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AÇIKLAMALAR 
ALAN Denizcilik 

DAL/MESLEK Yat Kaptanlığı 

MODÜLÜN ADI Yemek Pişirme 

MODÜLÜN TANIMI 

Gemide hazırlanabilen yemekleri, istenilen lezzet, kıvam ve 

görünümde, pişirerek servise hazır hale getirebilmeleri ile ilgili 

konuların verildiği öğrenme metaryelidir.  

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 
Salatalar, mezeler ve pişirmeye hazırlık modülü, bu modülün 

ön koşuludur. 

YETERLİK Yemek pişirmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenciye uygun mutfak ortamı sağlandığında; gemide 

hazırlanabilen yemekleri, istenilen lezzet, kıvam ve 

görünümde, pişirerek servise hazır hale getirebilecektir. 

 

Amaçlar 

1. Haşlama (bouilli) yöntemi ile pişirme yapabilecektir. 

2. Sos içinde pişirme (braısıng) yapabilecektir. 

3. Kendi suyunda pişirme (steawing-etüve) ve buharda 

pişirme (etüve vapeur) yapabilecektir. 

4. Bol yağda kızartma (frit) yapabilecektir. 

5. Izgara (grill ve poelle) yapabilecektir. 

6. Izgara ve az yağda tavada kızartma (grill ve poelle) 

yapabilecektir. 

7. Tatlı hazırlayabilecektir. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Mutfak  

Donanım: Mutfak araç ve gereçleri, internet, bilgisayar, 

DVD, VCD 

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, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Günümüzün en önemli konularından biri olan beslenme; büyüme, gelişme, sağlıklı ve 

verimli uzun bir hayat için gerekli olan enerji ve besin ögelerinin her birini yeterli miktarda 

sağlayacak olan besinleri, besin değerini yitirmeden, sağlık bozucu hale getirmeden en 

ekonomik şekilde almaktır. 

 

Zorlu ve yorucu bir meslek olan denizcilik alanında çalışan insanların hiç kuşku yok 

ki düzenli ve kaliteli beslenmeleri gerekir. Uzun süreler boyunca deniz üstünde zor 

koşullarda en iyi besinleri sağlayacak yemekleri pişirmek kaçınılmazdır. 

 

Bu modül ile gemide en kolay biçimde pişirilebilen yemek çeşitlerini hazırlamayı 

öğreneceksiniz. 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Haşlama yöntemiyle pilav ve makarna pişirebilecektir. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki lokantalardan ve internetten sık kullanılan pilav ve makarna 

pişirme tekniklerini araştırınız. 

 İyi bir pilavın ve makarnanın özellikleri ile ilgili bilgi alınız.  

 

1. HAŞLAMA(BOUİLLİ) YÖNTEMİ İLE 

PİŞİRME 
 

Haşlama olarak da bilinen “Bouilli pişirme yöntemi”, yiyeceğin hızla kaynayan 

sıvının içerisinde pişirilmesi işlemidir. Bu sıvı genellikle su veya et suyudur.  

 

Bu yöntem, yemeğin daha yumuşak hale gelmesi sağlar. Yemeği damak tadına uygun, 

sindirilebilir hale getirir ve besin zehirlenmesine yol açabilecek bakteri içeriğini yok ederek 

yemeği güvenilir hale getirir. Ayrıca yemeğin kalitesini, rengini, lezzetini ve dokusunu 

geliştirir. 

 

1.1. Haşlama Yönteminin Uygulanması 
 

Bouilli yöntemi 2 grupta uygulanır. 

 

 Soğuk suda haşlama: Yiyecek soğuk suya konur, kaynamaya ve pişirmeye 

bırakılır. Yiyeceğin suyunun daha berrak olması için kaynama başlayınca 

yüzeyde oluşan kef (köpük) alınmalıdır. Olabildiğince güvenli bir yöntemdir. 

Yiyecek soğuk suya konur ve kaynadıktan sonra yiyecek çıkarılır.  

 

 Sıcak suda haşlama: Yiyecek kaynayan suya konur ve pişirilir. Pişirme süresi 

kısadır. Besin değeri ve renk, pişirme süresi az olduğundan korunur. Yiyeceğin 

suyu da kullanılacaksa soğuk su ile; yiyeceğin sadece kendisi kullanılacaksa 

sıcak su ile başlanmalıdır. 

 

1.2. Haşlama Yöntemiyle Hazırlanan Yemekler ve Garnitürler 
 

Haşlama yöntemi ile hazırlanan belli başlı yemek çeşitleri şunlardır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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1.2.1. Pilavlar  
 

Pilavlar, Türk ve dünya mutfağında önemli yer tutar. Karbonhidrat, bitkisel protein,   

B vitaminleri ve mineraller (kalsiyum, demir vb.) yönünden oldukça zengindir. Pilav, 

et suyu veya tavuk suyu ile pişirilirse daha lezzetli olur. Sade olarak pişirilebildiği gibi besin 

değerini ve lezzetini artırmak, görünümü güzelleştirmek için birçok baharatlar, otlar, 

sebzeler, kuru baklagiller ve yardımcı malzemeler katılarak da pişirilir. 

 

Pilavlar, pirinç ve bulgur dışında kuskus, arpa şehriye, firik buğday (yeşil körpe 

kavrulmuş buğday), vb. tahıl ve ürünlerinden de yapılır. Pirinç dünyaca bilinen ve 

uluslararası pilavlarda önem taşımasına rağmen diğer tahıl ve ürünleri yöresel özellikteki 

pilavlarda daha çok kullanılmaktadır. Pilavların pişirilmesinde üç teknik kullanılır. 

 

 Haşlama tekniği ile pilav pişirme, 

 Salma tekniği ile pilav pişirme, 

 Kavurma tekniği ile pilav pişirme. 

 

Üç teknikte de pilav pişirme kaynar su ile yapılır. Ancak kullanılan tekniklerde işlem 

farkı vardır. Genellikle 1 kg pirinç için 250 g tereyağı veya 1 su bardağı sıvı yağ, 1 yemek 

kaşığı tuz, 1-1,3 litre su kullanılır. Bu ölçü pirincin cinsine ve özelliğine göre değişir.  

 

 Haşlama tekniğiyle pilav pişirme: Diyet mutfağında önemli yer tutan haşlama 

tekniği daha çok kalp-damar, mide, şeker gibi hastalığı olan hastalar için 

idealdir. Bu teknikte her ne kadar yapılan işlemlerle pirincin vitamin değerinde 

eksilmeler olsa da diyetler için önemlidir. Sindirimi daha kolaydır. Enerjisi daha 

düşüktür. Kaynayan tuzlu suya yıkanmış ve ıslanmış pirinç ilave edilir. 

Kaynayınca 15 dakika harlı, sonra daha yavaş kaynatılır. Süzgeçten geçirilir. 

Tereyağı ilave edilir. ½ saat dinlendirilir. Servis yapılır.  

 Salma tekniğiyle pilav pişirme: İyi bir pilav için çok tercih edilmeyen bu 

teknikte pirincin özelliği, cinsi ve kalitesi oldukça önemlidir. Pirincin su çekme 

özelliği iyi test edilmelidir. Çünkü su ve pirinç ölçüsü pilavın kalitesi ile 

doğrudan ilgilidir. Ölçülü su ve tuz ocağa konulur. Daha önceden ılık suda 

ıslatılmış pirinç yıkanıp suyundan süzülür kaynayan suya ilave edilir. 

Kaynayınca 5 dakika harlı, 5 dakika, orta ve 5 dakika da kısık ateşte pişirilir. 

Üzerine kızdırılmış veya eritilmiş tereyağı gezdirilir. ½ saat dinlendirilir. Servis 

yapılır. 

 Kavurma tekniğiyle pilav pişirme: Ticaret mutfaklarında en sık kullanılan bu 

teknik kaliteli pilav yapımında oldukça önemlidir. Bu teknikte işlem 

basamakları doğru uygulandığında iyi bir pilav elde etme fırsatı daha fazladır. 

Ancak pirinç kavrulduğu için besin değeri ve sağlık olumsuz etkilenmektedir. 

Kavurma pilavda ölçülü pirinç yıkanır, kısa süre ılık su ile ıslatılır. Yağ ile 

kavrulur. Yağ çakıl taşı gibi ses çıkarmaya başlayınca pirincin cinsine göre 

ölçülü su kaynar olarak ilave edilir. Kaynayınca 5 dakika harlı, 5 dakika, orta ve 

5 dakika da kısık ateşte pişirilir. ½ saat dinlendirilir. Servis yapılır. Eğer 5 

dakika kaynatılmadan altı kısılırsa pilavın dibi tutar.  
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Pilav pişirmede dikkat edilecek noktalar:  

 

Bulgur: Pilav pişirilmeye hazırlanması pirince çok benzer. B vitaminlerince zengin 

olan bulgurun ıslatma, işlemine tabi tutulmaması nedeniyle besin değeri korunmuş olur. 

Kaynar suya veya et suyuna atılan bulgur kaynayıncaya kadar hafif karıştırılır. Kapağı 

kapatılarak 20 dakika hafif ateşte pişirilir. Bulgur, su ve tuz karışımı istenirse 30 dakika 

kaynatılarak 173 
0
C hararetteki fırında da pişirilebilir. Suyu çektirilen pilava tereyağı veya 

sıvı yağ ocakta kızdırılarak ilave edilir. İstenirse mevsim sebzeleri soteleşerek bulgura 

eklenir ve 1-2 dakika daha soteleme işlemine devam edilir. Sonra kaynar su, et veya tavuk 

suyu ilave edilip taneler yumuşayıncaya kadar pişirilir.  

 

Pirinç: İyi pişirilmiş pirinç, tenceredeki bütün suyu çekmiş olur. Eğer pişirme 

esnasında suyunu çektiği halde pirinç sert ve yapışıksa biraz daha su eklemesi yapılabilir. 

Pilavın lezzetli olmasında kalitesi kadar hazırlama ve pişirme teknikleri de etkili olur. Uzun 

taneli pirinçlerin nişasta miktarı fazla olduğundan daha çok su çekerler. Pişme sırasında 

bünyelerindeki nişastanın bir kısmını da suya bırakırlar. Orta ve kısa taneli pirinçlere oranla 

çok yüksek ısı derecelerinde jelâtinleşirler. Usulüne uygun hazırlanmış uzun taneli pirinçler 

demlendirme süresinde de şişer, pilavın güzel görünümlü olmasını sağlar. Orta ve kısa 

uzunluktaki pirinç taneleri pişirilme esnasında daha da kısalarak ufalanır. Görünümleri güzel 

olmaz. Pilavı da lapa olur. 

 

Resim 1.1 Servise hazır pirinç pilavı 

Pilav genellikle yemek servisinden 1 saat önce hazırlanmalı ve sıcak olarak 

sunulmalıdır. Taze tahıldan pişirilen pilavın lezzet ve görünüşü daima daha güzel olur. 

Pirincin çok taze ve yaş olmaması, kaliteli olması, doğru şekilde saklanması önem taşır. 

Pirinç hava almayacak şekilde kavanozda, nem almayacak bez torbalarda serin ve karanlık 

bir yerde 1 yıl süre ile saklanabilir. Depoda saklanan pirinç, bekleme esnasında kendi 

neminden kaybedeceğinden daha çok su çeker, pişirme süresi de uzar. Taze pirincin ise nemi 

yüksek olduğundan pilavı tane tane olmaz. O nedenle taze ve havalandırılmış pilavlık 

pirinçten yapılan pilav daha iyi olur. Pilavın özelliğine uygun pirinç cinsi seçilmelidir.  

