez de dirileşmesi için soğuk
sudan geçirilir.
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Resim

Haşlanan makarna daha önce hazırlanmış olan beşamel sos ile karıştırılır.
Fırın tepsisi yağlanır. Makarnanın yarısı tepsiye dökülür. Ortasına beyaz
peynir rendesi ve kıyılmış maydanoz karışımı serpilir (İsteğe bağlı olarak
maydanoz konulmayabilir.).
Makarnanın diğer yarısı üzerine dökülüp düzeltilir.
Üzerine kaşar peyniri rendesi serpilerek önceden orta derecede ısıtılmış
fırına konulup üzeri pembeleşinceye kadar pişirilir.
Dilimlenerek servis tabağına yerleştirilir ve sıcak olarak servise sunulur.

Fırında

2.3:
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makarna

UYGULAMA FAALİYETİ
Verilen malzemeleri kullanıp peynirli makarna pişirerek servis yapınız.
(1/2 paket midye şekilli makarna, 150-200 g beyaz peynir, 15-20 dal maydanoz,1
yemek kaşığı tereyağı, 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı, ½ su bardağı kaşar peyniri rendesi, tuz
ve su)

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kişisel hazırlıklarınızı yapınız.

 Önlük giyip bone takabilirsiniz.
 Kişisel hijyen kurallarına uyabilirsiniz.

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 Sanitasyon kurallarına uyabilirsiniz.

 Araçları hazırlayınız.

 Çelik bir tencere hazırlayabilirsiniz.
 Rende, doğrama tahtası ve bıçak
hazırlayabilirsiniz.
 Fırın tepsisi hazırlayabilirsiniz.
 Orta boy cam bir kâse
hazırlayabilirsiniz.

 Gereçleri hazırlayınız.

 Ölçülere uygun hazırlamaya özen
gösteriniz.
 İçi doldurulabilen herhangi bir makarna
çeşidini kullanabilirsiniz.
 Beyaz peyniri rendeleyebilirsiniz.
 Kaşar peynirini rendeleyebilirsiniz.
 Maydanozu ince ince kıyabilirsiniz.

 Makarnayı 8-9 dakika haşlayıp süzünüz.

 Pişirme ilkelerine dikkat edebilirsiniz.
 Makarnayı suya salma yöntemiyle de
pişirebilirsiniz. Fakat besin değerini
kaybetmemesi yönünden suyunu
çektirerek pişirme yöntemini tercih
edebilirsiniz.
 Makarnayı kaynayan tuzlu suya
atabilirsiniz.
 Makarnanın fazla pişmemesine dikkat
edebilirsiniz.
 Ara sıra karıştırabilirsiniz.
 Karıştırırken parçalanmamasına dikkat
edebilirsiniz.

 Beyaz peynir, yağ ve doğranmış
maydanozu karıştırıp haşlanmış

 Peynirli iç malzemesinin makarnanın
dışına taşmamasına dikkat edebilirsiniz.
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makarnaların içine doldurunuz.

 İçi doldurulmuş makarnaları fırın
tepsisine yerleştirerek üzerine kaşar
rendesi serpiniz.

 Makarnaların açık kısımları üste gelecek
şekilde ve sık sık tepsiye dizebilirsiniz.
 Makarnanın miktarına uygun tepsi
kullanabilirsiniz.
 Cam fırın kabı kullanabilirsiniz.
 Kaşar rendesini makarnanın üzerini
örtecek ve her tarafına eşit gelecek
miktarda serpebilirsiniz.

 Makarnayı fırında pişiriniz.

 Fırını önceden 170 °C ısıtabilirsiniz.
 Kaşar peyniri eriyinceye kadar fırında
tutabilirsiniz.
 Fazla kızarmamasına dikkat
edebilirsiniz.

 Makarnayı servis ediniz.
 Maydanoz yaprakları ile
süsleyebilirsiniz.
 Sıcak olarak servis edebilirsiniz.

 Çalışma ortamını temizleyiniz.

 Sanitasyon kurallarına uyabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Suya salma yönteminde makarna ………-……..dakika haşlanır.

2.

Küçük şekilli makarnalar genellikle ………………….kullanılır.

3.

Suyunu çektirerek makarna pişirmede makarnanın…………. ve …………. değeri korunur.

4.

Suya salma ve kavurma yöntemleriyle hazırlanmış makarnalar …………..ilavesiyle
servise sunulur.

5.

Uzun, tel, boru ve fantezi şekillerdeki makarnalar güveçlerde, …………….
ve………………….kullanılır.

6.

Soslu ve fırında hazırlanmış makarnalar……………. olarak servise sunulur.

7.

Makarna yapımında kullanılan …………………buğdayı, ekmeklik buğdaydan çok farklıdır.

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
Pilav pişirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


,

Pilav pişirme yöntemlerini çevrenizden, görsel ve yazılı kaynaklardan
araştırınız.
Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. PİLAV PİŞİRME
Pilavlar, Türk mutfağında genellikle et yemeklerinin yanında garnitür olarak ya da et,
balık, sebze ve diğer tahıllarla karışık olarak pişirilip ana yemek olarak da servise sunulan
yemeklerdir. Pilavlar pirinç, bulgur, kuskus ve şehriye ile hazırlanabilir.

3.1. Pilav
Pilav; pirinç, bulgur gibi tahıllardan veya şehriye, kuskus gibi makarna türlerinin suda
pişirilmesiyle yapılan yemektir.

3.1.1. Çeşitleri
Pilavlar, hazırlamada kullanılan tahıl ve pişirme sırasında ilave edilen malzemenin
türüne göre çeşitli isimler alır.


Kullanılan tahıl türüne göre

Pirinç pilavı

Bulgur pilavı



Pişirme sırasında ilave edilen malzeme çeşidine göre

Sade pilav

Şehriyeli pilav

Sebzelerle hazırlanan pilavlar (domatesli, havuçlu-bezelyeli vb.)

