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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Hizmet sektörü, önemli ve geniĢ istihdama yer veren gözde alanlardan birisidir.
Hizmet sektörünün sağlamıĢ olduğu geniĢ iĢ olanakları ülke ekonomisinde önemli bir yere
sahiptir. Aile ve Tüketici Hizmetleri bölümü gerek yeni bir alan olması gerekse bu alanda
ülkemizde geniĢ bir iĢ gücüne ihtiyaç olması dolayısıyla önemli bir bölümdür.
Bu modülde yemek sofrasının insan psikolojisine etkisi ve düzenli hazırlanmıĢ bir
yemek sofrasının önemi, aile ile birlikte yemek yemenin önemi anlatılmaktadır. Ayrıca
sosyalleĢme açısından önemli olan yemek sofralarının çeĢitli amaçlarla hazırlanma Ģekillerini
uygulayabileceksiniz.
Bu modül ile özel günlerin neler olduğunu, servis türlerini ve içecek servisi yapmayı
öğreneceksiniz. Özel gün sofralarının özelliklerini bilecek ve servis ilkelerine uygun özel
gün sofraları hazırlayabileceksiniz. Bu modülü baĢarı ile tamamladığınızda yemek sofrası ile
ilgili yeterliliğe sahip olacak, yemek sofrası hazırlayabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Yemek sofrası hazırlıkları yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Türk kültüründe aile sofrasının önemini araĢtırınız.



ArkadaĢlarınızla iki farklı grup kurarak aile sofralarının düzenlenmesi hakkında
varsa farklılıkların nedenlerini bulunuz. Bu nedenlerin mutfak ve yemek
kültürüne nasıl etki ettiğini tartıĢınız.

1. YEMEK SOFRASI
1.1.Aile Sofrası ve Önemi
Masa, sini vb. Ģeylerin yemek, yemek üzere hazırlanmıĢ durumuna sofra denilir.
Sofra bu anlamıyla daha çok maddesel bir anlam içermekte ise de aslında Türk mutfak ve
kültüründe daha çok kültürel önemiyle dikkat çekmektedir. Yapılan araĢtırmalarda ailelerin
sofrada buluĢmasının önemi belirtilerek, birlikte yemek yiyen aile bireylerinde, ruh sağlığı
problemlerinin daha az olduğu belirtilmiĢ, ayaküstü atıĢtırmak yerine aile bireylerinin bir
arada yemek yemesinin tercih edilmesi önerilmiĢtir.

Resim 1.1: Aynı sofrada beraber yemek yiyen aile üyelerinin mutluluk görüntüsü
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Son zamanlarda tek baĢına yemeğin yenmesi, hızlı yemek (fastfood) tarzı, ayakta
atıĢtırma Ģeklinde yemek yemeler yaygın adetler haline gelmiĢtir. Hâlbuki yemeğin baĢka
fonksiyonları da vardır. Birbirini seven kiĢilerin, özellikle aile bireylerinin, bir arada sohbet
ederek, neĢe ve muhabbet içinde yemek yemeleri; aile birliği ve ruh sağlığının korunması
açısından vazgeçilmez derecede önemlidir.
Sofra baĢına ailece oturmak, kiĢileri birbirine bağlar, evde sıcak ve sevgi dolu bir
ortam oluĢmasına yardım eder. Yemekte bir araya gelmeyen, gelseler bile hiçbir Ģey
konuĢmayan aile üyeleri; bütünleĢme, yemek zamanını canlı duygular ve manalarla
zenginleĢtirme gücünü kaybeder. Bu donmuĢ bir yiyeceği yemeğe çalıĢmak gibi bir Ģeydir;
tatsız, tuzsuz ve tatminsizdir. Yemekte bir araya gelmiĢ ailenin sevgi ve emek harcanarak
hazırlanan bir yemeği, neĢeyle paylaĢmasında birçok kazanım bulunmaktadır. Sofra baĢına
ailece oturmak, kiĢileri birbirine bağlar, evde sıcak ve sevgi dolu bir ortam hazırlamaya
yardım eder. Bütün bunlar, aile fertlerinin mutluluğunu artırır. Ailece sevilen yemekler,
bireyleri bütünleĢtirir; fiziki, hissi ve ruhi bakımdan güçlendirir. Sofra baĢında tatlı sohbetler
yapmak, aile fertlerinin birbirlerini dinlemesi, özellikle çocukların da söz sahibi olması
kültürümüzün çok güzel bir bölümüdür.
Bütün aile efradıyla (eĢ, çocuk, kardeĢ, ana, baba ve evde diğer bulunanlarla) yemek
vakti gelince topluca sofraya oturmak veya dostlarla beraber sofrada bulunmak
kültürümüzde de teĢvik edilmiĢtir. Birlikte yenilen yemeklerde paylaĢımlar arttıkça bağlarda
kuvvetlenir. Böyle ortamlarda kiĢiler daha müsamahalı, telkine, anlaĢmaya ve iĢbirliğine
yatkın haldedir. Modern dünyada iĢ görüĢmelerinin ve kritik anlaĢmaların hep yemekli
toplantılarda yapılması da bu sebeple tercih edilmektedir. Ancak, sofra baĢında sadece
yemek yenilmeli, sohbet edilmelidir. Televizyon seyretmek, gazete okumak gibi ilgiyi
sadece yapılan iĢte odaklayan, dikkat dağıtan faaliyetlerde bulunulmamalıdır. Ayrıca yemek
esnasında olumsuzluklardan, hatalardan konuĢulmamalı; güzel ve hoĢ Ģeylerden
bahsedilmelidir. KoĢuĢturma ve karmaĢanın arttığı dünyada, aile sofrası ve birlikte yemek
yemek daha da önem kazanmaktadır. Yemek sofrasında yenilen yemeklerin bireylere
faydaları:





Aile hayatı için düzenleyici bir etkiye sahiptir.
Ruh sağlığını koruyan bir etkiye sahiptir.
PaylaĢımlar arttıkça aile bağları kuvvetlenir.
Bu tarz ailelerde çocukların kendilerine güvenleri artar.