 

Pişen pirincin hacmi doğal olarak artar. 1 ölçü pirinç piştiğinde 3 ölçü pirinç olur. 

Genel olarak bir porsiyon ana yemek için 60–70 gram, garnitür için 40-45 gram pirinç 
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kullanılmadır. Pilav pişirilirken ilave edilecek su miktarı pirincin cinsine göre değişir. 

Genellikle pilavlık için sıkça seçilen 1 ölçü baldo pirinç için 1,5-2 ölçü su, et veya tavuk 

suyu eklenmesi uygun olur. Pilavın pişirilmesi esnasında ilave edilen su mutlaka sıcak 

olmalıdır. Pilava su ilavesi yapıldıktan sonra önce orta ısıda kaynatılıp sonra ısısı 

azaltılmalıdır. İyi sonuç almak için pilav piştikten sonra mutlaka demlendirilmelidir. Bu 

esnada pilav tenceresinin üstüne kalın, temiz beyaz bir kâğıdın kapatılması uygun olur. 

Pilavın besin değerini ve lezzetini arttırmak, güzel görünümünü sağlamak için uygun şekilde 

hazırlanan yardımcı malzemeler (sebzeler, baharat ve otlar, çeşitli et ve et ürünleri, vb.) 

pişmeden önce veya piştikten sonra pilava ilave edilerek çeşitlendirilir. 

 

1.2.2. Makarnalar  
 

Makarnalar; sıcak yemek, garnitür ve soğuk salata olarak çeşitli şekillerde servis 

edilir. 

 

 Makarna haşlama işlemi 

 

 Makarna pişirmek için pişireceğiniz makarna miktarına uygun seçtiğiniz 

tencereye yeterli miktarda suyu koyup kaynatınız. 

 

Resim1. 2:Makarna suyunun kaynatılması 

 Kaynayan suya sıvı yağ ve tuz ilave ediniz.  

 

Resim 1.03: Kaynayan tuzlu, yağlı suya makarnanın ilavesi 

 Makarnaları su kaynadıktan sonra tencereye boşaltınız (Resim 2).  

 Ara ara kevgirle karıştırınız. Tencerenin kapağının açık olmasına dikkat ediniz. 
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Resim 1.4: Makarnanın haşlanması 

 Pişme derecesi istenilen noktaya geldiği zaman makarnayı ateşten alınız.  

 Besleyici değerini yitirmemesi için makarnayı fazla haşlamamaya özen 

gösteriniz. 

 Fazla suyu varsa süzünüz, fazla suyunu sos ve çorbalarda değerlendiriniz. 

 

Resim1. 5: Haşlanan makarnanın süzülmesi 

 İstenilen garnitür ve sos ile servis yapınız. 

 

Resim1.6: servise hazır hale gelmiş makarna 
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1.2.3. Diğerleri 
 

Bu pişirme yöntemi sebze garnitürleri dışında et suları, bazı soslar, sert etler, kümes 

hayvanları,  av hayvanları,  pilav,  makarna,  yumurta,  çorba,  kabuklu deniz ürünlerinin 

pişirilmesinde de kullanılır. 

 

1.3. Tabağa Yerleştirme ve Tabak Dizaynı 
 

Bouilli yöntemiyle hazırlanan ana yemeğin yanına uygun garnitür seçilerek renk, 

lezzet ve besin değeri bakımından birbiriyle uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayarak evinizdeki mutfakta pirinç pilavı 

pişiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Malzemeyi hazırlayınız. . Pilav için 

suyu hazırlayınız. 

 Araçları gereçleri hazırlayınız.  

 

 Sağlık ve temizlik kurallarına bağlı 

kalınız.  

 

 Planlı çalışınız.  

 Hijyen kurallarınauyunuz. 

 Yağınızı hazırlayınız. 

 Ölçülü tuzunuzu hazırlayınız. 

 Suyu derin bir tencereye koyunuz. 

 Tencereyi, seçtiğiniz ocağın üzerine 

koyunuz. Ocak ısısının her tarafa eşit 

dağılmasına dikkat ediniz. 

 Suyu tencereye koyup tuzu ilave ederek 

yüksek ısıda kaynatınız. 

 Kaynayan suya pirincinizi ilave ediniz. 

Pişiriniz. 

 Islatılmış ve yıkanmış pirinci ilave 

ediniz ve karıştırınız. 

 Tencerenin kapağını kapatmayınız. 

Çünkü köpüklenerek taşar. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Malzemeyi hazırladınız mı?     

2. Pilav için suyu hazırladınız mı?   

3. Yağınızı hazırladınız mı?   

4. Ölçülü tuzunuzu hazırladınız mı?   

5. Suyu derin bir tencereye koydunuz mu?   

6. Tencereyi, seçtiğiniz ocağın üzerine koydunuz mu?   

7. Suyu tencereye koyup tuzu ilave ederek yüksek ısıda kaynattınız 

mı? 

  

8. Kaynayan suya pirincinizi ilave ettiniz mi?   

9. Islatılmış ve yıkanmış pirinci ilave edip ve karıştırdınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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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 Türk ve dünya mutfağında önemli yer tutar.  

 

2. (    ) Pilav, et suyu veya tavuk suyu ile pişirilirse lezzeti bozulur. 

 

3. (   ) Pilavlar pirinç ve bulgur dışında kuskus, arpa şehriye, firik buğday ve tahıl 

ürünlerinden de yapılır. 

 

4. (    ) Uzun taneli pirinçlerin nişasta miktarı fazla olduğundan daha çok su çekerler. 

 

5. (    ) Pilav genellikle yemek servisinden 5 saat önce taze hazırlanmalı ve sıcak olarak 

sunulmalıdır.  

 

6. (    ) Pişme derecesi istenilen noktaya geldiği zaman makarnayı ateşten alınız.  

 

 

 

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. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Sos içinde pişirme yapabilecektir. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki işletmelerden ve internetten, yağda kavurup sos içinde pişirilen et 

yemeklerini ve hazırlarken dikkat edilecek etmenleri araştırınız. 

 

2. SOS İÇİNDE PİŞİRME(BRAISING) 
 

Braısıng, yiyeceği kapalı bir kap içinde, düşük ateşte ve çok az sıvı ile pişirmek 

anlamına gelir. Özellikle büyük parça etlerin pişirilmesinde ve sert etlerin yumuşaması ve 

gevşetilmesi için kullanılan bir pişirme yöntemidir. 

 

2.1. Braising Yönteminin Uygulanması 
 

 Yiyeceğin içeriğindeki nişastanın kırılması veya yumuşaması, selüloz, protein 

ve lifli yapının kırılması ile yemeğin daha yumuşak hale gelmesi sağlanır.   

 Yemeği damak tadına uygun sindirilebilir hale getirir.  

 Besin zehirlenmesine yol açabilecek bakteri içeriğini yok ederek yemeği 

güvenilir hale getirir.   

 Yemeğin kalitesini, rengini, lezzetini ve dokusunu geliştirir.  

 

Avantajları: 

 

 Sert ve daha az kaliteli etler için uygundur.  

 Lezzet ve besleyici öğeler maksimum derecede korunur.  

 Lezzet ve sunum çeşitliliği sağlar.  

 

Zaman ve ısı kontrolü: 

 

 Yavaş pişirme esastır. Bu yöntemin etkili olabilmesi için sıvı yavaş kaynamaya 

bırakılmalıdır.  

 Buharlaşmayı önlemek,  ısıyı koruyabilmek için ağzı sıkı kapatılabilen kaplar 

seçilmeli ve kapak sıkıca kapatılmalıdır.  

 Pişirme süresi gıdanın kalitesine bağlı olarak değişir.  

 İdeal fırın sıcaklığı 160 °C’dir.   

 Taze etler; dana eti, kuzu eti, geyik eti bu pişirme yöntemi için uygundur.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Anahtar noktalar: 

 

 Pişirme süresi uzun olduğundan zamanlama doğru yapılmalıdır.  

 Fazla pişirme sıvının buharlaşmasına, lezzetin bozulmasına, rengin değişmesine 

sebep olacağından dikkatli olunmalıdır.  

 Pişirme sırasında miktar ve lezzet açısından sıvı kontrol edilmelidir. 

Gerekiyorsa stock eklenebilir.  

 Porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir. Büyük miktardaki yemeğin kaç 

porsiyon çıkacağını tahmin etmek oldukça güçtür, standart boyutlarda kepçe ve 

kaşık kullanılmalıdır.  

 Tekrar ısıtma işlemi uygulanmamalıdır. Pişince servis edecek şekilde ayarlama 

yapılmalıdır.  

 Görünür yağlar mümkün olduğunca alınmalıdır.   

 

Braisé yapmanın kuralları:  

 

 Braisé yapılacak yiyecekler braiséden önce genellikle kullanılan ürünün 

dışındaki şekerin kahverengileşmesi, aynı zamanda da lezzetinin ve şeklinin 

düzgün olmasını sağlamak için hafif kahverengileşecek şekilde kızartılır.   

 Pişme kabına öncelikle yiyecekle birlikte az miktarda sıvı konur. Daha sonra 

sıvı azaldıkça ilave edilmelidir. Gereğinden fazla ilave edilen su, yiyeceklerin 

kaynamasına ve tadının bozulmasına neden olacaktır.  

 Su ilave edildikten sonra yavaş yavaş pişirilir.  

 Bu yöntemle pişirilen etlerin ince dilimler halinde kesilip servis edilmesi 

gerekmektedir.  

 Doğru ölçüde kap seçilmelidir. Bu pişirme yönteminde kullanılan tava, 

genellikle oval veya dikdörtgen şeklinde ve incedir.   

 Sıcak kabın yerini değiştirirken dikkatli olunmalıdır.  

 Kapak açılırken sıçramalara dikkat edilmelidir.   

 

2.2. Braising Yöntemiyle Hazırlanan Yemekler ve Garnitürler 
 

2.2.1. Sebze Garnitürleri  
 

Günümüzde et suyunda breze edilmiş marul en gözde sebze garnitürlerinden biridir. 

 

Lahana, andiv  (endive) ve enginar breze yöntemi için en uygun sebzelerdir. Bunların 

dışında bezelye, soğan, rezene, pırasa, kereviz, biber de bu yöntemle hazırlanabilir. 

 

 Kırmızı lahana breze 

 

Malzemeler: 

 1.5 kg kırmızı lahana (2 orta boy), 

 3 çorba kaşığı tepleme dolu margarin, 
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 2 adet ekşi elma yoksa normal elma, 

 2 adet orta boy soğan, 

 1/2 tatlı kasığı toz şeker, 

 1 tatlı kaşığı tuz, 

 6 su bardağı berrak et suyu yoksa su, 

 2 kahve fincanı sirke. 

 

Yapılışı: 

 

 Akşamdan lahananın koçanını çıkarıp dörde bölünüz. 

 Lahanayı enine mümkün olduğu kadar ince uzun piyaz biçimi doğrayıp 

bir kaba koyunuz. 

 Üzerine sirke ve şekeri ilâve ediniz ve iyice karıştırınız. 

 Üzerine bir yağlı kâğıt kapatınız, sabaha kadar bekletiniz. 

 Soğan ve elmayı soyup ayrı ayrı piyaz biçimi doğrayınız. 

 Küçük bir tencereye yağı ve soğanı koyup orta ateşte üç dakika 

kavurunuz. 

 Sonra üzerine lahanayı ilâve ediniz. Karıştırarak üç dört dakika daha 

kavurup tuzunu, suyunu, aşağıdaki baharat torbasını ilâve ediniz, 

kapağını kapatıp bir saat pişiriniz. 