Et ve balıkla hazırlanan pilavlar (iç pilav, etli pilav, tavuklu pilav, hamsili
pilav)

Kuru baklagillerle hazırlanan pilavlar (nohutlu pilav)

Hamur ve yufkalarla hazırlana pilavlar (örgülü pilav, yufkalı pilav)
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Resim 3.1: Çeşitli besin grubundan yiyeceklerle hazırlanmış pilav örnekleri
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3.1.2. Pişirme Teknikleri






Suya salma yöntemi: Bir tencerede ölçülü yağ eritilir, üzerine ölçülü su ve tuz
konulup kaynatılır. Kaynamakta olan suya ölçülü pirinç ilave edilerek kısık
ateşte pişirilir. Genellikle sade pilavlar bu şekilde hazırlanır.
Kavurma yöntemi: Ölçülü yağ tencerede eritilir. Daha önceden ıslatılıp
yıkanmış olan ölçülü pirinç ilave edilerek pirinçler şeffaf sert bir görünüm alana
kadar kavrulur. Ölçülü su kaynar olarak eklenip kısık ateşte pişirilir. Sade, etli,
nohutlu, iç pilav ve sebzeli pilavlar bu şekilde hazırlanabilir.
Fırınlama yöntemi: Suya salma veya kavurma yöntemlerinden biri ile yarı
pişirilmiş pilav ısıya dayanıklı cam veya metal tepsi ile üzeri alüminyum folyo
veya yufka ile kapatılarak fırında pişirilir. Genellikle hamurla ve yufka ile
hazırlanan pilavlar (örgülü pilav, yufkalı pilav) bu şekilde hazırlanır. Hamsili
pilav hazırlamada da bu yöntem uygulanır. Üzerine folyo kaplanarak pişirme
işlemi yapılır.

3.1.3. Pilav Hazırlama ve Pişirmede Dikkat Edilecek Noktalar












Pilavlık pirinç seçimi pilavın kalitesi için önemlidir.
Pirinç dikkatlice ayıklanmalı, yabancı maddelerden temizlenmelidir.
30 dakika kadar ılık su ile ıslatma işlemi yapılmalıdır.
Islatmada çok sıcak ve kaynar su kullanılmamalıdır. Aksi hâlde pirinçlerin
çabuk kırılmasına sebep olacaktır.
Besin kaybını önlemek için çok fazla yıkanmamalıdır. Çünkü B grubu
vitaminleri kabuğa yakın kısımda bulunur.
Daha sağlıklı olması açısından suya salma yöntemi tercih edilmelidir.
Pilav pişirilirken konulan su miktarı pirincin cinsine göre değişiklik gösterir. Bu
nedenle pirincin özelliği hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.
Pirincin türüne göre genellikle 1,5 veya 2 ölçü su kullanılmaktadır.
Pilav pişirmede mutlaka kaynar su kullanılmalıdır. Aksi hâlde yapışkan bir
pilav oluşmasına sebep olur.
Sebzeli, etli ve kuru baklagil ilaveli pilavlarda bu malzemeler önceden
pişirilmiş olarak ilave edilmelidir.
Pilav piştikten sonra üzerine kâğıt havlu veya kâğıt kapatılarak fazla suyunu
çekip demlenmesi sağlanmalıdır.
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3.2. Pilav Pişirme Uygulamaları
Pilavlar çoğu zaman sıcak sebze yemekleri, et yemekleri ve kuru baklagil
yemeklerinin garnitürü olarak düşünülmektedir.

3.2.1. Sade Pilav


Malzemeler

2 su bardağı pilavlık pirinç (Baldo pirinç tercih edilir.)

3 su bardağı su veya et suyu

2 çorba kaşığı tereyağı

2 tatlı kaşığı kadar tuz (ayrıca ıslatmada kullanmak üzere bir miktar tuz)



İşlem basamakları

Pirinç ayıklanıp üzerinden 3-4 parmak geçecek kadar ılık su ve tuz
konulup 30 dakika ıslatılır.

Islatma süresi sonunda pirinç (kırmamaya özen göstererek), nişastası
ayrışana kadar yıkanır ve suyu süzülür.

Çelik ya da çizilmemiş teflon yayvan bir tencereye yağ konulup eritilir.

Pirinç ilave edilip hep aynı yönde karıştırılarak pirinçlerin kırılmamasına
dikkat edilerek parlak sert bir görünüm alana kadar kavrulur.

Diğer tarafta et suyu veya su kaynatılır.

Kaynar su pirinçlerin üzerine ilave edilir.

Tuz eklenip bir kez karıştırılır, kapağı kapatılır.

Ocak kısılıp ara sıra tencere sallanarak suyunu tamamen çekinceye kadar
pişirilir (Pilav pişerken çok fazla karıştırılmamalıdır.).

Pişen pilav servis saatine kadar tencerede bekletilerek dinlendirilir.

Servis tabağına alınıp düzgün şekil verilerek servise sunulur.

Sade pilav suya salma yöntemiyle de hazırlanabilir.

Sade pilav hazırlanarak haşlanmış nohut ile karıştırılarak nohutlu pilav,
haşlanmış bezelye ile bezelyeli pilav hazırlanabilir.

Kuşbaşı pişirilmiş etlerle etli pilav hazırlanabilir.

Haşlanmış ve küçük parçalanmış tavuk göğüs eti ile tavuklu pilav
hazırlanmaktadır.

Bu pilav çeşitlerinin hazırlanmasında pilavın pişmesine yakın diğer
malzeme eklenip bir taşım da hepsi birlikte pişirilirse pilav daha lezzetli
olacaktır.
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3.2.2. Sebzeli Pilav


Sebzeli bulgur pilavı

Malzemeler

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o


2 su bardağı pilavlık bulgur
1 adet patlıcan
2 adet kabak
2 adet sivri biber
1 adet orta boy domates
1 orta boy soğan
1 çorba kaşığı tereyağı veya margarin
1 çorba kaşığı domates salçası
4 su bardağı et suyu veya su
1 çorba kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

İşlem basamakları

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bulgur ayıklanıp yıkanır.
Patlıcan, biber ve kabaklar yıkanıp kabukları soyularak ince
doğranır.
Soğan soyulup yıkanarak kibrit başı doğranır.
Uygun bir çelik tencereye yağ konulup eritilir. Soğan, kabak,
patlıcan ve biber ilave edilir. Birkaç kez karıştırılıp salça
ilave edilir.
Domatesler yıkanıp kabukları soyulduktan sonra küçük
küpler hâlinde doğranır ve ilave edilir.
Birkaç kez karıştırılıp bulgur ilave edilir.
Et suyu veya su sıcak olarak ilave edilip tuz ve karabiber
eklenerek tencerenin kapağı kapatılır.
Kısık ateşte ara sıra karıştırılarak pişirilir.
Servis saatine kadar tencerede demlendirilir.
Servis tabağına düzgünce alınıp servise sunulur.
Kalıplanıp şekil verilerek de servise hazırlanabilir.
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Resim 3.2: Sebzeli bulgur pilavı