1.2. Kurumlarda Yemek Servisi ve Önemi
ĠĢletmede ağırlanacak misafirlerin isteklerinin mümkün olduğunca çabuk ve seri bir
Ģekilde gerçekleĢtirilmesi gerekir. Zor beğenen ve mükemmellik takıntısı olan kiĢileri
memnun etmesi zor iĢtir. Basit bir örnekle, misafir masasının kirlenmiĢ ve kullanılmayacak
servis malzemeleriyle dolu olması bu gibi bireyleri rahatsız eder. Hizmet sektörüne katılan
insanlara en iyi hizmeti vermeyi amaçlayan iĢletmelerin göz estetiğine ve damak zevkine
hitap edebilecek düzeyde kaliteli hizmet üretebilmeleri, bu konuda eğitilmiĢ, yetenekli
elemanlara ve standartlara uygun malzemeye sahip olmaları ile mümkündür.
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Hizmet sektöründen faydalanan insanların sayısı dünyanın her yerinde her geçen gün
artmaktadır. GeliĢen ve sürekli değiĢen insan ihtiyaçları doğrultusunda büyük bir insan
kitlesi, yeni yerler görmek, günlük hayatın sıkıntılarından uzaklaĢmak, dinlenmek ve güzel
vakit geçirmek gibi nedenlerle hizmet sektöründen faydalanmaktadır. Aynı zamanda çalıĢma
ve eğitim hayatında olan insanlar günlük beslenme ihtiyaçlarını ev dıĢında karĢılamak
zorunluluğunda kalabilmektedir.

Resim 1.2: Servis kalitesi

Bu nedenle büyük oranda insan emeğine dayanmakta olan hizmet sektöründe ihtiyaç
duyulan kalifiye eleman sayısı her geçen gün artmaktadır. ÇeĢitli yiyecek ve içecek hizmet
iĢletmeleri, sürekli geliĢmekte olan turizm ve hizmet sektöründeki payını geniĢletmek için
konuklara farklı seçenekler sunmaktadır. Bu hizmetler ise çeĢitli yiyecek, içecek menülerini
en pratik ve kolay Ģekilde konuklara servis yapmayı gerektirmektedir.
Bilindiği üzere servis usulleri, mutfakta hazırlanan yemeklerin konuklara servis
edilmesinde kullanılan ana sistemlerdir. Genel olarak yiyecek ve içeceklerin servis
edilmesinde, çeĢitli milletlerin yemek kültürlerinden, gelenek ve göreneklerinden doğmuĢ
olan servis usulleri kullanılmaktadır. Yemeklerin tadı kadar sunuĢ biçimi de önemlidir.
Servis kelime anlamı olarak konuklara yiyecek ve içeceklerin servis personeli tarafından,
uygun takımlarla ve belirli bir servis metodunun kurallarına göre sunma sanatıdır. Servis ne
kadar kaliteli ve iyi olursa konukların tatmini ve buna paralel olarak iĢletmenin kârlılık oranı
da yüksek olur. Servisin bir ahenk içerisinde göze hoĢ gelecek bir biçimde, bu konuda
yetenekli ve bilgili personel tarafından sunumu çok önemlidir.
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Yiyecek içecek iĢletmeleri de diğer iĢletmeler gibi kâr amacıyla çalıĢan kuruluĢlardır.
Bu nedenle yemek servisi ne derece kaliteli ve iyi olursa o derece yüksek konuk tatmini,
yüksek konuk sayısı ve bunlara paralel olarak da yüksek gelir elde edilecektir.

1.3.Yemek Servisi ve ÇeĢitleri
Yiyecek içecek iĢletmelerinde hizmet kalitesine göre çok değiĢik servis usulleri
kullanılmaktadır. Yemek servisinde konuklar gelmeden önce servis malzemelerini masalara
yerleĢtirmek en önemli kurallardandır. Bunun amacı, konuklara her Ģeyin hazır olduğunu
vurgulamak, servis sırasında zaman kazanmak ve en önemlisi güzel bir görünüm
oluĢturmaktır.
Ancak değiĢik menülerin uygulanması; sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akĢam yemeği
ve banket yemeklerinde yenen yemeklerin farklı oluĢu farklı servis ve kuver çeĢitlerinin
oluĢmasına neden olmuĢtur. Bu modülde baĢlıca 3 servis kuveri ele alınacaktır.