 Sonra elmayı ilâve edip bir kere karıştırınız, kontrol ederek bir saat onbeş 

dakika daha pişirip baharat torbasını da çıkardıktan sonra servis ediniz. 

 Ocaktan aldığınız zaman çok az suyu olmalıdır. Pişme süresince suyunu 

kontrol ediniz, gerekirse kaynar su ilâve ediniz. 

 Baharat torbası: Bir tülbentin içine 4 dal maydanoz, az kekik, 1 yaprak 

defne, 2 diş karanfil, 5 adet tane karabiber koyup bohça gibi ağzını 

bağlayıp sonra kullanınız. 

 

2.2.2. Et Yemekleri 
 

 Rosto (sığır, dana ve koyun)  

 

Malzemeler:  

 750 gram dana eti (kemiksiz but), 

 Pul biber, 

 Tuz, karabiber,  

 1 soğan, 

 500 gram havuç, 

 1 pırasa,   

 1-2 çorba kaşığı sıvıyağ,  

 1 çorba kaşığı kekik, 

 300 ml. et suyu, 

 1 çorba kaşığı margarin,   

 Bir tutam toz şeker, 
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 250 gram makarna, 

 1 çorba kaşığı tane karabiber, 

 150 gram süt kreması.  

 

Hazırlanışı: 

 Eti temizleyiniz. Pul biber, tuz ve karabiber ile ovunuz.  

 Soğanı soyunuz. Havuçları yıkayıp kabuklarını soyunuz.  

 Pırasayı da ayıklayıp yıkayınız.  

 Soğan ve 1 havucu doğrayınız.  

 Pırasayı ince halkalar halinde doğrayınız.   

 Sıvıyağı bir tavada kızdırınız ve eti kızartınız.   

 Sebzeleri ete ilave edip karıştırarak kavurunuz. Kekik ve et suyunu da 

ekleyiniz. 

 Rostoyu orta dereceli ateşte, üstü kapalı olarak 1 saat pişiriniz.   

 25 dakika piştikten sonra kalan havuçları halka halka doğrayınız. 150 ml 

kadar suda margarin ile yaklaşık 5 dakika haşlayınız. Tuz, karabiber ve 

tozşeker ile tatlandırınız.   

 

Resim 2.1.: Rosto 

 Etli patlıcan: 

 

Malzemeler:  

 500 gram kuşbaşı et,  

 6 adet patlıcan,  

 Domates, 

 Taze yeşil biber,  

 Çorba kaşığı sıvı yağ, 

 Tuz. 
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Hazırlanışı:  

 Eti bir tencereye koyup içine yağı, doğranmış soğanı ve biberi koyunuz.  

 Orta hararetli ateşe soğanlar sararıncaya ve ette bıraktığı suyu çekinceye 

kadar kavurunuz.  

 Domateslerin kabuklarını soyup kuşbaşı doğrayıp, ete ilave edip, bir iki 

defa daha domatesle kavurunuz.   

 Patlıcanları aralıklı soyup ceviz büyüklüğünde doğrayınız ve yıkayıp ete 

ilave ediniz. Biraz öldükten sonra su ve tuzu koyunuz. Orta hararetli 

ateşte et ve patlıcanlar yumuşayıncaya kadar pişiriniz. Servis tabağına 

koyup servis yapınız.  

 Patlıcan yerine istediğiniz sebzeyi kullanabilirsiniz.   

 

2.2.3. Diğerleri 
 

Breze yöntemi ile pişirilen tavuk, balık yemeklerinin yanında kullanılırlar. 

 

2.3. Tabağa Yerleştirme ve Tabak Dizaynı 
 

 Doğru ölçüde kap seçilmelidir.  Bu pişirme yönteminde kullanılan tava, 

genellikle oval veya dikdörtgen şeklinde ve incedir.   

 Sıcak kabın yerini değiştirirken dikkatli olunmalıdır.  

 Kapak açılırken sıçramalara dikkat edilmelidir.   
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayarak etli patlıcan yemeği hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Araçları hazırlayınız. 

 Sanitasyon ve hijyen kurallarına bağlı 

kalınız.  

 Planlı çalışınız. 

 Yukarıda tarifte belirtilen malzemeleri 

hazırlayınız. 

 Yukarıda belirtilen tarife göre Braise 

tekniği ile etli patlıcan yemeği pişiriniz. 

 Sosu ve garnitürü ile servise hazır hale 

getiriniz.   

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Araçları hazırladınız mı?   

2. Yukarıda tarifte belirtilen malzemeleri hazırladınız mı?   

3. Yukarıda belirtilen tarife göre “Braise Tekniği” ile etli patlıcan 

yemeği pişidiniz mi?   

4. Sosu ve garnitürü ile servise hazır hale getirdiniz mi?     

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Büyük parça etlerin pişirilmesinde ve sert etlerin yumuşaması ve gevşetilmesinde 

kullanılan pişirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Bouili  

B) Braise  

C) Blanching  

D) Etüve  

 

2. Aşağıdakilerden hangisi “Braise Pişirme Tekniği’nin” avantajlarından biri 

değildir? 

A) Sert ve daha az kaliteli etler için uygundur.  

B) Lezzet ve besleyici öğeler maksimum derecede korunur.  

C) Lezzet ve sunum çeşitliliği sağlar.   

D) Maliyeti düşüktür.  

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Braisé yapmanın kurallarından biri değildir? 

A) Braisé yapılacak yiyecekler “Braisé den” önce genellikle; kullanılan ürünün 

dışındaki şekerin kahverengileşmesi, aynı zamanda da lezzetinin ve şeklinin düzgün 

olmasını sağlamak için hafif kahverengileşecek şekilde kızartılır.   

B) Pişme kabına öncelikle yiyecekle birlikte az miktarda sıvı konur.   

C) Su ilave edildikten sonra hızlı bir şekilde pişirilir.  

D) Bu yöntemle pişirilen etlerin ince dilimler halinde kesilip servis edilmesi 

gerekmektedir.  

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Braisé yapmanın dikkat edilmesi gereken hususlardan 

biri değildir?  

A) Doğru ölçüde kap seçilmelidir. 

B) Bu pişirme yönteminde kullanılan tava kalın dipli olmalıdır. 

C) Sıcak kabın yerini değiştirirken dikkatli olunmalıdır. 

D) Kapak açılırken sıçramalara dikkat edilmelidir. 

 

 

 

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. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında etleri kendi suyunda (etüve tekniği ile) pişirerek, sos ve 

garnitürü ile servise hazır hale getirebilecektir. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki işletmelerden ve internetten buharda ve kendi suyunda pişirilen 

etleri, et yemeklerini araştırınız. 

 

3. KENDİ SUYUNDA PİŞİRME (STEAWİNG-

ETÜVÉ)  
 

Bu yöntem yiyeceklerin hiç su ilave edilmeden,  kendi suyunda pişirilmesi yöntemidir. 

 

3.1. Etüve Yönteminin Uygulanması 
 

Bu yöntemde kullanılacak araçların buhar kaybını önleyecek şekilde olması gerekir. 

Pişirme işleminin ocak üzerinde veya fırında yapılmasına göre kullanılacak araçlar değişiklik 

gösterir. Fırında pişirmede kalın kenarlı tepsiler kullanılır. Tepsilerin üzeri ya bir kapak ya 

da alüminyum folyo ile sıkıca kapatılır. Çelik kulplu tava ve yayvan tencereler de fırında 

pişirme için kullanılabilir. Yiyecek ocak üzerinde pişirilecekse yiyeceğin miktarına göre bir 

tencere kullanılır. Buna göre kullanılacak araçlar şunlardır: 

 

 Derin bir tencere, 

 Bir süzgeç veya elek, 

 Uygun bir kapak, 

 Fırında pişirmede kalın kenarlı tepsiler kullanılır. 

 

3.2. Etüve Yöntemiyle Hazırlanan Yemekler ve Garnitürler 
 

Bu yöntem yapısında su miktarı fazla olan sebzelerde kullanılır. Sebze garnitürleri 

dışında zeytinyağlı yemeklerde ve yumuşak etli sebze yemeklerinde, balıklarda ve 

meyvelerde de kullanılır. Ispanak, pırasa, biber,  kabak, taze fasulye, salatalık, brokoli, 

marul, pazı, rezene, arpacık soğan, taze soğan mantar yapılacak garnitüre göre hazırlandıktan 

sonra yağ,  tuz, domates,  biber vb. ilavelerle çok hafif ateşte  (fırın kullanılırsa 120–140 ºC) 

kapağı kapatılarak pişirilir. Suyu çektirilir ve uygun yemekle kullanılır.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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3.2.1. Güveçler 
 

 Güveçte İncik 

 

Malzemeler: 

 1 kg et (incik), 

 1 kg arpacık soğan, 

 2 adet domates, 

 1 tatlı kaşığı kekik, 

 Tuz, karabiber. 

 

Hazırlanışı: 

 Soğanları soyup güvece koyunuz ve incikleri yıkayıp soğanın üzerine 

koyunuz.   

 Domatesleri doğrayıp etin üzerine yayınız.  

 Tuz, biber, kekik ve çok az su koyup güvecin ağzını folyo kâğıt ile 

kapatınız.  

 Güveci fırına koyup 1,5–2 saat pişiriniz.   

 Sıcak olarak servis ediniz. 

 

Resim 3.1 Güveçte incik 

 Etli Patlıcan  

 

Malzemeler:  

 500 gram kuşbaşı et,  

 6 adet patlıcan, 

 2 adet domates,  

 2 adet taze yeşil biber,  

 2 çorba kaşığı sıvı yağ, 

 Tuz. 
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Hazırlanışı:  

 Eti bir tencereye koyup içine yağı, doğranmış soğanı ve biberi koyunuz.  

 Orta hararetli ateşe soğanlar sararıncaya ve ette bıraktığı suyu çekinceye 

kadar kavurunuz. 

 Domateslerin kabuklarını soyup kuşbaşı doğrayıp, ete ilave edip, bir iki 

defa daha domatesle kavurunuz.   

 Patlıcanları aralıklı soyup ceviz büyüklüğünde doğrayınız. Yıkayıp ete 

ilave ediniz.  

 Biraz öldükten sonra su ve tuzu koyunuz. Orta hararetli ateşte et ve 

patlıcanlar yumuşayıncaya kadar pişiriniz. Servis tabağına koyup servis 

yapınız.   

 

Not: Patlıcan yerine istediğiniz sebzeyi kullanabilirsiniz.   

 

3.2.2. Fırın Yemekleri 
 

 Kuzu kol sarma (6 kişilik) 

 

Malzemeler: 

 1300 gram kuzu kol, 

 20 gram biber salçası, 

 30 gram çekilmiş ekmek içi, 

 50 gram maydanoz, 

 20 gram sıvı yağ, 

 Sarımsak, tuz, biber, kekik. 

 

Hazırlanışı: 

 Maydanoz temizlendikten sonra incecik kıyılır.   

 Ekmek içi çekilir.  Sarımsak dövülerek ezilir. 

 Ekmek içi, maydanoz, sarımsak ve kekik birleştirilerek karıştırılır. 

 Kuzu kolun fazla yağlarıtemizlenir ve kemikleri çıkartılır.   

 Kolun iç kısmına tuz atılır ve biber salçası süzülür.  Bunun üzerine 

aromatik malzemenin hepsi serpilir.  

 Kol silindir şeklinde sarılır ve mutfak ipiyle iyice sarılarak bağlanır.  