Sebzeli pirinç pilavı

Malzemeler

o
o
o
o
o
o
o
o


2 su bardağı pilavlık pirinç
3 su bardağı su veya et suyu
2 çorba kaşığı tereyağı veya margarin
2 tatlı kaşığı kadar tuz (ayrıca ıslatmada kullanmak üzere bir
miktar tuz)
1 çay bardağı kadar haşlanmış ya da konserve bezelye
1 adet havuç
Sebzeleri sote için 1 çorba kaşığı tereyağı veya margarin
7-8 dal maydanoz

İşlem basamakları

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Pirinç ayıklanıp üzerinden 3-4 parmak geçecek kadar ılık su
ve tuz konulup 30 dakika ıslatılır.
Islatma süresi sonunda pirinç (kırmamaya özen göstererek)
nişastası ayrışana kadar yıkanır ve suyu süzülür.
Çelik ya da çizilmemiş teflon yayvan bir tencereye yağ
konulup eritilir.
Pirinç ilave edilip hep aynı yönde karıştırılarak pirinçlerin
kırılmamasına dikkat edilerek parlak sert bir görünüm alana
kadar kavrulur.
Diğer tarafta et suyu veya su kaynatılır.
Kaynar su pirinçlerin üzerine ilave edilir.
Tuz eklenip bir kez karıştırılır, kapağı kapatılır.
Diğer tarafta bezelyeler birkaç kez yıkanıp hazırlanır.
Havuç yıkanıp kazındıktan sonra küçük küpler hâlinde
doğranır ve küçük bir tencerede haşlanıp suyu süzülür.
Bir tencerede 1 kaşık tereyağı veya margarin eritilerek havuç
ve bezelyeler konulup 2-3 dakika kadar sote edilir.
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o
o
o
o

Pilavın pişmesine yakın havuç ve bezelye ilave edilip bir kez
karıştırılır.
Kapak kapatılıp kısık ateşte pişirilir ve dinlenmeye bırakılır.
Maydanoz veya dereotu yıkanıp yapraklara ayrılır.
Servis saatine yakın pilav servis tabağına alınarak ve
maydanoz ya da dereotu yapraklarıyla süslenerek servise
sunulur.

Resim 3.3: Sebzeli pirinç pilavı

3.2.3. İç Pilav


Malzemeler

2 su bardağı pilavlık pirinç

3,5 su bardağı et suyu veya su

2,5 çorba kaşığı tereyağı veya margarin

2 çorba kaşığı kuş üzümü

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 adet havuç

1 çay bardağı haşlanmış bezelye

½ kuzu ciğeri

Tuz, karabiber



İşlem basamakları

Pirinç ayıklanıp yıkanır. Ilık su ile ve tuz ilavesiyle 30 dakika ıslatılır.

Ciğer yıkanıp zar şeklinde doğranır.

Havuç yıkanıp kazındıktan sonra küçük küpler şeklinde doğranarak
haşlanır.

Bir tencereye yarım kaşık yağ konulup eritilir. Fıstık ilave edilip
pembeleştirilir.

Ciğer konulup kavrulur.

Bezelye ve havuç eklenip birkaç kez çevrilir. Tuz, karabiber ilave edilip
ocaktan alınır.
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Bir tencerede yağ eritilir. Pirinç yıkanıp suyu süzdürüldükten sonra ilave
edilir. Pirinçlerin kırılmamasına dikkat edilerek kavrulur.
Kaynar su veya et suyu ile tuz konulup kapak kapatılır. Önce harlı sonra
kısık ateşte pişirilir.
20 dakika kadar dinlendirilip daha önce hazırlanan ciğer, fıstık, havuç ve
bezelye karışımı ilave edilip ayıklanıp yıkanmış kuş üzümü de eklenerek
karıştırılır.
Tavuk ve et dolmalarının içinde, hamsili pilavda veya tek başına servis
yapılır.

Resim 3.4: İç pilav

Resim 3.5: İç pilavlı tavuk servisi
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UYGULAMA FAALİYETİ
Verilen malzemeleri kullanıp şehriyeli pilav pişirerek servis yapınız.
2 su bardağı pilavlık (baldo) pirinç, 1 çay bardağı arpa şehriye, 2 yemek kaşığı
tereyağı, 3 su bardağı kaynamış su, 1 tatlı kaşığı tuz

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kişisel hazırlıklarınızı yapınız.

 İş önlüğü giyip bone takınız.
 Kişisel hijyen kurallarına uyunuz.

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 Sanitasyon kurallarına uyunuz.
 Planlı ve düzenli çalışabilirsiniz.

 Araçları uygun hazırlayınız.

 Pilav tenceresi hazırlayınız.
 Tahta kaşık hazırlayınız.
 Pirinç ıslatma ve süzme kabı
hazırlayınız.

 Gereçleri uygun hazırlayınız.

 Ölçülere uygun hazırlık yapmaya dikkat
ediniz.
 Su yerine et suyu ya da tavuk suyu da
tercih edebilirsiniz.
 Tuz miktarını isteğe bağlı olarak
ayarlayabilirsiniz.

 Pirinci ayıklayınız.

 İçinde yabancı madde kalmamasına
dikkat edebilirsiniz.

 Pirinci ıslatınız.

 30 dakikadan fazla ıslatmayınız.

 Pirinci yıkayınız.

 Kırmadan ve nişastası iyice azalıncaya
kadar yıkayabilirsiniz.

 Ölçülü yağa arpa şehriyeyi ekleyerek
kavurunuz.

 Kısık ateşte yağın yanmamasına dikkat
ederek şehriyeyi sarartabilirsiniz.

 Pirincini ekleyiniz ve kavurmaya
devam ediniz.

 Pirinçlerin kırılmamasına dikkat
edebilirsiniz.
 Hep aynı yönde kavurmaya özen
gösterebilirsiniz.
 Pirinçleri parlak sert görünüm alana
kadar kavurmaya devam edebilirsiniz.

 Suyu ilave edip bir kez karıştırıp
kapağını kapatınız.