1.3.1. Basit Servis
Genellikle bir iki yıldızlı günlük yemeklerde aile sofralarında, küçük otellerde,
bağımsız restoranlarda uygulanan bir servis çeĢididir. Genellikle içki servisinin olmadığı
restoranlarda uygulanmaktadır. Türk usulü tencere yemekleri, ızgara çeĢitleri ve kebapçılar
bu servis çeĢidini dolayısıyla bu kuver türünü kullanmaktadırlar. Öğle yemekleri akĢam
yemeklerine göre daha kısa sürede yenilen yemekler olduğu için, bazen alakart menüye ilave
olarak set menü ya da günün menüsü de serviste yer alabilir. Genellikle çorba, ana yemek ve
tatlıdan oluĢan üç sıra yemek servis edilir. Bu noktadan hareket edilerek basit kuverde; çorba
kaĢığı, ana yemek bıçağı ve çatalı ile su bardağı standart olarak yer alır. Ancak, tatlı ve
meyve servisinde konuğun seçme imkânı olacağından, tatlı çatalı, bıçağı ya da kaĢığı yer
almayabilir. Birinci sınıf lüks restoranlarda, ekmek tabağı ve tereyağı bıçağı kuvere ilave
edilir. Basit bir kuver aĢağıdaki malzemelerden oluĢur:








Molton, masa örtüsü ve kapak
Servis tabağı ve peçete (kuver tabağı kullanılmıyorsa sadece peçete)
Büyük boy çatal, kaĢık ve bıçak
Su bardağı
Tuz ve biberlik
Küllük (sigara içilen bölümlerde)
Ekmek tabağı ve tereyağı bıçağı (birinci sınıf lüks restoranlarda)
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Resim 1.3: Basit kuver

1.3.2. Tabldot Servisi
Menüsü önceden belli olan yemekleri yiyebilmek için gerekli olan masa üstü servis
takımlarının kullanım sırası ve kolaylığına göre yerleĢtirilmesine tabldot kuver denir. Bir
öğünde servis edilen tabldot menüleri genel olarak baĢlangıç yemeği, ana yemek ve salata,
tatlı veya meyveden meydana gelir. Tabldot kuverde menü bilindiği için kuver önceden
masaya atılır. Önemli olan menüde bulunan yiyecek ve içeceklerin yenilmesinde,
kullanılacak tüm masa üstü takımların eksiksiz konulmasıdır. Masaya yerleĢtirilecek
takımların eksik veya fazla olması servis sırasında sorunlara neden olur.
Bu servis Ģekli sayfiye ve Ģehir restoranlarında, fiks menülü gazino ve gece
kulüplerinde, hastanelerde, okullarda, askeri birliklerde, kamu ve özel sektör kuruluĢlarında,
vb. yerlerde uygulanmaktadır. Yararları:





Zamandan tasarruf edilir.
Mutfak ve servis personelinden tasarruf edilir.
Malzeme satın almada kolaylık sağlar.
Yemek maliyetlerinde düĢüĢ sağlar.

Tabldot usulü çalıĢan restoranlarda, birden fazla menü olabilir. Konuklar bu menüden
istediklerini seçebilir. Bu seçime göre kuverde değiĢiklik yapılabilir.
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Resim 1.4: Tabldot kuver

1.3.3. Alakart Servis
Menüsü önceden belli olmayan, misafirden sipariĢ alındıktan sonra hazırlanan
yemekleri yiyebilmek için gerekli olan masa üstü servis takımlarının kullanım sırası ve
kolaylığına göre yerleĢtirilmesi ve servisine alakart servis denir. Misafirlerin yiyecek ve
içecek sipariĢlerini kendilerine sunulan menü kartından oluĢturmalarına dayalı bir servis
sistemidir.
Fransızcadan dilimize geçen bu kelime karta göre, kart usulü, kartlı sistem gibi
anlamlara gelir. Alakart servis yapılan restoranlarda her öğün düzenli olarak hazırlanan ve
misafirlerin seçimine göre servis edilecek yiyecek ve içeceklerin bulunduğu menü kartları
vardır. Yiyecek ve içecekler klasik menüdeki genel kurallara uygun olarak yazılmıĢ Ģekilde
misafirlerin seçimine sunulur. Kapıda karĢılanıp rezervasyon durumuna göre masasına
yerleĢtirilen misafire menü kartları dağıtılarak yemek seçmeleri için bir süre verilir.
SipariĢleri alınan masaya sipariĢlerine uygun masa üstü takımları atılır.
Alakart serviste, ana yemekten sonra dessertler için ikinci defa sipariĢ alınır. Dessert
ve kahve sipariĢleri için gerekli olan servis takımı, ana yemek servisinden sonra masaya
ilave edilir. Görüldüğü gibi alakart serviste konuğun yiyecek ve içecek isteği, yemek sonuna
kadar kademe kademe öğreniliyor. Bu nedenle her kademede sipariĢe göre kuver hazırlamak
gerekir. Ancak servis sırasında sıkıĢıklığı önlemek, konuğa salonun hazır olduğunu
göstermek ve personele zaman kazandırmak için servisten önce kuverleri hazırlamak gerekir.
Bu kuver, sadece ana yemek için gerekli olan servis hazırlığıdır. SipariĢi alınan diğer
yemeklerin servis takımları ilaveler yapılarak kuver tamamlanır. Restoranda içki servisi de
yapılıyorsa daha önceki tecrübeler göz önünde bulundurularak en çok tercih edilen içkiye
uygun bardaklar da masaya konulur. Bu bardaklar su ve Ģarap bardaklarıdır.
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Resim 1.5: Alakart kuveri

Servis öncesi alakart kuverde, masa düzeninde kullanılacak materyaller aĢağıdaki
sırayla masaya konulmalıdır.