 Fırın 260º C’de ısıtılır. Kol sarma tuzlanıp az sıvı yağla yağlandıktan 

sonra kolu alacak küçük bir fırın tepsisine yerleştirilir.  

 Kızgın fırına verilerek 10 dakika civarı, sarmanın yüzü kızarmaya 

başlarken fırının ısısı 160 ºC’ye düşürülür. 1 saat 20 dakika civarında 

yavaş yavaş pişirilir.   

 Pişmesine 15 dakika kala tepsiye 1 su bardağı su dökülür.  Bu su tepsinin 

yanmasını önler ve sos olarakta yemeğin üzerinedökülür.   

 Sarmanın ipleri alındıktan sonra yuvarlak dilimlerle kesilir ve servis 

tabağına alınıp sıcak olarak servis edilir. 
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Resim 3.2 Kuzu kol sarma 

3.2.3. Tencere Yemekleri 
 

 Dana Yahni (6 kişilik)   

 

Malzemeler:  

 1 kg antrikot dana eti (küp şeklinde kesilmiş), 

 2 adet kıyılmış soğan, 

 1 adet dilimlenmiş dolmalık biber ve kırmızıbiber,  

 2 diş kıyılmış sarımsak,  

 2 çorba kaşığı yağ,  

 1 çorba kaşığı esmer şeker, 

 1 çorba kaşığı un, 

 12,5 cl su,  

 1 tutam kekik,  

 1 çorba kaşığı sirke, 

 1 çorba kaşığı beyaz hardal,  

 Tane karanfil,  

 Tuz, karabiber.  

 

Hazırlanışı:  

 Tavada yağı kızdırınız ve etleri içine atıp hafifçe kızartın.   

 Etleri düdüklü tencereye aktarınız.  

 Soğanı, biberleri ve sarımsağı tavada birkaç dakika kavurunuz.  

 Üzerine un ve şeker serpiniz.  

 Karıştırırken bir yandan da içine yavaş yavaş su ilave ediniz.  

 Sonra kekik,  sirke,  hardal, karanfil, tuz ve karabiber serpiniz.  

 Kaynama noktasına gelince, karışımı düdüklü tenceredeki etin üzerine 

dökünüz.  

 Tencerenin kapağını kapatın ve yemeği yaklaşık 1,5 saat ateşte tutunuz. 

 Kapağını açtıktan sonra gerekirse yeniden su ilave edin ve kaynatınız. 
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3.2.4. Diğerleri 
 

 “Osso Buco” (İtalyan incik yemeği) 

 Buğu kebabı 

 

3.3. Tabağa Yerleştirme ve Tabak Dizaynı 
 

 Yemeğe uygun tabak seçilir.  

 Garnitür eklenir. 

 Sıcak olarak servis yapılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayarak güveçre incik hazzırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Araç gereçleri hazırlayınız. 

 Sanitasyon ve hijyen kurallarına bağlı 

kalınız.  

 Planlı çalışınız. 

 Yukarıda belirtilen tarife göre kendi 

suyunda pişirme güveçte incik pişiriniz. 

 Sosu ve garnitürü ile servise hazır hale 

getiriniz.   

 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Araçları hazırlayınız.   

2. Yukarıda tarifte belirtilen malzemeleri hazırladınız mı?   

3. Yukarıda belirtilen tarife göre kendi suyunda pişirme 

yöntemiyle güveçte incik pişirdiniz mi? 

  

4. Sosu ve garnitürü ile servise hazır hale getirdiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi etüve pişirme yönteminin tanımıdır?  

A) Yiyecekleri derin yağda kızartma yöntemi  

B) Yiyecekleri kendi sularında pişirme yöntemi  

C) Yiyecekleri az yağda pişirme yöntemi  

D) Yiyecekleri fırında pişirme yöntemi 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi etüve pişirme yöntemünde dikkat edilecek noktalardan 

biri değildir? 

A) Yiyeceklerin hiç su ilave edilmeden, kendi suyunda pişirilmelidir.  

B) Gereken ilavelerle (yağ, tuz, biber, salça gibi) hazırlanan yiyecekler ocakta veya 

fırında kendi sularıyla pişirilmelidir.   

C) Pişirme işlemi yüksek ısıda olmalıdır.  

D) Yiyecek kendi suyunu salarak kendi suyunda pişmelidir.   

 

3. Aşağıdakilerden hangisi etüve pişirme yönteminde kullanılan araçlardan biridir?  

A) Derin bir tencere  

B) İnce dipli tava  

C) Fritöz  

D) Fırında pişirmede ince kenarlı tepsiler 

 

 

 

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. 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında etleri buharda (etüve vapeur) tekniği ile pişirerek, sos ve 

garnitürü ile servise hazır hale getirebilecektir. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki işletmelerden ve internetten buharda pişirilen etleri, et 

yemeklerini araştırınız. 

 

4. BUHARDA PİŞİRME (ETÜVE VAPEUR) 
 

Buharda pişirme yiyeceklerin özel kaplarda suya değmeden sadece su buharında 

pişirilmesi yöntemidir. 

 

4.1. Etüve Vapeur Yönteminin Uygulanması 
 

Ticari mutfaklarda buharda pişirme amacıyla içine paslanmaz çelikten perforeli (altı 

delikli) bir tabanın yerleştirildiği paslanmaz çelik kaplar kullanılmaktadır. Tabanın altında 

kalan bölüme su konur. Tabanın yüksekliği suya değmeyecek şekilde olmalıdır. Delikli 

tabanın üzerine sebzeler yerleştirilir. Kapağı kapatılır. Altta yanan ateş ile suyun 200 - 220 
0
C kaynaması sağlanır. Böylece su buharlaşır ve yiyecekler buhar sayesinde pişer. Delikli 

tabanların sayısı birden fazla olabilir. Böylece hem yemek hem de onunla servis yapılacak 

garnitür beraber pişirilebilir. Günümüzde ticari mutfaklarda buharda pişirme için “Combi-

Steamer” (konveksiyonlu) adı verilen fırınlar kullanılmaktadır. Bu fırınlarda buhar, fırının 

içine verilir. Fan ile buhar fırının içinde her yana eşit olarak dağıtır. Delikli tepsiler içine 

yerleştirilen yiyecekler bu fırında deliklerden buharın geçmesi ile pişirilir.   

 

 Buharda pişirmede dikkat edilecek noktalar: 

 

 Yiyeceğin içeriğindeki nişastanın kırılması veya yumuşaması, selüloz, 

protein ve lifli yapının kırılması ile yemeğin daha yumuşak hale gelmesi 

sağlanır.   

 Yemeği damak tadına uygun, sindirilebilir hale getirir.  

 Besin zehirlenmesine yol açabilecek bakteri içeriğini yok ederek yemeği 

güvenilir hale getirir.   

 Yemeğin kalitesini, rengini, lezzetini ve dokusunu geliştirir.  

 Çözünebilir besin öğeleri kaybını aza indirger.   

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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 Avantajları:  

 Besin değeri korunur.  

 Besinleri kolay sindirilebilir ve diyet yemeği haline getirir.  

 Düşük basınçla pişirme ile proteinin zarar görmesi engellenir.  

 İşçi maliyeti düşüktür ve kullanım alanı geniştir.  

 Sebzelerin buharda pişirilmesiyle, daha taze görünüm ve renk korunumu 

sağlanır.  

 Yakıt açısından ekonomiktir.   

 

 Zaman ve ısı kontrolü: 

 Yüksek basınçla pişirme uygulanacaksa, gereken basınç sağlanmadan 

yiyecek buhara konmamalıdır.  

 Pişirme süresi kullanılan ekipmanın tipine, büyüklüğüne ve besin 

kalitesine bağlı olarak değişmektedir.   

 İyi pişirme sağlamak için bu şarttır.  

 

 Dikkat edilecek noktalar: 

 Önceden ısıtma gerektiğinden, buhar doğru zamanda açılmalıdır.  

 Buhar kapatılmadan kapak açılmamalıdır(düşük buharda şart değil).  

 Kapak açılırken geride durulmalı, buhara dikkat edilmelidir.  

 Fazla pişirmekten kaçınılmalıdır. Özellikle yüksek basınçta pişirme süresi 

kısadır.   

 Makinenin içi her kullanımdan sonra temizlenmelidir.  

 Her kullanım öncesi makine kontrol edilmelidir.  

 Etler yağlı kağıtla kaplanarak pişirilirse istenmeyen görüntüler de 

engellenmiş olur. 

 

 Buharda pişirmenin sağlık ve besin değeri açısından önemi 

 Yiyeceğin daha çabuk pişmesini sağlar.  

 Yiyeceğin öz suyu, mineraller ve vitaminler daha az kayba uğrar.  

 Yiyeceğin kendine özgü tadı daha iyi korunmuş olur.  

 Yiyeceğin pişirilmesinde yağ kullanmak zorunluluğu kalmayacağından 

özel bir diyet uygulayanların rahatlıkla kullanabilceği bir pişirme 

yöntemidir.   

 Yiyecek zedelenmeden pişmiş ve görünümünü daha iyi korumuş olur.  

 Servis zamanı, misafirin siparişine göre yemek hazırlama olanağı sağlar.  

 

4.2. Etüve Vapeur Yöntemiyle Hazırlanan Yemekler ve Garnitürler 
 

Körpe ve yumuşak kasap etleri  

 

 Buğu kebabı 
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Malzemeler:  

 1 kg dana eti,  

 500 gram arpacık soğan,  

 2-3 adet domates,  

 1 çorba kaşığı margarin veya sıvıyağ, 

 Tuz, karabiber, kekik.  

 

Hazırlanışı: 

 Etler kuşbaşı olarak doğranır.  

 Tencereye su konup kaynatılır.  

 Tencerenin içine koyacağınız delikli kapların içine doğranılan etler 

konur.  

 Bir tavada sıvı yağ veya margarinde arpacık soğanlar kavrulur.  

 Doğranmış domatesler ilave edilip kavrulmaya devam edilir.  

 Tuz, karabiber, kekik ilave edilir.  

 Suyun buharı ile pişirilen etlerin üzerine hazırlanan karışım ilave edilir.  

 Biraz daha buharda bekletilerek maydanozla süslenip servis edilir. 

 

Resim 4.1.: Buğu kebabı 

Körpe Kümes Hayvanları 

 

 Buharda Mantarlı Piliç 

 

Malzemeler: 

 700 gram tavuk,   

 100 gram arpacık soğan,  

 300 gram mantar,  

 100 gram yeşilbiber. 
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Hazırlanışı:  

 Tavuk kuşbaşı doğranıp tencerede kaynayan suyun üzerine konmuş 

delikli kapların içine konarak buharda haşlanmaları sağlanır.   

 Ayrı bir tavada arpacık soğan, biber, mantar, domates kavrulur.  

 Tuz ve beyaz biberle tatlandırıldıktan sonra krema dökülerek bir taşım 

kaynatılır.  

 Buharda pişen tavuklar bir tabağa alınır.   

 Üzerine hazırlanan karışım ilave edilerek servis edilir. 

 

4.3. Tabağa Yerleştirme ve Tabak Dizaynı 
 

 Yiyecek için uygun tabak seçilir. 

 Uygun garnitürler hazırlanır ve sunulur. 

 Sıcak olarak servis edilir 

 

  



 

32 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayarak buğu kebabı hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Araçları hazırlayınız. 

 Sanitasyon ve hijyen kurallarına bağlı 

kalınız.  

 Planlı çalışınız. 

 Yukarıda tarifte belirtilen malzemeleri 

hazırlayınız. 