 Mutlaka kaynar ya da sıcak su
kullanınız.
 Et suyu kullanabilirsiniz.
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 Tamamen suyunu çekince ocağı kapatıp
dinlenmeye bırakınız.

 Cam kapaklı tencere kullanmanız
pişmeyi rahat görmenizi ve süre ayarı
yapabilmenizi sağlar, unutmayınız.
 Tencerenin kapağının altına temiz bir
havlu bez ya da kâğıt havlu
koyabilirsiniz.

 Servis tabağına alıp düzgün şekil
veriniz.

 Servis saatine dikkat edebilirsiniz.
 Değişik kâse, tabak ya da kalıplarla
şekil verebilirsiniz.

 Servis yapınız.

 Sıcak servis yapınız.

 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.

( )Pilavlar, hazırlamada kullanılan tahıl ve pişirme sırasında ilave edilen malzemenin
türüne göre çeşitli isimler alır.

2.

( )Örgülü pilav sebzelerle hazırlanan pilav türüdür.

3.

( )Suya salma yönteminde yağ ile pirinç kavrularak pilav hazırlanır.

4.

( )Kavurma yöntemi tüm pilav çeşitlerine uygulanabilir.

5.

( )Hamsili pilav fırınlama yöntemi ile hazırlanır.

6.

( )Pirincin kalitesi pilavın kalitesini etkilemez.

7.

( )Pirinç ıslatma işlemi için 30 dakika yeterlidir.

8.

( )Suya salma yöntemi ile pilav pişirme daha sağlıklı bir yöntemdir.

9.

( )Pilava ilave edilecek su miktarı pirincin cinsine göre değişir.

10.

( )Pirinç türüne göre genellikle bir ölçü pirince üç ölçü su konulur.

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 2 su bardağı pirinç, yarım su bardağı nohut, 2
yemek kaşığı tereyağı, 2,5 su bardağı et suyu ve tuz ile nohutlu pilav pişirerek servise
hazırlayınız.

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.

Evet

Kişisel hazırlıklarınızı hijyen kuralarına uygun olarak yaptınız
mı?

2.

Çalışma ortamınızı sanitasyon kurallarına uygun hazırladınız
mı?

3.

Uygun araçlar hazırladınız mı?

4.

Gereçlerinizi ölçülere uygun olarak hazırladınız mı?

5.

Nohudu akşamdan ayıklayıp ılık su ile ıslattınız mı?

6.

Nohutları haşlayarak kabuklarını soydunuz mu?

7.

Pirinci ayıklayıp ıslattınız mı?

8.

Pirinci kırmamaya özen göstererek yıkadınız mı?

9.

Yağı eritip pirinci kavurdunuz mu?

10.

Suyu kaynatarak eklediniz mi?

11.

Nohudu ilave ettiniz mi?

12.

Kapağı kapalı olarak kısık ateşte pilavınızı pişirdiniz mi?

13.

Servis tabağına
hazırladınız mı?

14.

Çalışma ortamını sanitasyon kurallarına uygun temizlediniz
mi?

alarak

süsleyip

sıcak
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olarak

servise

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–4
AMAÇ
Tahıllarla meze ve salatalar hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Tahıllarla hazırlanan meze ve salata çeşitlerini görsel ve yazılı kaynaklardan
araştırınız.
Yaptığınız araştırmalar sonucunda elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla
paylaşınız.

4. TAHILLARLA HAZIRLANAN MEZELER
VE SALATALAR
Beslenme ve yemek kültürümüzde önemli bir yere sahip olan tahıllarla değişik
bölgelerde değişik tahıl çeşitlerinden meze ve salatalar yapılmaktadır.

4.1. Tahıllarla Hazırlanan Mezeler
Pirinç kullanılarak yapılan dolma ve sarmalar ve ince köftelik bulgura lezzet verici
maddelerin eklenmesiyle hazırlanan tahıl mezeleri, dünya dillerinde ordövr adını alan iştah
açıcı giriş yemekleri olarak kullanılmaktadır.

4.1.1. Mezeleri Hazırlama ve Servis İlkeleri








Tahıllarla hazırlanan mezeler genellikle köftelik bulgur adı verilen çok ince
bulgur çeşidi kullanılarak hazırlanır.
Pirinç kullanılarak hazırlanan çeşitli dolma ve sarmalar da meze olarak
kullanılabilir.
Tahıl mezelerinde lezzet verici olarak genellikle soğan, maydanoz, domates,
yeşilbiber gibi sebzelerle karabiber, pul biber, kırmızıbiber, kimyon gibi
baharatlar kullanılmaktadır.
Acılı ve ekşili hazırlanan tahıl mezelerinde ekşi tat vermede limon ve nar
ekşisinden faydalanılır.
Tahıl mezelerinin bazıları hem meze hem de ana yemek olarak
kullanılabilmektedir (örneğin, içli köfte).
Tahıllarla hazırlanan mezeler iştah açıcı olması gerekiğinden görünüş ve
süsleme oldukça önemlidir.
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Tüm mezelerde olduğu gibi tahıllarla hazırlanan mezeler de soğuk servis
yapılır.
Tahıllarla hazırlanan mezeler porsiyonlanarak ordövr tabağında servis
yapılabildiği gibi servis tabağı ile masaya yerleştirilip buradan da servis
yapılabilir.

4.1.2. Tahıl Mezelerinin Çeşitleri
Tahıllarla hazırlanan mezeler genellikle ince köftelik bulgur kullanılarak hazırlanan
meze çeşitleridir. Bulgurla birlikte belirli oranlarda kıyma ilavesiyle özel yöntemlerle meze
olarak servis yapılmak üzere içli köfte, çiğ köfte hazırlanır. Çeşitli dolma ve sarmalar,
mercimekli köfte, kara kız köfte vb.nde tahıl mezesi olarak kullanılabilir.