Servis tabağı
KumaĢ peçete
Ana yemek bıçağı
Ana yemek çatalı
Ekmek tabağı
Tereyağı bıçağı
Su, Ģarap bardağı
Menaj, kül tablası

SipariĢler mutfak ve barda hazırlanırken servis elemanı bu sipariĢler doğrultusunda
kuverde gerekli ekleme veya çıkarmaları yapar. SipariĢ alma, kuveri tamamlama ve istenilen
yiyecek ve içeceklerin servisi yemek süresince tekrarlanır. Yemeğini bitirip kalkan bir
misafirden sonra, o masa bir sonraki misafir için, servis saatinden önce olduğu gibi kapak
örtüsü değiĢtirilerek, kuveri açık hâle getirilmelidir. Sürekli gelen misafirin değiĢiyor
durumda olması ve gelenlerin isteğe bağlı menü seçmesinden dolayı alakart restoranlarda
servantın hazırlanması ve yeteri kadar yedek malzemenin hazır bulundurulması faydalıdır.
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1.4.Yemek Menü Kartları
Yiyecek ve içeceklerin belirli bir düzene göre üzerine yazıldığı kartlara menü kartı
denir. Menü kartı bir olaya, bir nedene dayanarak hazırlanır. Hangi nedenle hazırlanırsa
hazırlansın, aĢağıdaki özellikleri taĢımalıdır.










Kaliteli bir kartona yazılmalı ya da basılmalıdır.
Yemek ve içki sıralamasında alıĢılmıĢ kurallara uyulmalıdır.
Yiyeceklerin isimleri eksiksiz olarak yazılmalıdır.
Kart lekesiz, temiz ve zedelenmemiĢ olmalıdır.
Fiyatlar açık olarak belirtilmelidir.
Listenin içeriği anlaĢılır olmalıdır.
Yemek isimleriyle birlikte kullanılan sos ve garnitürler belirtilmelidir.
Listede standart yemeklerin yanında, uluslararası ve özel yemeklere de yer
verilmelidir.
Yemek listesi en az iki dilde yazılmalıdır.

Resim 1.6: Menü kartı örneği

Bir iĢletmede bu kartların hazırlanma aĢamasında yiyecek ve içecek müdürünün
kontrolü altında restoran müdürü ve Ģef aĢçı menünün hazırlanmasında yer almalıdır.
Hazırlanan menülerin çeĢidi ne olursa olsun kâğıt kalitesi ve diğer özellikleri hazırlayan
hakkında fikir vermeye yeter. Bu açıdan bakıldığında menü kartları, iĢletmenin en önemli
özendirme araçlarında birisidir. Sunulan menülerin türüne göre farklı kart türleri de vardır:
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A’la carte menü kartı: Bir ön hazırlık olmaksızın konuk sipariĢinden sonra
hazırlanabilecek yiyecek ve içecekleri kapsar. Dolayısıyla bu menü kartını her
mevsimde bulunabilecek yiyecek ve içeceklerden hazırlamak gerekir. Belirli bir
sıra takip eder.



Tabldot menü kartı: Genellikle hazır yemeklerden seçilerek meydana getirilir.
Seçmeli veya seçmesiz olarak uygulanabilir. Standart olarak belirli dönemlere
yönelik table d‟hote kartları hazırlanabileceği gibi, günün kartı Ģeklinde de
hazırlanabilirler.

Hazırlanan menü kartlarında bulunan yemekler uygun ve çekici baĢlıklar altında
toplanarak yazılırlar. Örneğin balık yemekleri için „Balıkçının Ağından‟ gibi baĢlıklar
kullanılabilir. Her gruba dahil yemekler, kendi aralarında fiyatlarına göre sıralanırlar. Her
gruptaki ucuz yemekler ilk sıralara yazılır. Mevsime göre değiĢen yemekler veya günlük
yemekler için özel bir bölüm ayrılabilir.

1.5.Yemeklerle Servis Edilecek Ġçecekler
Yemeklerle servis edilecek içecekler, alkollü ve alkolsüz olarak sınıflandırılabilir.
Gerek alkollü gerekse alkolsüz içecekler, kendi içlerinde soğuk ve sıcak içecekler olarak
sınıflandırılabilir. Alkollü soğuk içecekleri de yemek öncesi, yemek sırası ve yemek
sonrasında içilen içecekler olarak sınıflandırabilmek mümkündür. Servis elemanlarının her
türlü içeceğin servisini baĢarıyla yapması beklenir. Özellikle büfe servisi çalıĢan yazlık
otellerde, servis elemanlarının baĢta Ģarap olmak üzere her türlü içki hakkında bilgi sahibi
olmaları ve bu içeceklerin servislerini profesyonel Ģekilde gerçekleĢtirmeleri beklenir.

1.5.1. Alkolsüz Ġçeceklerin Servisi:
Alkolsüz içecekleri, sıcak ve soğuk alkolsüz içecekler olarak iki grupta incelemek
mümkündür.
1.5.1.1.Soğuk Alkolsüz Ġçecekler


Su servisi: Ġçecekler denildiğinde ilk akla gelen sudur. Ġçecek servisinde ve buz
yapımında kullanılacak olan suyun sertlik derecesi, kireçli olup olmadığı
önemlidir. Su servisi konuğun sağ tarafından yapılmalıdır. Su servisi yaparken
peçete sol elde taĢınmalı, bir konuktan diğerine geçerken, sürahi ağzından akan
sular silinmelidir. Servis edilecek su yeterince soğuk veya konuğun isteğine
uygun ısıda olmalıdır. ġiĢe ile yapılan servislerde ĢiĢe kapağı konuğun gözü
önünde açılmalıdır. Gerek sürahi ile yapılan serviste gerekse ĢiĢe ile yapılan
serviste sürahi veya ĢiĢe bardağa değdirilmeden bardak ¾ oranında
doldurulmalıdır. Su, misafir yemek sofrasına oturduğu zaman ilk ve devamlı
olarak servis yapılması gereken içecektir.