 Yukarıda belirtilen tarife göre buharda  

pişirme yöntemiyle buğu kebabı 

pişiriniz. 

 Sosu ve garnitürü ile servise hazır hale 

getiriniz.   

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Araçları hazırladınız mı?   

2. Yukarıda tarifte belirtilen malzemeleri hazırladınız mı?   

3. Yukarıda belirtilen tarife göre buharda pişirme yöntemiyle buğu 

kebabı pişirdiniz mi? 

  

4. Sosu ve garnitürü ile servise hazır hale getirdiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruların doğru olarak cevaplayınız.  

 

1. Aşağıdakilerden hangisi buharda pişirmenin avantajlarından biri değildir?  

A) Besin değeri korunur.  

B) Besinleri kolay sindirilebilir ve diyet yemeği haline getirir.  

C) Düşük basınçla pişirme ile proteinin zarar görmesi engellenir.  

D) İşçi maliyeti yüksek ve kullanım alanı dardır.  

 

2. Aşağıdakilerden hangisi etüve vapaur yönteminin tanımıdır? 

A) Yiyecekleri derin yağda kızartma yöntemi  

B) Yiyecekleri kendi sularında pişirme yöntemi  

C) Yiyecekleri az yağda pişirme yöntemi  

D) Yiyecekleri buharda pişirme yöntemi 

 

3. Aşagıdakilerden hangisi buharda pişirme yönteminin avantajlarından biri 

değildir? 

A) Besinlerin sindirimi zordur. 

B) Besin değeri korunur.  

C) Diyet yemeği haline getirir.  

D) Düşük basınçla pişirme ile proteinin zarar görmesi engellenir.  

 

 

 

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. 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

 

 

Etlerin özelliğine ve yapılacak yemeğin çeşidine göre bol derin yağda (frit) kızartma 

tekniği ile et yemeklerini pişirip, sos ve garnitürü ile servise hazır hale getirebilecektir. 

 

 

 

 

 Çevrenizde, ticari mutfaklarıyla hizmet veren turistik tesislerde ve 

restorantlarda frit pişirme yöntemi ile pişirilmekte olan et yemeklerini, soslarını 

ve garnitürlerini araştırınız. 

 Frit yöntemiyle hazırlanan et yemekleri, sosları ve garnitürleri internet 

ortamında araştırınız. 

 

5. BOL YAĞDA KIZARTMA (FRİT) 
 

Kızgın bol yağda pişirme tekniğidir.  

 

5.1. Frit Yönteminin Uygulanması 
 

Bu teknik ile yiyeceği kızgın yağın içerisine daldırarak, yiyeceğin yüzeyinde birden, 

gevrek bir kızarmış tabaka oluşturulup yumuşak kalması sağlanır. Protein ve nişastanın 

birleşiminden ve sıcaklık tesiriyle meydana gelen kızarmış yüzey yiyeceğe ayrı bir tat 

vermektedir. Gazlı, elektrikli fritöz (ısı derecesi daha kontrollü olduğu için elektrikli olanı 

tercih edilmelidir) veya kızartma tenceresi, tava kızartmada kullanılan araçlardır. Yağın 

sıcaklık derecesi pişirilecek yiyeceğin yapısına, türüne ve özelliğine göre değişebilir. Ayrıca 

pişme süresi de pişecek maddenin türüne göre farklılık gösterebilir. 

 

 Etleri (frit) yaparken dikkat edilecek noktalar 

 

 Kızartma yaparken daima fritöz kullanılmaya çalışılmalıdır. Böylece; 

hava ile çok az bir yüzey temas edeceği için kızartma en zararsız 

şekildegerçekleşir. 

 Kızartmada her boyuttaki yiyeceğin her tarafı aynı şekilde renklenir. 

 Yiyecek içine yağ çekme fırsatı bulamaz. 

 Kızartma yağı seçimi önemlidir. Bu nedenle; ısıya dayanıklı yağlar tercih 

edilmelidir. 

 Isıya dayanıklılığı fazla olduğu için linoleink asit içeren yağlar (mısırözü 

ayçiçeği vb. yağlar) seçilmelidir. Bu yağların daha uzun süre 

kullanılmaları mümkündür. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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 Zeytinyağı oleik asit içerdiği için daha çabuk yanar ve bir defadan fazla 

kullanılmaz.  

 Margarinler kızartmalar için kullanılmamalıdır. Daha zararlı bileşikler 

oluşturur ve daha çabuk kararırlar. 

 Profesyonel mutfaklarda çok sık yapılan bu işlem için özel yağlar 

üretilmiştir. 

  Kaliteli bir profesyonel kızartma yağının dumanlanma noktası diye 

adlandırılan, yağın duman ve keskin bir koku çıkarmaya başladığı nokta, 

200 ºC’nin ve yanma noktası ise 316ºC altında olmamalıdır. Aksi 

takdirde sürekli olarak kızartma sırasında yağın rengi ve tadı bozulmaya 

başlar ve bu kötü özellikler yiyeceğe geçer. 

 Aynı zamanda yanma noktası düşük yağlar ise mutfakta yangın tehlikesi 

yaratabilir. 

 Yağın asitsiz olması gerekir. 

 Yağ taze iken asit çok düşük, bazılarında da yok denecek kadar azdır. 

 Asitli yağ daha çabuk bozulur, yani zararlı bileşikler asitli yağ ile çabuk 

oluşur. 

 Yağ uzun süre kullanılmaz. Çok çabuk yoğunlaşır. 

 Daima en yeni tarihli yağ kullanılmalıdır. 

 Markalardan önce üretim ve son kullanım tarihi önemlidir. 

 Ayrıca iyi bir yağ köpüklenme yapmaz. 

 Köpüklenme yağın fritözden taşmasına sebep olabileceği içintehlikelidir. 

 Yağın belli bir süreden sonra mutlaka kontrol edilmesi gerekir. 

 Yağ kullanıldıkça, eskidikçe, yoğunluğu artar. Bu da bozukluğunun artık 

kullanılmaması gerektiğinin bir göstergesidir. 

 Kullanma süresi devamlı kullanıldığı saatle sınırlandırılırsa kontrolü daha 

kolay olur. 

 Eğer kullanma süresi takip edilemiyorsa yağın yoğunluğuna dikkat 

etmek, sık sık bakmak gerekir. 

 Kızartma ısısı 140-180 ºC arasında olmalıdır. 

 Yağın mutlaka kullanılmadan önce, istenilen ısıda kızdırılmış olması 
gerekir. 

 Kızartma yaparken yağda ve kızaracak yiyecekte su olmamalıdır. 

 Kızartılan yiyecekler aynı boyutta olmalıdır. 

 Kızartma kabına yiyecekler aynı anda konulmalı aynı anda 

çıkarılmalıdır. 

 Kızaran yiyecekler, sıcak bir tepsiye üst üste gelmeyecek şekilde 

çıkarılmalıdır. 

 Kızartma işlemi servise en yakın zamanda yapılmalıdır. 

 Kızartma çok fazla derecede olmamalıdır. 

 Pane yapılmış yiyeceklerin üzerindeki küçük parçaların dökülmemesi 

için özen gösterilmelidir. 

 Yağın en son kullanımı balıkta yapılmalıdır. 
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 Fritöz yağı gerekli durumlarda daha çok olmak üzere sık sık süzülerek 

temizlenmelidir. 

5.2. Frit Yöntemi Hazırlanan Yemekler ve Garnitürleri 
 

5.2.1. Kızartılarak Hazırlanan Sebze Yemekleri 
 

 Sebzeli Türlü: 

 

Malzemeler: 

 3 patlıcan, 3 kabak ve 3 biber, 

 2 orta boy patates ve 2 soğan, 

 3 ya da 4 domates, 

 Maydanoz, 3 çorba kaşığı salça, 

 Baharat (1 çay kaşığı kırmızı biber, pul biber, nane), 

 1 diş sarımsak, 

 Sıvıyağ. 

 

Hazırlanışı: 

 Sebzeleri yıkayıp, soyunuz. Uygun boyutta doğrayınız. 

 Yağı kızdırınız. Sebzeleri sırayla kızartıp havlu kağıt üzerine çıkartınız. 

 Ayrı bir tencere içerisine az yağ ilave edip kızdırınız.  

 Doğradığınız soğanları pembeleştiriniz, sarımsağı ve biberleri ilave edip 

kavurunuz. 

 Salçayı da ekleyip kavurunuz. Kızarttığınız sebzeleri ilave ediniz. 

 Ölçülü sıcak su ilave edip bir taşım kaynatınız. Uygun tabağa alıp servis 

yapınız. 

 

5.2.2. Pane ve Kaplama Yapılan Yiyecekler 
 

Köfteler,  balıklar,  piliçler vb panelerde frit pişirme yöntemi çok kullanılır.  Pane 

yapımında,  tost ekmeğinin ufalanarak kullanılması daha güzel renk almasına neden olur.  

 

Piyasada hazır olarak satılan galeta tozları, kullanıldığı zaman istenilen rengi 

veremeyebilir.  

 

Mutfaklarda,  serviste kullanılmadan kalan bayat ekmekler öğütülerek kurutulur.  

Daha kaliteli sonuç almak için bu şekilde hazırlanmış galeta tozlarının kullanımı önemlidir.   

 

 Kadınbudu Köfte 

 

Malzeme(6 porsiyonluk) 

 1400 gram kuzu-dana kıyması karışımı, 

 50 gram tereyağı, 

 1 çay kaşığı karabiber, 
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 100 gram ince doğranmış kuru soğan, 

 50 gram haşlanmış pirinç, 

 1 çay kaşığı yenibahar, 

 1 demet ince kıyılmış maydanoz, 

 250 gram sıvı yağ, 

 1adet iyi çırpılmış yumurta, 

 100 gram un. 

 

Hazırlanışı: 

 Yağla soğan bir tencerede kavrulur.  

 Soğanlar renklenince kıymanın yarısı eklenir. 

 Kavrulan kıyma ve kalan malzeme iyice yoğrulur. 

 Eşit parçalara ayrılarak ovel şekil verlir. 

 Tavada yağ kızdırılır. 

 Köfteler önce una sonra da yumurtaya batırılarak kızgın yağda sağa sola 

çevrilerek tek tek kızartılır. 

 Yanında patates ve ıspanak püresi ile servis yapılır. 

 

Resim 4.1.: Kadınbudu köfte 

5.2.3. Frit Patates Garnitürleri 
 

Kızartması yapılacak patatesler hazırlanacak olan garnitür çeşidine göre 

seçilmelidirler. Genellikle depolanmış yani nişastası bol olanlar kızartmalarda daha iyi sonuç 

vereceğinden tercih edilmelidirler. 

 

 Pommes pont-neuf steak patatesi 

 

Malzemeler: 

 2 orta boy patates, 
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 1 litre sıvıyağ, 

 Tuz. 

 

 

Hazırlanışı: 

 Uzunluğu 3-4 cm iri ve aynı boylarda patatesler seçilerek soyulur, 

dikdörtgen prizması şekline getirilir. 

 Hazırlanan prizmalar kesiti 2cm
2
 ve 5-6 cm uzunluğunda kesilir. 

 Bir defada 160-185 ºC’de koyu hardal renginde kızartılır. 

 Tuzu servise alırken atılmalıdır. Sıcak olarak servis yapılmalıdır. 

 

Resim 4.2. Steak patates 

5.2.4. Diğerleri 
 

Köfteler, körpe kümes hayvanları, yağsız balıklar frit yöntemiyle pişirilebilir. 