4.1.3. Tahıl Mezeleri Uygulamaları


İçli köfte hazırlama

Malzemeler

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o


2 su bardağı köftelik ince bulgur
750 g 2 kez çekilmiş yağsız dana kıyma
2 çorba kaşığı un
3 yumurta
1 su bardağı dövülmüş ceviz içi
1 çorba kaşığı çam fıstığı
2 adet orta boy kuru soğan
1 çorba kaşığı margarin
1 su bardağı ayçiçeği yağı
2 çay kaşığı kimyon
2 çay kaşığı karabiber
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kırmızıbiber

İşlem basamakları

o
o
o
o

Köftenin içini hazırlamak için soğan soyulup yıkandıktan
sonra ince doğranır.
Bir tavaya margarin konulup eritilir. Soğan ile çam fıstığı
hafif pembeleştirilir.
Kıymanın yarısı ilave edilip kavrulur. Suyunu tamamen
çektiğinde tuz, karabiber, kimyon ve ceviz eklenip karıştırılır.
Dış harcını hazırlamak için bulgur ayıklanır. Kıymanın kalan
yarısı, un, tuz, karabiber, kırmızıbiber ve 1 adet yumurta ara
sıra su serpiştirilerek iyice yoğrulur.
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o

Hazırlanan harçtan yumurtadan biraz daha küçük parçalar
alınıp önce yuvarlanır daha sonra avuç içerisinde parmak
yardımı ile ortası açılarak içi oyulur ve mümkün olduğu
kadar kenarları inceltilir.

Resim 4.1: İçli köftenin açılması

o
o
o
o
o
o

Hazırlanan iç doldurulup açık kısmı iyice kapatılır. Avuç
ıslatılarak düzgün yumurta şekli verilir.
Bir tencereye su ve tuz konulup kaynatılır. Hazırlanan
köfteler kaynar suda 5 dakika kadar haşlanır.
Derin bir tavada ayçiçeği yağı kızdırılır.
Kalan 2 yumurta iyice çırpılır.
Sudan süzülerek alınıp çırpılmış yumurtaya batırılarak kızgın
yağa konur ve her tarafı kızartılır.
Maydanoz yaprakları ve limon dilimleri ile süslenerek sıcak
servis yapılır.

Resim 4.2: İçli köfte servisi

İçli köfte aynı şekilde hazırlanıp yağda kızartmak yerine tuzlu suda haşlanarak da
pişirilebilir. Bu işlem için 10 -12 dakika haşlamak yeterlidir. Haşlama işlemi tencerenin
kapağı kapalı olarak yapılır. Köftelerin dağılmaması için kısık ateşte haşlanır.

37



Çiğ köfte

Malzemeler

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o


2 su bardağı köftelik ince bulgur
250 g yağsız dana kıyması
2 tatlı kaşığı acı kırmızıbiber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
2 çay kaşığı tuz
2 çorba kaşığı acı biber salçası
2-3 dal taze soğan
1 adet kuru soğan (orta boy)
4-5 diş sarımsak
1 demet maydanoz
2 adet limon
Çay kaşığı tuz

İşlem basamakları

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Maydanoz, taze soğan, kuru soğan ve sarımsak çok ince
doğranarak hazırlanır.
Kıyma, kuru soğan, sarımsak ve tüm baharatlar geniş bir
tepsiye konularak yoğrulur.
Kıymaya biber salçası da eklenip 1 kahve fincanı kadar su ara
sıra ilave edilerek yoğurmaya devam edilir.
İyice yoğrulmuş olan kıymaya bulgur ilave edilip bulgur,
kıymanın içindeki suyu tamamen çekinceye kadar ve ara sıra
limon ile ıslatılarak yoğurma işlemine devam edilir.
Ara sıra su serpiştirilerek ve tuzu da eklenerek yaklaşık 1 saat
kadar yoğrulur.
Avuç arasında sıkıştırıldığında bulgur dağılmıyorsa ve ağza
bir miktar alındığında bulgur ağızda dağılmıyorsa sert,
değilse olmuş demektir.
Önceden incecik doğranmış olan taze soğan ve maydanoz da
ilave edilip iyice karıştırılarak yaklaşık 4-5 dakika daha
yoğrulur.
Köfte hamuru tek el ile sıkılıp şekillendirilerek servis
tabağına yerleştirilir. Servis tabağına konulmuş marul
yaprakları üzerine de yerleştirilebilir.
Limon dilimleri ve maydanoz yaprakları ile süslenerek ılık
ya da soğuk servis yapılır.
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Resim 4.3: Çiğ köfte servisi

4.2. Tahıllarla Hazırlanan Salatalar
Tahıllarla hazırlanan salatalar, hem hazırlandığı tahıl ürününün hem de lezzet verici
maddelerin içerdiği besin ögelerinin birleşiminden oluştuğu için enerji ve besin ögeleri
değeri yüksektir. Tahıl salatalarına ilave edilen yeşil sebzeler ve diğer sebzeler çok çeşitli
vitamin ve mineralleri içerir. Tahılların enerji değerinin yüksek olmasından ve içerdiği
yağdan dolayı enerji gereksinmesi fazla olan kişilerin bu tür salataları tüketmesi yeterli ve
dengeli beslenmeleri için önerilmektedir.
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Resim 4.4: Tahıllarla hazırlanan salatalara örnekler

4.2.1. Tahıl Salatalarının Çeşitleri
Tahıl salatalarında genellikle makarna çeşitleri kullanılır. Çeşitli sebze ve lezzet
vericilerin ilavesiyle makarna salatası, kuskus salatası, halk arasında kısır adı ile bilinen ince
bulgurla yapılan salata çeşitleri, pirinç salatası, şehriye salatası yapılabilir.


Şehriye salatası

Malzemeler

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o


2 su bardağı arpa şehriye
2 adet domates
2 adet salatalık
1/4 mor lahana
3-4 dal taze soğan
1 su bardağı haşlanmış tane mısır
4-5 adet kornişon turşu
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı nar ekşisi
Tuz

İşlem basamakları

o
o
o
o
o
o

1/2 su bardağı arpa şehriye yaklaşık 1 yemek kaşığı sıvı
yağda hafif kahverengileşene dek kavrulur.
Diğer şehriyelerle birlikte kaynayan suya atılır 5 dakika kadar
haşlanır.
Suyu süzülen şehriyelerin içine domatesin kabukları soyulup
zar şeklinde doğranır.
Salatalık, taze soğan, kornişon turşu ve mor lahana da
istenilen şekilde ve küçük doğranarak şehriyeye eklenip
karıştırılır.
Sıvı yağ, nar ekşisi, mısır, tuz eklenerek karıştırılır.
Buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra karıştırılıp soğuk
servis edilir.
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.
Resim 4.5: Şehriye salatası