Kola ve gazozlar: Kola ve gazozlar 8-10 derece sıcaklıkta servis edilir. Özel
bardakları olmadığı için uzun ayaksız bardaklarda verilirler. Konuk masasında
açılarak servis edilebilirler. Bardağın 2/3 ‟ü doldurularak 2-3 parça buz, limon
dilimi ve içki kamıĢıyla konuğun sağ tarafından servis edilir.
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Resim 1.7: Soğuk alkolsüz içeceklerin görüntüsü



Meyve suları ve Ģuruplar: Servis ısıları, kolalar gibi 8-10 derecedir. Pastorize
meyve suları, ĢiĢesinde servis edilir. Getirilen ĢiĢe ve buzlu bardak masaya
bırakılır. ġiĢe açılarak bardağa konur ve bardağın sağ ilerisine bırakılır. Taze
meyve suları ve diğer Ģurupların servisi, konukların sağ tarafından ve saat
yönünde gerçekleĢtirilir.



Maden suları: Soğuk olarak, konukların sağından servisleri yapılır.



Ayran: Soğuk olarak ve ayaksız geniĢ ağızlı bardaklarda servis edilir.



Tonik: ÇeĢitli içeceklerle servisleri yapılabileceği gibi, ayrıca bardakta soğuk
olarak da servis edilebilir.



Buzlu çay: Buzlu çay bardağının üzeri soğutulmuĢ çayla doldurulur. Ġçine
yuvarlak kesilmiĢ limon konularak, Ģeker Ģurubu ve buzlu çay kaĢığı ile servis
edilir.

1.5.1.2. Sıcak Alkolsüz Ġçecekler


Çay: Fincan veya demlikle servis edilir. Demlikle servis yapılırken, demlik ve
sıcak su ayrı olarak bulundurulur. ġekerlik ve limon dilimleri de masada hazır
edilir. Demlik ve sıcak su potu, konuğun sağ tarafına ve kulpları aynı yöne
bakacak Ģekilde yerleĢtirilir. Masada bulunmasına rağmen, servisi mümkün
olduğunca servis elemanları tarafından yapılmalıdır.
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Resim 1.8: Potla ve yiyecekle çay servisi



Adaçayı: Servisi fincanda yapılır. Ġsteğe göre limon verilebilir. Konukların
sağından ve saat yönünde servisi yapılmalıdır.



Ihlamur: Çiçek ve yaprakları demlikte kaynatılır. Kaynatıldıktan sonra bir pota
süzülür. Yanına Ģeker konulur.Çay fincanında servis edilir.



Kahve: Türk kahvesi tabanı geniĢ, ağzı dar bakır veya pirinçten yapılmıĢ
cezvelerde hazırlanır. Türk kahvesi kendine has küçük fincanlarda servis edilir.
Yanında su ile servis edilmelidir. Konuğa kahvesini nasıl istediği ise baĢta
mutlaka sorulmalıdır.



Neskafe: Neskafe servisinde kaynamıĢ su, süt, Ģeker, fincan ve kaĢık birlikte
götürülür. Ayrı bir tabakta da neskafe götürülür.



Diğerleri: Bunların dıĢında moka, Amerikan kahve, espresso, kakao ve salep
gibi içecekler de alkolsüz sıcak olarak servis edilen diğer içecek türleridir.

1.5.2. Alkollü Ġçeceklerin Servisi:


Bira servisi: Biralar soğutulmuĢ olarak uygun bardaklarla servis edilmelidir.
Konuklara daha çok baharatlı yemeklerle içilmesi tavsiye edilmelidir. ġiĢeyle
servis edilecekse bira konuğun yanında açılmalı, ĢiĢe masaya götürülmeden
iyice temizlenmelidir. Servis sürekli sağdan yapılmalıdır.
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ġarap servisi: ġarap tek cümleyle mayalanmıĢ üzüm suyu demektir. Beyaz ve
roze Ģaraplar, Ģampanyalar ve köpüklü Ģaraplar soğuk olarak, kırmızı Ģaraplarda
normal oda sıcaklığında servis edilir. Normal oda sıcaklığı sözünü açıklamak
gerekmektedir. Çok yüksek oda sıcaklığı iyi sayılmayacağı için 15-20 derece
arası sıcaklık kabul edilmelidir. ġarap servisinde önce ĢiĢe Ģarabı sipariĢ edene
takdim edilerek gösterilir ve onayı alınır. ġarap bardaklarının masaya konulup
konulmadığı kontrol edilir. ġiĢenin kapak kapsülü tirbuĢonun bıçağıyla etraflıca
kesilerek alınır. Mantarı peçeteyle silinerek temizlenir. Mantar, tirbuĢonla
usulünce çıkartılıp fena kokusu olup olmadığı kontrol edildikten sonra kovanın
içine atılır. ġiĢenin ağzı peçeteyle silinir. ġiĢe kovadan çıkarılarak güzelce
silinir ve etiketi kapatmayacak Ģekilde tutulur ve ev sahibinin tatması için
kadehine biraz dökülür. Konuğun onayı alındıktan sonra bayanlardan
baĢlayarak konukların sağ tarafından servisi yapılır. Bardaklar 2/3 oranında
doldurulur. En son ev sahibine servis yapılır. Unutulmaması gereken nokta
beyaz Ģaraplar buz kovasının içinde servis edilirken kırmızı Ģaraplar genellikle
sepette servis edilir.