 

5.3. Tabağa Yerleştirme ve Dizaynı 
 

Bol yağda kızartılan yiyecekler uygun garnitürlerle ve sıcak olarak servis edilmelidir. 

Kızartılarak hazırlanmış ana yemeğe uygun garnitür seçilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayarak kadınbudu köfte pişiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Araç gereçleri hazırlayınız. 

 Sanitasyon ve hijyen kurallarına bağlı 

kalınız.  

 Planlı çalışınız. 

 Yukarıda tarifte belirtilen malzemeleri 

hazırlayınız. 

 Yukarıda belirtilen tarife göre 

kadınbudu köfte pişiriniz. 

 Sosu ve garnitürü ile servise hazır hale 

getiriniz.   

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Araçları hazırladınız mı?   

2. Yukarıda tarifte belirtilen malzemeleri hazırladınız mı?   

3. Yukarıda belirtilen tarife göre kadınbudu köfte pişirdiniz mi?   

4. Sosu ve garnitürü ile servise hazır hale getirdiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı 

evet ise “Ölçme Değerlendirme”ye geçiniz 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Isıya dayanıklı yağlar tercih edilmelidir. 

 

2. (    ) Zeytinyağı Oleik asit içerdiği için daha çabuk yanar ve bir defadan fazla 

kullanılmaz.  

 

3. (    ) Yağ kullanıldıkça, eskidikçe, yoğunluğu artar. 

 

4. (    ) Yağın en son kullanımı balıkta yapılmalıdır. 

 

5. (    ) Kızartma ısısı 100 dereceler arasında olmalıdır. 

 

6. (    ) Margarinler kızartmalar için kullanılabilir. 

 

 

 

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. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–6 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında; eti hazırlayıp ızgara (grille) pişirerek sos ve garnitürü ile 

servise hazır hale getirebilecektir. 

 

 

 

 

 Çevrenizde, ticari mutfaklarıyla hizmet veren turistik tesislerde ve 

restorantlarda ızgara pişirme yöntemi ile pişirilmekte olan et yemeklerini, 

soslarını ve garnitürlerini araştırınız. 

 Izgara yöntemiyle hazırlanan et yemekleri, sosları ve garnitürleri internet 

ortamında araştırınız. 

 Bu uygulama faaliyetinde öğreneceğiniz ızgarada pişirme yönteminde 

kullanacağınız etlerin nasıl seçildiğini ve pişirme yöntemine göre nasıl 

hazırlandığını “Et Hazırlama” modülünden faydalanarak öğreniniz. 

 

6. IZGARADA VE AZ YAĞDA TAVADA 

KIZARTMA (GRILL VE POELLE) 
 

Grill; yiyeceklerin kor haline gelmiş kömür ateşi üzerinde pişirilmesi yöntemidir. 

Poelle ise, az yağ konmuş kızgın tavada pişirme tekniğidir. Etler için ızgara olmadığı 

zamanlar poelle pişirme yöntemiyle pişirilebir. 

 

6.1. Grill Yönteminin Uygulanması 
 

Günümüzde kömürlü ızgaraların yanı sıra gazlı ve elektrikli ızgaralard 

kullanılmaktadır. Kömürlü ızgaralar kullanılacaksa meşe odununun kömürü kullanılmalıdır. 

Çünkü meşe kömürünün kalorisi yüksek olduğu için uzun süre ısı verir. Ayrıca yiyeceğe 

pişme sırasında özel bir lezzet katar. Grill yapmada kullanılan araçlar şunlardır: 

 

 Izgara, 

 Izgara telleri, 

 Maşa-fırça, 

 Davlumbaz. 

 

Etlerin gril yöntemiyle pişirilmesinde kullanılan ızgaralar genellikle sacdan yapılır. 

Görünüşü güzelleştirmek için dışları bakır kaplanarak işlenir. Izgara yakıldığında ortaya 

çıkan koku ve dumanın giderilmesi için kullanılan ve bakır kaplanarak işlenmiş davlumbazla 

tamamlanarak göze hoş görünen köşeler oluşturulur. 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6 

AMAÇ 
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Izgarada et ile ateş arasında en az 10 cm mesafe olmalıdır. Daha yakın olursa yüksek 

ısı etin dışındaki proteinleri katılaştırır ve ısının içeri girmesini engelleyerek dışının 

pişmesine rağmen içinin çiğ kalmasına, aynı zamanda kanserojen maddelerin oluşmasına 

neden olur. Mesafe fazla olursa ısı ete ulaşamaz. Etin içindeki su buharlaşırken et pişeceği 

için haşlama et tadı oluşur. Izgaranın üzerinde et, tavuk, balık için ayrı ayrı bölümler 

bulundurulmalıdır. Aksi takdirde koku ve lezzetler birbirine karışır. 

 

 Izgara telleri: Demir çubuklardan yapılmalıdır. Teller ısıyı emecek kalınlıkta 

olmalıdır. Et direkt tellerin üzerinde pişeceği için aralıkları da önemlidir. 

Tellerin aralıkları köfte gibi küçük parçalı yiyeceklerin düşmeyeceği büyüklükte 

olmalıdır. 

 

 Maşa-fırça: Izgarada pişen etleri çevirmek için mutlaka maşa kullanılmalıdır. 

Çatal gibi sivri uçlu araçlar etleri deler, etin içindeki sıvı protein ve su akar. Bu 

da hem besin kaybına hem de etin sert ve lezzetsiz olmasına neden olur. Izgara 

sırasında mutlaka fırça bulundurulmalıdır. Özellikle ızgarada pişirilen iri parçalı 

etlerin kurumasını engellemek için üzerlerinin yağlanması gerekir. Yağlamanın 

sıklığı ızgarada pişen malzemenin cinsine ve boyutuna göre değişir. 

 

 Grill pişirme dereceleri: İyi bir ızgara yapabilmenin ilk şartı ızgaranın ısı 

derecesinin iyi ayarlanmasıdır. Etler mutlaka önceden ısıtılmış ızgaraya 

konulmalıdır. Soğuk ızgara teli üzerinde başlayan ve giderek ısınan bir ızgarada 

et asla istenildiği gibi pişmez. Izgaranın ısısı 250ºC civarında olmalıdır. 

 

Büyük parçalı etlerin yavaş yavaş pişmesi gerekir. Bu nedenle büyük etler 150 ºC’de 

pişirilir. Küçük parçalı etler ise 250 ºC’de pişirilir. Etler ızgarada pişerken sık çevrilmez. Bir 

tarafı piştikten sonra diğer tarafı çevrilir. Izgarada pişen etlerin pişmişlik dereceleri 

müşterinin isteğine göre ayarlanır. 

 

 Az pişmiş (rare), 

 Orta pişmiş (medium), 

 Çok pişmiş (well done) olarak isimlendirilir. 

 

6.2. Grill Yöntemiyle Hazırlanan Yemekler ve Garnitürler 
 

6.2.1. Grill Yöntemiyle Hazırlanan Et Yemekleri 
 

6.2.1.1. Bonfileden Hazırlanan Et Yemekleri 

 

 Chateauxbriand: Bonfileden “Chateauxbriand” (şatobiryan) için kesilen kısım, 

et demiri ile yassıltılır, baharatlanır ve yağlanır. Kızgın kömürlü ızgarada 5-6 

dakika bir tarafı 5-6 dakika diğer tarafı olacak şekilde pişirilir. Kalın bir et 

parçası olduğu için pişme sırasında üzerine bir kapak kapatılabilir veya ızgarada 

birkaç kez çevrilir.  Piştikten sonra servis tabağına alınır.  Garnitürlerle 
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şekillendirildikten sonra işlem gören patates garnitürleri ve mantar sote, 

kuşkonmaz, bezelye, havuç, gibi zengin sebze gurubu ile servis yapılır.   

 

 Filetsteak: Bonfileden filetsteak için kesilen kısım dövülerek yumuşatılır, 

baharatlanır ve yağlanır. Kızgın kömürlü ızgarada iki tarafıda 2-3 dakika 

pişirilir. Şekillendirildikten sonra işlem gören patates garnitürleri ve sebze 

garnitürleri ile servis yapılır. 

 

 Filetmignons: Bonfileden filetmignons için kesilen kısım baharatlandıktan 

sonra yağlanır. Kızgın kömürlü ızgarada iki tarafı da 2 dakika pişirilir ve servis 

tabağına alınır.  Garnitürlerle şekillendirildikten sonra işlem gören patates 

garnitürleri mantar sote,  enginar gibi sebze garnitürleri ile servis yapılır. 

 

 Medaillon: Bonfileden medaillon için kesilen kısım baharatlandıktan sonra 

yağlanır. Kızgın kömürlü ızgarada iki tarafı 1-2 dakika pişirilir. Dilimlenmiş 

mantarlar sotelenir. Limon suyu ve krema ilave edilir. 1-2 akika kaynatılır. 

Etlerin üzerine dökülerek servis yapılır.   

 

6.2.1.2. Grill Yöntemiyle Pişirilebilen Et Bölümleri 

 

 Biftek: Bonfileden biftek için kesilen kısım dövülerek yumuşatılır. Baharatlanır 

ve yağlanır. Kızgın kömürlü ızgarada iki tarafıda 2-3 dk. pişirilir. 

Şekillendirildikten sonra işlem gören patates garnitürleri ve sebze garnitürleri 

ile servis yapılır. 

 

 Pirzolalar: Pirzolalar marine edilip buzdolabında 2 saat marinede bekletilir. 

Dolaptan çıkarılan etler baharatlanıp yağlanır. Kızgın ızgarada iki taraflı 

pişirilir. Pişme sırasında zaman zaman yağlanır. Servis tabağına alınan 

pirzolalar garnitürlerle pom anna, pom frit gibi patates garnitürleri, sote sebze 

garnitürleri ile servis yapılır. 

 

 Şişler: Etler, lezzetlendirilmek için çeşitli marinadlarda bekletilir. Yuvarlak 

şişler ızgara üzerinde durmadığından kullanılacak şişin dikdörtgen veya yassı 

olması gerekir. Marinadan çıkarılan kuzu eti baharatlanır. Şişe sadece et 

dizilebileceği gibi aralarına soğan domates, biber ilave edilebilir. Hepsi birden 

yağlanarak ızgarada pişirilir. Izgarada pişmiş sebzelerle, pilav ya da patates 

garnitürleri ile servis yapılır. 

 

6.2.1.3. Köfteler 

 

Etten veya kıymadan hazırlanan şişe geçirilerek ızgarada pişirilen kebaplar veya irice 

şekil verilerek hazırlandıktan sonra ızgarada pişirilen köfteler oldukça çeşitlidir.  Şiş kebap 

daima kuzu budundan elde edilen etlerle, köfteler ise genellikle koyun kıymasından 

hazırlanır. 
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6.2.1.4. Balıklar 

 

Izgara yönteminde büyük yağlı balıklar tercih edilir. Alabalık, sudan(uzun levrek), 

soman grill yöntemiyle pişirilebilir. 

 

6.2.1.5. Diğerleri 

 

Kuzu eti, süt dana pirzolası, kebaplar, dana ve kuzu sakatatları, şiş kebaplar, bıldırcın 

gibi av kuşları grill pişirme yöntemiyle pişirilebilir. 

 

6.2.2. Poelle Yöntemiyle Hazırlanan Et Yemekleri 
 

6.2.2.1. Bonfileden Hazırlanan Et Yemekleri 

 

Chateaubriand, filetsteak, tournedos (turnedo), filet mignons (fileminyon), medailion 

bonfileden elde edilen parçalardır. 