Kısır

Malzemeler

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o


½ kg köftelik ince bulgur
4 orta boy kırmızı olgun domates
2 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1,5 çay bardağı nar ekşisi
1 su bardağı zeytinyağı
½ demet taze nane
1/2 demet maydanoz
7-8 adet taze soğan
1 yemek kaşığı tuz
1 yemek kaşığı kimyon
1 yemek kaşığı kırmızı pul biber
1 tatlı kaşığı karabiber

İşlem basamakları

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ayıklanan bulgur, derin bir kabın içerisinde 1,5 su bardağı
sıcak su ile10–15 dakika kapalı olarak bekletilerek kabartılır.
Kabartılan bulgurun üzerine tuz, karabiber, kimyon, kırmızı
pul biber ilave edilir.
Domatesler rendelenerek ilave edilip yumuşayıncaya kadar
yoğurulur.
Domates ve biber salçası da ilave edilerek yoğrulmaya devam
edilir.
Ayrı bir kabın içerisinde nar ekşisi ve zeytinyağı
karıştırılarak sos hazırlanır.
Sos yoğurulan bulgura ilave edilerek harmanlanır.
Yeşillikler ayıklanarak yıkanır ve ince ince doğranır.
Soslu bulgura ilave edilerek karıştırılır.
İstenilen şekilde süslenerek servis yapılır.
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Resim 4.6: Kısır

4.2.2. Tahıl Salatalarını Hazırlama ve Servis












Tahıl salataları makarna çeşitleri; ince bulgur, mısır, pirinç, şehriye ve kuskus
adı verilen tahıl ürünleri ile hazırlanır.
Tahıl salatalarının hazırlanmasında mercimek, bezelye gibi tahıl ürünleri de
kullanılır.
Kullanılan yeşillikler salatanın lezzetini ve besin değerini artırırken salataya hoş
bir görünüm de kazandırır.
Yoğurt, mayonez ve limon salataya iştah açıcı özellik kazandırır. Ancak
kullanılacak yoğurt ve mayonez ölçülerinde dikkatli olmak, çok fazla kullanarak
tahılın özelliğini bozmamak gerekir.
Tahıl salatalarının servisi soğuk olarak yapılır.
Servise hazırlamada süsleme ve görünüş önemlidir.
Tahıl salataları genellikle çay sofralarında poğaça ve böreklerin yanında servise
sunulmaktadır.
Genellikle maydanoz, nane ve dereotu ile süslenerek servise sunulur.
Karışımında çeşitli sebze ve yeşillikler bulunduğundan görünüşü hoştur ve
ayrıca süslemeye gerek duyulmayabilir.
Tahıl mezelerinin çoğunluğu soğuk servise sunulur. Ancak içli köfte sıcak
servis yapılır. Çünkü meze olarak sunumunun dışında ana yemek olarak da
servis yapılan bir yiyecek çeşididir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Verilen malzemeleri kullanıp kuskus salatası hazırlayarak servisini yapınız.
1 paket kuskus, 2 adet közlenmiş kırmızı biber, 5 yemek kaşığı garnitür (havuç,
patates, bezelye), yarım demet maydanoz, 1 adet mısır konservesi, 3-4 dal yeşil soğan, 10
adet kornişon turşu, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tane limon

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kişisel hazırlıklarınızı yapınız.

 İş önlüğü giyip bone takınız.
 Kişisel hijyen kurallarına uyunuz.

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 Sanitasyon kurallarına uyunuz.
 Planlı ve düzenli çalışabilirsiniz.

 Gerekli araçları hazırlayınız.

 Kullanılacak malzemenin miktarına
uygun araçları seçebilirsiniz.

 Gereçlerinizi uygun hazırlayınız.

 Kullanılacak malzemeleri ölçülerine
göre çalışma alanınızda hazır hâle
getirebilirsiniz.

 Kuskusu haşlayınız.

 Derin bir tencerede bol su, tuz ve
sıvıyağ ilave ederek haşlayabilirsiniz.

 Kuskusu süzünüz ve sudan geçiriniz.

 Soğuk su kullanabilirsiniz.

 Biberleri közleyerek küçük küçük
doğrayınız.

 Fırında közleyebilirsiniz.

 Maydanozu ve taze soğanları
doğrayınız.

 Doğramadan önce ayıklayarak
yıkayabilirsiniz.
 İnce ve eşit doğrayabilirsiniz.

 Turşuları doğrayınız.

 Küçük parçalara bölerek eşit
doğrayabilirsiniz.

 Mısırı ve garnitürü diğer malzemelere
ekleyiniz.

 Süzerek yıkayıp kullanabilirsiniz.

 Tüm malzemeyi içine ekleyerek
karıştırınız.

 Derin bir kap tercih edebilirsiniz.

 Sos hazırlayınız.

 Zeytinyağı, limon ve tuz kullanarak
hazırlayabilirsiniz.
 Nar ekşisi kullanabilirsiniz.

 Çalışma ortamını temizleyiniz.

 Hijyen ve sanitasyon kurallarına uyunuz.

 Servis yapınız.

 Göze hitap etmesine dikkat edebilirsiniz.
 Gereksiz süslemelerden kaçınabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Tahıllarla hazırlanan mezeler genellikle ………...…… ..........……. adı verilen çok
ince bulgur çeşidi kullanılarak hazırlanır.

2.

Tahıl mezelerinde lezzet verici olarak genellikle ………., ……….., …………,
…………gibi sebzeler kullanılır.

3.

Acılı ve ekşili hazırlanan tahıl mezelerinde ekşi tat vermede …………..ve………
.....…….den faydalanılır.

4.

……….. ………. hem meze hem de ana yemek olarak kullanılabilmektedir.

5.

Tahıllarla hazırlanan mezeler ……… ………..olduğundan görünüş ve süsleme
oldukça önemlidir.

6.

Tüm mezelerde olduğu gibi tahıllarla hazırlanan mezeler de …………..servis yapılır.

7.

Tahıllarla hazırlanan salataların…………..ve ………… değeri yüksektir.

8.

Tahıl salataları çok çeşitli ………..... ve ……………. içerir.

9.

Tahıl salatalarında kullanılan……………………salatanın besin değerini, lezzetini
artırırken salataya hoş bir görünüm de kazandırır.

10.

Tahıl salataları ve mezeleri genellikle …………….ve ………….ile süslenerek servise
sunulur.

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
Makarna salatası 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 ortamını sanitasyon kurallarına uygun hazırladınız
mı?

3.

Gereçlerinizi uygun hazırladınız mı?