Resim 1.9: ġarap servisi



Köpüklü Ģarap, Ģampanya servisi: Özel günlerde soğuk olarak içilen bir içki
türüdür. Servisinde ise ĢiĢe kovadan çıkarılarak bir bez peçeteyle kurulanır.
Etiketi okunacak Ģekilde sipariĢ edene gösterilir ve onayı alınır. Emniyet teli
aksi istikamete bükülerek gevĢetilir. GevĢetilen emniyet teli ve üzerini saran
kapak jelatini birlikte kaldırılarak çıkarılır. Mantar sessiz bir Ģekilde çıkarılır.
ġiĢenin ağzı mantarla veya peçeteyle silinir. Ev sahibinin bardağına biraz
dökülüp onaylattırıldıktan sonra sağ taraftan diğer misafirlere en sonda da ev
sahibine servis yapılır.
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Viski servisi: Viski servisinde on the rocks, tumbler ve old fashion bardakları
kullanılır. Yanında buz parçaları veya bardağın içine buz konularak servis
yapılır. Soda veya içme suyu ilavesi konuğun isteğine bağlıdır. Garnitür olarak
bardak kenarına bir adet limon veya portakal dilimi konulur.



Votka servisi: Ayaklı küçük bardak olan votka bardağına veya on the rocks
bardağına 4 cl votka konarak servisi yapılır. Arzuya göre bardağa buz veya
limon dilimi de koyulur. Limon, meyve suyu veya kola ile birlikte de
hazırlanabilir.



Cin servisi: Sek, schaps bardağında buz gibi soğutulmuĢ olarak servis edilir.
Ayrıca cin tonik veya cin soda Ģeklinde de hazırlanarak bir dilim limonla servis
yapılabilir.



Rakı servisi: Yemek öncesi, yemek sırası ve yemek sonrasında
içilebilmektedir. Rakı, suyla karıĢtırılarak servis edilebileceği gibi, sek olarak
yanında buzla servis de edilebilir.

Resim 1.10: Rakı servisi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Soğuk bir içecek belirleyerek servisini malzeme, yöntem ve tekniklerine uygun
yapınız.

ĠĢlem Basamakları

 Servis edilecek soğuk içeceği
tespit ediniz.

 Ġçecek çeĢidine uygun malzeme
hazırlayınız.

 Ġçeceğe uygun yöntem ve tekniği
belirleyiniz.

Öneriler
 Misafirin sipariĢini alabilirsiniz.
 Misafirin hangi içeceği istediğini
öğrenebilirsiniz.
 Soğuk içeceğin özelliklerini
öğrenebilirsiniz.
 Misafirin içeceğini nasıl istediğini
sorabilirsiniz.
 ĠĢinizi yaparken güler yüz
gösterebilirsiniz.
 Ġçecek çeĢidine göre kullanılacak
malzemeleri tespit edebilirsiniz.
 Malzemeleri mutfaktan temin
edebilirsiniz.
 Malzeme seçerken soğuk içeceklerin
özelliklerine dikkat edebilirsiniz.
 Malzemelerin temiz, taze ve sağlıklı
olmasına dikkat edebilirsiniz.
 Malzemeleri çalıĢma tezgâhında
kullanıma hazır hale getirebilirsiniz.
 Dikkatli ve temiz olabilirsiniz.
 Planlı ve seri olabilirsiniz.
 Sessiz çalıĢabilirsiniz. OluĢturacağınız
içeceğin malzemelerini hazırlarken
dikkatli ve özenli davranabilirsiniz.
 Ġçeceği hazırlarken kullanacağınız
yöntem ve tekniği tespit edebilirsiniz.
 Buna göre kullanacağınız araçları
hazırlayabilirsiniz.
 Kirli, paslanmıĢ ve eski olanları tercih
etmeyebilirsiniz.
 Blenderda karıĢtırma, mikserde
çalkalama, benmaride eritme, ocakta
kaynatma ve piĢirme, süzme, soğutma,
demleme tekniklerinden birini içeceğin
özelliğine göre hazırlayabilirsiniz.
 Dikkatli ve seri olabilirsiniz.
 ĠĢinize özen gösterebilirsiniz ve temiz
çalıĢabilirsiniz.
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 Ġçeceği, usulüne uygun olarak
hazırlayınız.

 ÇalıĢma tezgâhını temizleyebilirsiniz ve
düzenleyebilirsiniz.
 Kullanacağınız malzemeleri tezgâhta
hazırlayabilirsiniz.
 Yıkanacak olanları yıkayabilirsiniz.
 Ġçeceği hazırlarken reçetede belirtilen
ölçülere uyabilirsiniz.
 Ġçerikleri hazırlarken eksik ya da fazla
malzeme kullanmayabilirsiniz.
 Ġçeceği, özelliğine göre uygun yöntem
ve tekniği kullanarak hazırlayabilirsiniz.
 Ġçeceği belirlenen sürede
hazırlayabilirsiniz.
 Temizlik ve hijyen kurallarına
uyabilirsiniz.
 Dikkatli, seri ve özenli çalıĢabilirsiniz.
 ĠĢinizi yaparken sessiz olabilirsiniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.

Evet

Hayır

Menü kartının yazılacağı kâğıdın ya da kartonun kaliteli ve
gösteriĢli olmasına dikkat ettiniz mi?
Yiyecek ve içeceklerin isimlerini tam ve doğru olarak yazdınız
mı?
Yemeklerin ve içeceklerin sıralanmasında servis kurallarına
uydunuz mu?
Listenin içeriğinin herkes tarafından anlaĢılabilir bir Ģekilde
olmasına dikkat ettiniz mi?

5.

Fiyatları açık olarak belirttiniz mi?

6.