 

 Chateauxbriand 

 380–400 gram ağırlığındadır ve iki kişi için servis yapılır.   

 Pişirilirken özen gösterilmelidir. Gerekirse çember gibi bağlanır.   

 Piştikten sonra üzerlerine az kızmış tereyağı gezdirilir.  

 Tercihen kızarmış zengin garnitürlerle servis edilir.   

 Sos verilir veya tabağa servis yapılır. Sos olarak bernez sos, mantar sos 

kullanılır.  

 Müşterinin önüne flambe serviste yapılabilir. 

 

Resim 6.1. Chateauxbriand 

6.2.2.2. Grill Yöntemiyle Pişirilebilen Et Bölümleri 

 

 Contre-Filet Ten Elde Edilen Parçalar 
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 Entre cote double: Contre-filetten entre cote double için kesilen kısım hafifçe 

dövülerek yassıltılır. Baharatlanıp yağlanır. Kızgın kömürlü ızgarada iki tarafıda 

5–6 dakika pişirilir. Servis tabağına alınır. Kuşkonmaz, enginar, sebze, pom 

şato, pom parizyen garnitürleriyle ve patates garnitürleriyle servis yapılır. 

 

 Entre cote: Contre-filetten entre cote için kesilen kısım dövülerek yassıltılır. 

Baharatlanıp yağlanır. Kızgın kömürlü ızgarada iki tarafı da 3 dakika pişirilir. 

Bezelye sote gibi sebze garnitürleri ve pom frit gibi patates garnitürleri ve 

havuç, taze fasülye gibi garnitürlerle servis yapılır. 

 

 Entre cote minute: Contre-filetten enre cote minute için kesilen kısım 

dövülerek inceltilir. Baharatlanıp yağlanır. Kızgın ızgarada iki tarafı 1–2 dakika 

kızartılır. Servis tabağına alınarak garnitürlerle servis yapılır. 

 

 T Bone steak: Contre-filetten T bone steak için kesilen kısım baharatlanıp 

yağlanır. Kızgın kömürlü ızgarada birkaç kez çevrilerek (gerekirse üzerine 

kapak kapatarak) iki tarafını da 10 dakika pişirilir. Sos bernez ile ve patates 

garnitürleri ile servis yapılır. 

 

6.2.2.3. Köfteler 

 

Büyük,  tek parça halinde pişirilip sonra dilimlenerek servis yapılan köfteler de roti 

pişirme yöntemi ile hazırlanır. “Rulo Köfte”, “Dalyan Köfte” ve “Rosto Köfte” bazı 

kaynaklarda aynı şekilde hazırlanır. Bazı kaynaklarda ise aralarında küçük farklar vardır. 

 

6.2.2.4. Balıklar 

 

Yağlı ve büyük balıklar poelle yöntemi için uygundur.  

 

6.2.2.5. Diğerleri 

 

Av hayvanları, escalope(schitzel) çeşitleri ve parçaları poelle yöntemi için uygundur. 

 

 Escalope de Veau Natür 

 Escolope dilimi hafif inceltilip düzeltilerek, tuz ve karabiberlenir.      

 Poelle usulü tavada her iki tarafı da hafif kızartılarak kurutulmadan 

pişirilir.   

 Kızgın tereyağı gezdirilir.  

 Limon dilimi ve garnitürlerle servis yapılır.   
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Resim 6.2.Escalope de Veau Natür 

6.2.3. Grill Yöntemi Pişirilen Sebzeler 
 

Bu yöntemle pişirilecek sebzeler (patlıcan, kabaki domates, biber, vb.) mutlaka 

dilimlenmeli ve üzerine sıvıyağ sürülmelidir. Sıvıyağ sebzenin lezzetini arttır ve kabuğunun 

soyulmasını kolaylaştırır. 

 

6.2.4. Diğerleri  
 

Dana ve kuzu sakatatları: Ciğer, böbrek, dalak vb sakatatlar için en uygun pişirme 

yöntemlerinden biri de ızgarada pişirmedir. Çünkü sakatatlar ızgarada hem daha lezztli 

olurlar hem de daha az besin kaybına uğrar. Bunlar ızgarada pişen sebze garnitürleri ile 

servis yapılır. 

 

 Ciğer: 

 

 Zarı soyulduktan sonra yaprak şeklinde dilimlenir ve ızgarada pişirilir.  

 Kuşbaşı doğrandıktan sonra şişlere dizilerek de ızgarada pişirilebilir.  

 Kuşbaşı doğranmış karaciğer bir kapta ince kıyılmış soğan ve tuz ile 

ovulur.  

 İki saat bekletilir. Suyu süzülür. Şişlere dizilir. Üzerine iç yağı sarılır.  

 Izgarada her tarafı eşit pişirilir. 

 Şişten çıkarılır ve sahana alınır. Üzerine dövülmüş sarımsak ve sirke 

karışımı gezdirilir. 

 Tereyağı ve bir bardak et suyu eklenerek kısık ateşte 5 dakika pişirilir.  

 Ocaktan alınıp kıyılmış maydanoz eklenerek servis yapılır. 

 

 Böbrek:  

 

 Izgarada pişirmek için daha çok koyun ve kuzu böbreği tercih edilir.  

 Böbreğin zarı soyulur temizlenir. 

 Izgarada iki tarafıda kısa sürede pişirilerek servis yapılır. 
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 Piliç ızgara: Genellikle yumurtadan çıktıktan 45 gün sonra kesilen tavuğa piliç 

denir. Izgarada çeşitli şekillerde pişirilebilir. 

 Bir kapta biberiye, kekik, adaçayı, zencefil, kırmızıbiber, tuz ve 

zeytinyağı karıştırılır. 

 Piliç parçalarına bu karışım sürülür. 3 saat bekletilir.  

 Izgarada her iki tarafıda eşit pişirilir. 

 Izgara sebzeler ve pilav ile servis yapılır. 

 

6.3. Et Yemekleriyle Verilen Garnitürler ve Özellikleri 
 

Şiş kebap ve benzerleri pilav ike, diğer ızgaralar kızarmış patates veya pilav ve arzu 

edildiği takdirde tereyağlı sote sebzeler ile servis edikebilir. Genel olarak bir kaç istisna 

haricinde ızgara için en makul garnitür çeşitleri kızarmış patates ve salatadır. 

 

6.4. Et Yemekleriyle Verilen Soslar 
 

Klasik Fransız Mutfağının bütün dünyada kabul görmesinin nedeni soslarıdır. Sos, her 

zaman yemekten ayrı hazırlanır, yemeğin suyu sos olarak kabul edilmez. Sos, eşlik ettiği 

yemeğin lezzet ve görünüm yönünden tamamlayıcısıdır. Sosun yemekle uyum sağlaması ve 

güzelleştirmesi için doğru sosun doğru yemekte kullanılması gerekir. Ayrıca sosun istenilen 

kıvamda yapılması, ağızda güzel bir tat bırakması kullanılan baharatların acı, ekşi gibi 

tatlarının uyumlu olması gerekir. 

 

En önemlisi de güzel bir yemeğin yanında yemek, garnitür ve sos üçlüsü tabakta renk 

armonisi oluşturacak şekilde hazırlanmalıdır. Sos yeterli miktarda kullanılmalı, yemeği 

tamamen kapatmamalı, yemeğin görüntüsünü ve tadını ortaya çıkarmalıdır. Bu yeterliği 

kazanmak için iyi öğrenmek, doğru uygulamak ve kendimizi daima geliştirmemiz şarttır. 

 

6.5. Balıklarla Verilen Soslar  
 

Balık fondları ile hazırlanan soslar ve temel soslar balıklarla servis edilebilir. Sauce 

Bearnise (sos bernez), Sauce Hollandaise(Sos Hollandez) gibi tereyağından hazırlanan soslar 

örnek verilebilir. 

 

6.6. Balıklarla Verilen Garnitürler 
 

Balığın pişirme usulüne uygun olarak garnitür hazırlanmalıdır. Haşlanmış veya 

buharda pişmiş patates kroket ve cinsleri verilir. Bazı özel hazırlıklarda; kuşkonmaz, ıspanak 

yaprağı, roka, enginar göbeği de hususi garnitür olarak verilebilir. 

 

6.7. Balık Tabağının Sos ve Garnitürüyle Servise Hazırlanması 
 

Her zaman sos ve garnitürler servise yakın zamanda hazırlanmalıdır. Balık servis 

takımları kuvere konulmalıdır.  
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6.8. Tabağa Yerleştirme ve Tabak Dizaynı 
 

Uygun garnitürler ve sos renk, lezzet ve besin değeri bakıından uyumlu olacak şekilde 

yiyecek porsiyonlanmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayarak ızgarada piliç pişiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Araçları hazırlayınız. 

 Sanitasyon ve hijyen kurallarına bağlı 

kalınız.  

 Planlı çalışınız. 

 Yukarıda tarifte belirtilen malzemeleri 

hazırlayınız. 

 Yukarıda belirtilen tarife göre ızgarada 

piliç eti pişiriniz. 

 Sosu ve garnitürü ile servise hazır hale 

getiriniz.   

 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Araçları hazırladınız mı?   

2. Yukarıda tarifte belirtilen malzemeleri hazırladınız mı?   

3. Yukarıda belirtilen tarife göre ızgarada pilç eti pişirdiniz mi?   

4. Sosu ve garnitürü ile servise hazır hale getirdiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı 

evet ise “Ölçme Değerlendirme”ye geçiniz. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Grill; yiyeceklerin kor haline gelmiş kömür ateşi üzerinde pişirilmesi yöntemidir.  

 

2. (    ) Kömürlü ızgaralar kullanılacaksa çam odununun kömürü kullanılmalıdır. 

 

3. (    ) Etlerin gril yöntemiyle pişirilmesinde kullanılan ızgaralar genellikle sacdan 

yapılır. 

 

4. (    ) Izgaranın üzerinde et, tavuk, balık için ayrı ayrı bölümler bulundurulmalıdır. 

 

5. (    ) Etler soğuk ızgaraya konulmalıdır. 

 

6. (    ) Bonfileden biftek için kesilen kısım dövülerek yumuşatılır.  

 

7. (    ) Genellikle yumurtadan çıktıktan 45 gün sonra kesilen ağırlığı 1 kiloyu geçmeyen 

tavuğa piliç denir.  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–7 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında; tatlı hazırlayıp servise hazır hale getirebilecektir. 

 

 

 

 

 Çevrenizde, ticari mutfaklarıyla hizmet veren turistik tesislerde ve 

restorantlarda hazırlanan tatlıları araştırınız. 

 Hamur tatlılarını araştırınız. 

 Meyveli tatlı çeşitlerini araştırınız. 

 

7. TATLILAR 
 

7.1. Gemi Mutfaklarında Hazırlanabilecek Hamur Tatlılarının 

Özellikleri 
 

7.1.1. Hamur Tatlıları Çeşitleri Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Çeşitli yöntemlerle hazırlanan hamurların şeker,  bal ve pekmezle karıştırılmasıyla 

hazırlanan tatlılar, hamur tatlıları grubuna girer. 

 

 Mayalı hamurlardan hazırlanan tatlıların pişirilmesi ürünün kalitesi 

açısından oldukça önemlidir.   

 Hamur yoğrulduktan sonraki mayalandırma aşamalarının yeterince 

yapılmış olması ve uygun ısıda ve uygun yöntemlerle pişirilmiş olması 

mayalı hamurlardan yapılan tatlıların hacimlerini olumlu olarak etkiler.  