4.

Araçlarınızı uygun hazırladınız mı?

5.

Makarnayı kaynamakta olan tuzlu su ile haşlayıp süzerek
soğumaya bıraktınız mı?

6.

Makarnayı soğuduktan sonra zeytinyağı ile karıştırdınız mı?

7.

Sarımsakları ezip yoğurt ve mayonezle karıştırdınız mı?

8.

Kornişon turşu, kırmızıbiber ve sosisleri küçük doğradınız
mı?

9.

Zeytinlerin çekirdeklerini çıkararak halka şeklinde doğradınız
mı?

10.

Havucu rendelediniz mi?

11.

Maydanoz ve dereotundan süslemede kullanmak üzere birkaç
dal ayırarak ince kıydınız mı?

12.

Mısır ve bezelye konservesini birkaç kez soğuk sudan
geçirdiniz mi?

13.

Hazırladığınız tüm malzemeyi makarna ile karıştırıp servis
tabağına yerleştirerek soğuk olarak servise sundunuz mu?

14.

Çalışma ortamınızı temizlediniz mi?

46

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.

47

ÖĞRENME FAALİYETİ–5
AMAÇ
Hazır tahıl yemekleri reçetelerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Tahıl yemeklerinin çeşitlerini kitaplardan, dergilerden ve İnternetten araştırınız.
TV’de yayınlanan yemek programlarını takip ederek tahıl yemekleri ile ilgili
tarifleri öğreniniz.
Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

5. HAZIR REÇETELERİN BULUNDUĞU
KAYNAKLAR
Verilen reçetenin uygulanmasında yemeğin özelliğini değiştirecek farklı denemeler
yapmak, değişik tatların ortaya konulması ve yeni reçeteler geliştirmek açısından önemlidir.
Reçeteler üzerinde yapılan değişikliklerde değişiklik yapılan yiyeceğin ya da yöntemin tat ve
lezzet açısından birbirini tamamlaması çok önemlidir. Bu nedenle her besinin pişirilme
yöntem ve ilkeleri hakkında ön bilgiye sahip olmak gerekmektedir. Tahıllarla yapılabilen
yemek reçetelerine değişik kaynaklardan ulaşılarak uygulamalar yapmak mümkündür.

5.1. Kitaplar
Tahıl yemekleri ile ilgili hazır reçetelerin bulunduğu kitaplardaki reçeteler
uygulanmaya başlanmadan önce bazı konuların bilinmesi gerekir. Bunlar:







Tahıllar hakkında genel bilgi sahibi olmak gerekir.
Kitaptan uygulanacak tahıl yemekleri hakkında genel bilgi sahibi olmak gerekir.
Uygulamada önemi olan noktaları bilmek gerekir.
Kitaptaki reçetenin araç gereç ve işlem basamaklarını önceden bir kâğıda
yazmak ve oradan takip etmek planlı ve düzen çalışmak açısından önemlidir.
Kitapta verilen reçetede kullanılacak malzeme matematiksel ölçülerle
verilmişse mutlaka mutfak terazisi ile ölçüm yapmak gerekir.
Tahılların ve yardımcı malzemenin ölçülmesinde 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 çevirme ve evde bu şekilde
uygulama yöntemi kullanılabilir.
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Tahıl yemeğinin yapılışındaki işlem basamaklarını dikkatle takip ederek önemli
noktaları göz önüne almak önemlidir.
Verilen reçetenin uygulanmasında yemeğin özelliğini değiştirecek farklı
denemeler yapmak tamamen farklı bir yiyeceğin ortaya çıkmasına sebep
olabilir. Ancak deneme ve geliştirme amaçlı olarak değişiklikler yapılabilir.
Kitapta servis şekli nasıl verilmişse o şekilde uygulamak gereklidir.
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, tahıl yemekleri, tahıllarla
hazırlanan meze ve salataların reçetelerini de hazırlamaktadır. Kitaplarda resimli reçeteler
genellikle kullanılmaz fakat dergi ve broşürlerde tüm yemek reçetelerinde olduğu gibi tahıl
yemekleri ile ilgili bol resimli reçetelere rastlamak mümkündür.
Bazı broşürler hazırlanarak tahıl 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. Tahıl
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
Tahıl yemekleri, tahıllarla 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 tahıl
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 tahıl yemekleri, meze ve salatalarının resimleri
görülerek tabağa yerleştirme ve süsleme şekli dikkatlice incelenmeli ve denemeler
yapılmalıdır.

5.4. Televizyon
Birçok televizyon programında her türlü yemek çeşitleri olduğu gibi tahıl yemekleri,
meze ve salatalarının yapılışları da görsel olarak sunulmaktadır. Tahıl yemekleri
reçetelerinin verildiği ve yapılışının anlatıldığı bu programlar dikkatlice izlendiği takdirde bu
reçetelerden de yararlanılarak farklı tahıl ürünleri ile hazırlanan yemek ve salatalar
öğrenilebilmektedir.
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Tahıl 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
Tahıl ürünleri ile hazırlanan yemekler, meze ve salata çeşitleri ile uygulama ve servis
yöntemlerinin hazırlanması konusunda kendi tecrübelerini kullanarak farklı yöntemler
geliştirmiş ve bunları uygulayarak tecrübe kazanmış kişilerle görüşmek yeni tahıl türevleri
yemeklerinin 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. Kaynak kişi tarafından anlatılan tahıl yemeği, meze ve
salatasının yapılışındaki işlem basamakları dikkatle dinlenmeli, anlaşılmayan konu varsa
zamanında tekrarlanarak eksiksiz öğrenilmelidir. Görüşme yapılan kişinin zamanı uygunsa
tahıl yemeklerinin veya tahıllarla hazırlanan meze ve salataların uygulamalı olarak
öğrenilmesi, daha kalıcı olmasını, süsleme ve servis özellikleri yönünden eksiksiz
öğrenilmesini sağlayacaktır.