Yemekleri fiyatlarına göre sıraladınız mı?

7.

Yemek gruplarını çekici baĢlıklar altında topladınız mı?

8.

Restauranta ait özel yemekleri belirttiniz mi?

9.

Yemek isimleriyle birlikte kullanılan sos ve garnitürler
belirttiniz mi?

10. Yemek listesini en az iki dilde yazdınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi ailece sofraya oturmanın sağladığı faydalardan biri değildir?
A)
Aile hayatı için düzenleyici bir etkiye sahiptir
B)
Ruh sağlığını koruyan bir etkiye sahiptir.
C)
Yemek masrafları düĢer
D)
Bu tarz ailelerde çocukların kendilerine güvenleri artar

2.

AĢağıdakilerden hangisi iĢletmelerde kaliteli bir hizmet için gerekli Ģartlardan biri
değildir?

A)
B)
C)
D)

Pahalı aksesuarlar
Ġyi eğitilmiĢ elemanlar
Standartlara uygun malzemeler
Hızlı ve pratik bir servis

3.

Genellikle bir iki yıldızlı otellerde uygulanan servis çeĢidi aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
Basit servis
B)
Tabldot servis
C)
Alakart servis
D)
Ġngiliz servisi

4.

AĢağıdakilerden hangisi tabldot servisin faydalarından biri değildir?
A)
Zamandan tasarruf edilir
B)
Malzeme satın almada kolaylık sağlar
C)
Yemek maliyetlerinde düĢüĢ sağlar
D)
Hizmet kalitesi artar

5.

Basit servis kuverinde aĢağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A)
Molton ve masa örtüsü
B)
Menü kartı
C)
Servis tabağı ve peçete
D)
Tuz ve biberlik

6.

AĢağıdakilerden hangisi menüsü önceden belli olan yemekleri yiyebilmek için gerekli
olan masa üstü servis takımlarının kullanım sırası ve kolaylığına göre
yerleĢtirilmesiyle hazırlanan kuver türüdür?
A)
Basit kuver
B)
Tabldot kuver
C)
Alakart kuver
D)
Ġngiliz kuveri
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7.

AĢağıdakilerden hangisi misafirlerin yiyecek ve içecek sipariĢlerini kendilerine
sunulan menü kartından oluĢturmalarına dayalı servis sistemidir.
A)
Basit servis
B)
Tabldot servis
C)
Alakart servis
D)
Ġngiliz servisi

8.

Bir ön hazırlık olmaksızın konuk sipariĢinden sonra hazırlanabilecek yiyecek ve
içecekleri kapsayan menü kartı aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
A‟la carte Menü Kartı
B)
Table d‟hote Menü Kartı
C)
Basit menü kartı
D)
BirleĢtirilmiĢ menü kartı

9.

AĢağıdakilerden hangisi bir menü kartında bulunması gereken özelliklerden biri
değildir?
A)
Fiyatlar açık olarak belirtilmelidir
B)
Ġçeriği anlaĢılır olmalıdır.
C)
Yemekler alfabetik sıraya göre yazılmalıdır.
D)
Yemekler fiyatlarına göre sıralanmalıdır.

10.

AĢağıdakilerden hangisi soğuk alkolsüz içeceklere örnek olarak verilemez?
A)
Maden suyu
B)
Tonik
C)
Meyve suyu
D)
Ihlamur

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2

AMAÇ
Özel gün sofraları hazırlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Ġnsan yaĢamındaki özel günlerin neler olduğunu araĢtırınız.



YaĢadığınız çevrede toplum hayatındaki özel günlerin neler olduğunu
araĢtırınız.



Özel günlerde ne tür sofra gelenekleri olduğunu araĢtırarak arkadaĢlarınızla ve
öğretmeninizle paylaĢınız.

2.ÖZEL GÜN SOFRALARI
Özel gün sofralarında genelliklle ziyafet sofralarının hazırlanması uygundur. Bu
sofraların ortak özellikleri:







Gelebilecek kiĢilerin özelliklerini belirleme (genç, yaĢlı, dinî inanıĢları,
vejetaryen vb.)
Verileceği mevsimi belirleme
Verileceği anı ve veriliĢ Ģeklini belirleme (öğle, akĢam, masaya servis, büfe
servisi vb.)
Hazırlamada nelerin yapılıp nelerin yapamayacağını belirleme
Hangi yemeklerin sofraya uygun olabileceğini belirleme (yemeğin önceden
hazırlanabilmesi, kolay servis edilebilmesi, büfede tutulabilmesi vb.)
Bu kriterleri dikkate alarak ve maliyet alternatiflerini düĢünerek menüyü
oluĢturma

Ziyafetlerin ortaya çıkması ile ziyafet menüleri oluĢturulmaya baĢlanmıĢtır. Fransızlar
tarafından ziyafet menüleri düzene sokulmuĢtur. Ziyafet menüleri eskiye oranla
değiĢikliklere uğramıĢtır. Örneğin sunulacak yemek sayısı azalmıĢ, daha hafif yemekler
tercih edilir olmuĢtur. Ziyafet menülerinde ki yemekler önceden hazırlanıp bekletilen türden
olmalıdır. Bu, yemeklerin çok sayıda hazırlanması gerektiği içindir. Menü veya yemekler
ziyafetin cinsine uygun olmalıdır. Bu konukların memnun olmasını sağlar.
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2.1. Doğum Günü Sofraları
Hayata ilk merhabadır doğum günü, dünyada geçirilen ilk gündür. Her geçen sene
insana farklı Ģeyler katar, olgunlaĢtırır. Ġnsan doğası gereği hatırlanmak ister ve doğum
günlerini arkadaĢlarıyla, ailesiyle, eĢiyle, yakınlarıyla geçirmek ister. Hatırlanmak ister hatta
ne kadar inkâr etse de bir gelenek olan doğum günü pastasının yanında, doğum günü
hediyesini görmek ister. Bütün bu doğum günü kutlamalarının baĢ sebebi, yakınlarının
gözünde önemli olduğunu hissetme isteğidir.