 Lokma gibi tatlı hamurlarının kızartılacağı yağların önceden kızdırılmış 

olması gerekir.  

 Kullanılan kızartma yağlarının kolayca okside olmayacak ve 

dumanlanmayacak türde yağlar olmasına dikkat edilmelidir (çabuk okside 

olan zeytinyağı gibi yağlar tercih edilmemelidir).  

 Ticarî mutfaklarda kullanılan kızartma yağları (frita gibi) derin yağda 

kızartmalar için uygun yağlardır.   

 Bazı ticarî mutfaklarda bu tür tatlı hamurları kızgın yağda açık pembe 

renkte kızartıldıktan sonra ikinci kez ayrı bir kızgın yağa daha atılarak 

tekrar altın sarısı renkte kızartılır.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–7 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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 Derin yağda kızartılan mayalı,  tatlı hamurları önceden hazırlanarak 

soğutulmuş olan kıvamlı gruba atılarak tatlandırılır.  

 Bazı mayalı hamur tatlılarının üzerine, şurupla tatlandırıldıktan sonra,  

koyu kıvamda sulandırılarak bir taşım kaynatılmış bal şurubu gezdirilir.   

 Fırında pişirilen mayalı tatlı hamurları pişirilmeden önce fırının 180-200  

°C’de ısıtılmış olması gerekir.   

 Baba tatlısı ve savaren tatlılısı özel kalıpları içerisinde pişirilirler.  

 Baba tatlısı kalıpları yerine tartölet kalıpları da kullanılabilir.  

 Ürün fırına sürüldükten sonra sık sık kapağının açılmaması gerekir.   

 Ürün kabardıktan sonra üzeri kızarmaya başlayıncaya kadar 

açılmamalıdır. Aksi takdirde hamur çöker ve içi istenilen kalitede pişmez. 

 

7.1.2. Meyveli Tatlı Çeşitlerinin Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Meyve tatlılarının mönüde bulunduğu sıra diğer tatlılarla aynıdır.  Meyve tatlıları 

ulusal ve uluslararası mutfaklarda her zaman en çok tercih edilen tatlılar grubunda yer alır. 

Meyveli tatlılar hazırlarken dikkat edilecek hususlar: 

 Elma, ayva gibi meyvelerin kabukları soyulup çekirdekli orta kısımları 

çıkarılır.   

 Elmadan bütün olarak faydalanılacaksa şekli bozulmadan düzgün 

soyulmalıdır  

 Elma, ayva gibi meyveler soyuldukları zaman kararırlar. Kararmayı 

önlemek için soyulduktan sonra limon sürülmeli ya da su içinde 

bekletilmelidir. 

 Bal kabağının kabukları sert ve kalındır. Bu nedenle soyarken keskin 

bıçak kullanılmalı ve derin soyulmalıdır.  

 Bal kabağının orta kısmındaki çekirdekli yuva iyice temizlenir.  

 Bal kabağı porsiyon olabilecek büyüklükte dilimlenir.  

 Tatlısı  yapılacak  olan  kuru  incir  ve  kuru  kayısının  ezik  olmamasına  

dikkat edilir. 

 

7.1.3. Hazır Ürünler Çeşitleri Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Kısa sürede hazırlanmaları nedeniyle tercih edilir. Çeşitli damak zevkine göre üretilen 

tel kadayıf, ekmek kadayıfı, yassı kadayıf, güllaç, Kemalpaşa tatlısı, pudingler, aşure 

karışımları, muhallebi ve keşkül bu gupta sayılabilecek örneklerdendir. Paketlerin üzerinde 

yer alan reçetelere göre hazırlanır. Özellikle sütlü tatlılarda raf ömrünü uzatmak, lezzet 

arttırmak ve renk belirginleştirmek için çeşitli katkı maddeleri içerir. 

 

7.1.3.1. Süslenmesi 

 

 Kase veya cup bardaklarda servise sunulur.  

 Cup bardakta sunulacaksa altlık tabağa dantel kâğıt veya peçete 

yerleştirmelisiniz.  
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 Puding: Meyve, bisküvi, süt ve kıvam vericiler kullanılarak hazırlanan bir 

İngiliz tatlısıdır. Piyasada hazır paketlerde satılmakta ve üzerindeki reçeteye 

göre hazırlanmaktadır. Kullanılan puding çeşidine göre bisküviler, kek 

kırıntıları altlık olarak kasenin içine konup üzerine puding eklenir. Soğuyunca 

meyve dilimleri yeşil fıstık, fındık, badem ile süslenip servise sunulur. Ayrıca 

çeşitli meyve sosları kullanarak farklı lezzette pudingler hazırlayabilirsiniz. 

 

Resim 7.1.Meyveli puding 

 Tel kadayıf: Kadayıfın tarihi Selçuklular dönemine kadar uzanmaktadır. Saray 

mutfağında da önemli bir yere sahiptir. Un, süt ve su karışımından hazırlanan 

akıcı kıvamdaki hamurun özel kalıplardan ince şeritler şeklinde dökülerek sıcak 

saç üzerinde kurutulmasıyla hazırlanır. 

 

7.1.3.2. Servisi 

 

 Dessert çatal –bıçağı kullanılacaksa bıçak sağda çatal solda olacak 

şekilde masaya konur.  

 Dessert bıçağı-tatlı (dessert) kaşığı kullanılacaksa bıçak içte, kaşık dışta 

olacak şekilde sağ tarafa konur. 

 

Resim7.2. A’la Cart kuveri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayarak güllaç hazırlayınız. 

 

Malzemeler: 

 10 adet güllaç yaprağı, 

 kg süt, 

 500 gram toz şeker, 

 2-3 yemek kaşığı gülsuyu. 

 

Harcı için: 

 250 gram ince çekilmiş fındık, 

 100 gram pudra şekeri, 

 100 gram Hindistan cevizi, 

 100 gram çekilmiş fıstık içi, 

 15 adet kiraz şekerlemesi. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 1.Araçları hazırlayınız. 

 Sanitasyon ve hijyen kurallarına bağlı 

kalınız.  

 Planlı çalışınız. 

 2.Yukarıda tarifte belirtilen malzemeleri 

hazırlayınız. 

 3.Yukarıda belirtilen tarife göre güllacı 

pişiriniz. 

 4.Servise hazır hale getiriniz.   

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

57 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Hijyen  ve  sanitasyon  kurallarına  uygun  hazırlığınızı yaptınız 

mı? 

  

2. Uygun araçları seçtiniz mi?   

3. Uygun gereçleri seçtiniz mi?   

4. Tekniğine uygun olarak şurubu hazırladınız mı?   

5. Güllaç için uygun ıslatma tepsisi seçtiniz mi?   

6. Güllaçları makasla ikiye kestiniz mi?   

7. Güllaçları yumuşayıncaya kadar ıslattınız mı?   

8. Güllaçları   ayrı   bir   tepsiye   yerleştirip   üzerine   süt 

eklediniz mi? 

  

9. İç harcını hazırlayıp kullandınız mı?   

10. Kalan güllaçları tekniğine uygun tepsiye yerleştirdiniz mi?   

11. Üzerini fındık, fıstık ve kiraz şekerlemesi ile süslediniz mi?   

12. Ürünü servise uygun tabakta sundunuz mu?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Güllaç yaprağı…………………………..ve………………………………el 

filtrelenmiş suyla karıştırılmasıyla hazırlanır. 

 

2. Puding …………………veya ……………içerisine konarak servise sunulur. 

 

3. Güllacın üzeri…………….nar……………………..fındık ve………………….ile 

süslenerek servis yapılır. 

 

4. Hazır pudingler………………………………………….göre pişirilirler. 

 

 

 

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. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri  Evet Hayır 

1. Malzemeyi hazırladınız mı? Pilav için suyu hazırladınız mı?   

2. Yağınızı hazırladınız mı?   

3. Ölçülü tuzunuzu hazırladınız mı?   

4. Suyu derin bir tencereye koydunuz mu?   

5. Tencereyi, seçtiğiniz ocağın üzerine koydunuz mu?   

6. Suyu tencereye koyup tuzu ilave ederek yüksek ısıda kaynattınız mı?   

7. Kaynayan suya pirincinizi ilave ettiniz mi?   

8. Islatılmış ve yıkanmış pirinci ilave edip ve karıştırdınız mı?   

9. Yukarıda belirtilen tarife göre Braise tekniği ile etli patlıcan yemeği 

pişirdiniz mi? 
  

10. Sosu ve garnitürü ile servise hazır hale getirdiniz mi?   

11. Yukarıda belirtilen tarife göre kendi suyunda pişirme buğu kebabı 

pişirdiniz mi? 
  

12. Sosu ve garnitürü ile servise hazır hale getirdiniz mi?   

13. Yukarıda belirtilen tarife göre kadınbudu köfte pişirdiniz mi?   

14. Sosu ve garnitürü ile servise hazır hale getirdiniz mi?   

15. Yukarıda belirtilen tarife göre ızgarada pilç eti pişirdiniz mi?   

16. Sosu ve garnitürü ile servise hazır hale getirdiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 Y 

6 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 C 

4 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 C 

3 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 A 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 DOĞRU 

2 YANLIŞ 

3 DOĞRU 

4 DOĞRU 

5 YANLIŞ 

6 DOĞRU 

7 DOĞRU 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6’NIN CEVAP ANAHTARI 

 

1 DOĞRU 

2 YANLIŞ 

3 DOĞRU 

4 DOĞRU 

5 YANLIŞ 

6 DOĞRU 

7 DOĞRU 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 7’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 buğday unu, mısır  nişastası 

2 kase cup bardak 

3 Hindistan cevizi, yeşil fıstık, kiraz 

4 paket üzerindeki reçeteye 

 

 

  



 

62 

 

 

KAYNAKÇA 
 

 ARLIM Şanlıer, N. KÜÇÜKKÖMÜRLER, S. ERSOY, Y. YAMAN, M. 

ÖZGEN, Yiyecek Üretimi, I. Ya-Pa Yayınları, İstanbul, 2002. 

 

 BAYSAL A., Beslenme Şekli ve Alışkanlıkları ile İlgili Hatalı Uygulamalar 

ve Nedenlerİ, Okul Çağı Çocuklarında Beslenme, Roche Bilimsel Yayınlar 

Serisi, Ankara, 1984. 

 

 ERYILMAZ L. C., Yemek Pişirme Teknikleri-Çeşitleri Beslenme Yemek 

Görgü Kuralları. Remzi Kitapevi, İstanbul.1995. 

 

 GÜRMAN Ü., Yemek Pişirme Teknikleri Ve Uygulamaları 1. M. E. B. 

Yayınları: 3494, Ders Kitapları Dizisi: 695, İstanbul. 2004. 

 

 TÜRKAN C., Aşçılık. Uygulamalı Yemek Hazırlama Tekniği, Değişim 

Yayınları, İstanbul. 2004. 

 

 Türkan C., 2005. Mutfak Hizmetleri, Değişim Yayınları, İstanbul, 2005. 

 

 http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/59/02/972001/dosyalar/2014_1

2/26035244_sebzegarnitrleri.pdf 

 

 http://www.villandry.com/2014/10/weekend-chateaubriand-great-portland-

street/ 

 

KAYNAKÇA 

http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/59/02/972001/dosyalar/2014_12/26035244_sebzegarnitrleri.pdf
http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/59/02/972001/dosyalar/2014_12/26035244_sebzegarnitrleri.pdf
http://www.villandry.com/2014/10/weekend-chateaubriand-great-portland-street/
http://www.villandry.com/2014/10/weekend-chateaubriand-great-portland-street/