5.6. Diğerleri
Tahıl ve türevi yemekleri, meze ve salatalarının malzeme ve işlem basamaklarının
bulunduğu hazır reçetelere bunların dışında şu kaynaklarda ulaşılabilmektedir. Bunlar:





Çeşitli kurum mutfaklarında uygulanan yöntemlerden ulaşılabilmektedir.
Toplu yemek yapılan kurum ve kuruluşların mutfak çalışanlarından
ulaşılabilmektedir.
Fırın, mikser, soğutucu, derin dondurucu, tencere gibi çeşitli mutfak araçların
kullanım kılavuzlarından ulaşılabilmektedir.
Çeşitli pilav ve makarna tarifleri ile tahıllarla hazırlanan meze ve salataların
reçetelerine ulaşılabilmektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Herhangi bir kaynaktan sebzeli pilav reçetesi araştırarak uygulamasını yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kişisel hazırlıklarınızı yapınız.

 Hijyen kurallarına uyunuz.
 Önlük ve bone kullanınız.

 Çalışma
ortamınızı
hazırlayınız.

 Hijyen ve sanitasyon kurallarına uyunuz.

temizleyip

 Gerekirse çalışacağınız ortamda uygun
bir yere asabilirsiniz.
 Reçetede verilen malzemelere uygun
araçları işlemlerin yapılış sırasına göre
hazırlayabilirsiniz.
 Gereçlerin reçete ölçülerine uygun
olmasına dikkat edebilirsiniz.

 Reçeteyi dikkatlice okuyunuz.
 Reçetede verilen araçları hazırlayınız.
 Reçetede verilen gereçleri hazırlayınız.
 Pirinci reçetede belirtildiği şekilde
ayıklayıp yıkayınız ve ıslatınız.
 Reçetede verildiği şekilde sebzeleri ve
lezzet vericileri hazırlayınız.
 Reçetede belirtildiği şekilde gereçleri
birleştirerek pilavı pişiriniz.
 Pişen pilavı reçetede verilen şekilde
servise hazırlayınız.
 Pilavı verilen garnitürle birlikte servise
hazırlayınız.
 Çalışma ortamını temizleyiniz.

 Islatmada ılık su kullanabilirsiniz.
 Kendi ön bilgilerinizle karşılaştırma
yapabilirsiniz.
 Pişme süresine dikkat edebilirsiniz.
 Servis saatine kadar sıcak kalmasını
sağlayabilirsiniz.
 Servis
tabağına
yerleştirme
ve
süslemeye özen gösterebilirsiniz.
 Hijyen ve sanitasyon kurallarına
uyabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

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

( )Tahıl yemeklerini kitaptan uygularken ön bilgi sahibi olmak önemlidir.

2.

( )Tahılların ve yardımcı malzemenin ölçülmesinde mutfak terazisi bulunmuyorsa
göz kararı ölçüm yapılabilir.

3.

( ) Dergi ve broşürlerdeki hazır reçeteler denenmiş ve uygulanabilirliğinden emin
olunmuş tarifelerdir.

4.

( )Dergilerde genellikle resimsiz tarifeler yer almaktadır.

5.

( ) İnternette reçetesi verilen tahıl yemekleri, meze ve salatalarının resimleri
görülerek tabağa yerleştirme ve süsleme şekli dikkatlice incelenmelidir.

6.

( )Kaynak kişilerle görüşülerek yazılı olarak alınan tarifler rahatlıkla
uygulanabilmektedir.

7.

( )Uygulama yaparak öğrenme her zaman daha kalıcıdır.

8.

( )Tahıl ürünleri ile hazırlanan reçetelere toplu yemek yapılan kurum ve kuruluşların
mutfak çalışanlarından da ulaşılabilir.

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Tahıllarla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)

2.

Aşağıdakilerden hangisi tahılların bileşiminde bulunmaz?
A)
B)
C)
D)
E)

3.

Bulgur
Pirinç
Çavdar
Buğday
Mısır

Tahılların satın alınmasında hangisi aranmaz?
A)
B)
C)
D)
E)

5.

C vitamini
B grubu vitaminleri
Mineraller
Yağ
Karbonhidrat

Protein oranı en fazla olan tahıl aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

4.

Tahıl taneleri bitkinin tohum kısımlarıdır.
Tahıl tanelerinin tümü birbirine benzer yapıdadır.
Tahıl tanesinin % 83’lük bölümü kabuktur.
Embriyo tahıl tanesinin büyümesini sağlar.
Endospermin büyük bölümü nişastadır.

Kum, taş içermemelidir.
Nemli olmamalıdır.
Böceklenmiş olmamalıdır.
Rengi olmamalıdır.
Kırılmış olmamalıdır.

Tahılların saklanmasında hangi ortam tercih edilmez?
A)
B)
C)
D)
E)

Kuru temiz
Havadar
Nemli, sıcak
Serin
Kokudan uzak
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6.

Tahıl ürünlerinin pişirilmesinde kaç yöntem uygulanır?
A)
B)
C)
D)
E)

7.

Aşağıdakilerden hangisi pişme sırasında ilave edilen malzeme türüne göre hazırlanan
pilav çeşididir?
A)
B)
C)
D)
E)

8.

Kırılmaması için
Nişastalı olması için
Pişerken yapışkan olmaması için
Sağlık için
Besin kaybını önlemek için

Pirinç ıslatmada neden çok sıcak su kullanılmaz?
A)
B)
C)
D)
E)

10.

Şehriyeli pilav
Hamsili pilav
İç pilav
Örgülü pilav
Yufkalı pilav

Pilav yapılırken pirincin çok fazla yıkanmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

9.

1
2
3
4
5

Pirinçlerin birbirine yapışmaması için
Pirinçlerin kırılmaması için
Besin kaybını önlemek için
Nişasta kaybını önlemek için
Daha sağlıklı olması için

Tahıl mezelerinin hazırlanmasında en çok hangi tahıl türü kullanılır?
A)
B)
C)
D)
E)

Pirinç
Makarna
Şehriye
Mısır
Bulgur
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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
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

tohum
kabuk, endosprem,
embriyo
nişasta
protein, yağ,
mineral, vitamin
baharat, temizlik
bulgur
sert buğday
suya salma

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

10-12

çorbalarda
lezzet-besin
sos

5

makarna /
salatalarda

6
7

sıcak
durum

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

D
Y
Y
D
D
Y
D
D
D
Y
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 CEVAP ANAHTARI
köftelik bulgur
soğan, maydanoz,
domates,
yeşilbiber
limon, nar ekşisi
içli köfte
iştah açıcı
soğuk
enerji, besin
mineral, vitamin
yeşillikler
maydanoz,
dereotu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

D
Y
D
Y
D
Y
D
D

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

C
A
B
D
C
C
A
E
B
E
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