Resim 2.1: Doğum günü görüntüsü

Doğum günü partileri her Ģeyiyle önemlidir.




Kimlerin davet edileceği
Nasıl bir düzenleme yapılacağı
Hazırlıkların ne olacağı gibi birçok konuda telaĢ yaĢanır.

Doğum gününe davet edilen konuklar da önemlidir. Eğer yaĢıyorlarsa anneanne,
babaanne ve dedeler böyle bir partinin olmazsa olmaz davetlileridir. Aynı Ģekilde teyzeler,
halalar ve diğer aile büyükleri de doğum gününde mutlaka bulunmak isterler. Bazı aileler
çok kalabalık olacaklarını düĢünerek arkadaĢlarla ayrı, aile olarak ayrı ayrı olmak üzere
farklı zamanlarda kutlamayı tercih edebilirler.
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Son yıllarda doğum günlerinin bu kadar ayrıntılı olarak kutlanması hem ekonomik
hem de sosyal olarak bir alıĢkanlık haline gelmesinden kaynaklanmaktadır. Çevredeki
büyüklerin doğum günü anıları ile karĢılaĢtırıldığında onların organizasyonu bırakın
fotoğraflarının bile olmadığı söylenebilir. Oysa günümüzde çocuklar neredeyse doğmadan
görüntülenebiliyor, her anları, her yaptıkları kaydedilerek bu kayıtlar gelecek yıllara hatıra
amaçlı saklanabiliyor. Bu anlamda doğum günleri gibi özel günler de ayrı bir önem
kazanıyor. Hele hele bir çocuğun ilk doğum gününden söz ediyorsak bu hem aile için hem de
çocuk için önemlidir. Her ne kadar çocuk henüz bu önemin farkında olmasa da özenle
hazırlıklar yapılır.

Resim 2.2: Doğum günü partilerinin görüntüsü

Doğum günü partisi bütün aile için önemlidir. Nerede yapılacağı, kimlerin katılacağı,
nasıl bir parti olacağı da önemlidir. Eğlenceli olmalıdır, neĢeli olmalıdır, bebeğin ihtiyaçları
dikkate alınarak planlama yapılmalıdır. Bazı aileler ev dıĢındaki mekânlarda kutlama
yapmayı seçerken, bazı aileler ev ortamını tercih edebilirler.


Parti öncesi hazırlık

Doğum günü partisi düzenlemeye 6 hafta önceden baĢlanması hem partiyi düzenleyen
hem de partide eksiklik olmaması açısından önemlidir. 6 hafta öncesinden misafir listesi
hazırlanmalı, zaman ve yer kararlaĢtırılmalıdır. Geri kalan zaman ise Ģöyle programlanabilir:

4 hafta önce
Davetli konusunda liste temize çekilmeli ve güncel bir liste oluĢturulmalıdır. Bu
listede hangi oyunun oynanacağı, hangi aktivitelerin yapılacağı belirlenmelidir. Bunların
düzenlenmesinin organizasyon Ģirketleri aracılığı ile mi yoksa yakın çevreden biri
aracılığıyla mı yapılacağına karar verilmelidir. Son olarak hangi yemekler hazırlanacağına
karar verilerek tüm bunlar listelenmelidir.
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3 hafta önce

Davetler, iletiĢim araçları kullanılarak hızlı bir Ģekilde misafirlere bildirilebilir. Parti
malzemeleri tedarik edilmeli, evde yapılabilecek süslemelere baĢlanmalıdır.


1-2 hafta önce

Gerekli el iĢi malzemeleri edinilmeli, aktivitelerin bir listesi çıkarılmalı, düĢünülen el
iĢlerinden birer örnek yapılmalı, henüz cevap alınamayan misafirler aranarak davetli listesi
hazırlanmalıdır.

Resim 2.3: Partide kullanılan süsler



3 gün önce

Yiyeceklerin yanı sıra günün belgelenmesi için kullanılacak araçların sarf malzemeleri
ve durumları kontrol edilmelidir. Örneğin kamera, fotoğraf makinası için film ve pil
alınabilir.


1 -2 gün önce

Pasta piĢirilmeli ya da istenilen özellikler belirlenerek sipariĢi verilmelidir. Ev ya da
belirlenen mekân düzenlenip süslenmeli. Pastaya ilave yiyecekler hazırlanmalı ya da tedarik
edilecek yerle bağlantı sağlanarak yer ve zaman belirtilip getirilmesi sağlanmalıdır.
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Ġkram

Yenilmesi, servis edilmesi ve temizlenmesi kolay diğer yiyecekler seçilmelidir. Ama
sunulan ikramın Ģık görünmesi tercih edilmelidir.




Sandviçler yap-boz gibi değiĢik ve tatlı Ģekillere sokulmalıdır.
Aperatifler değiĢik Ģekillerde ikram edilmelidir.
Öğle yemeği baĢlı baĢına bir aktiviteye dönüĢtürülmelidir. Çocukların
yiyebileceği bir tarif seçilmelidir. Kurabiyeler çocuklar için uygun tercih
olabilir.

Hazırlanan doğum günü pastasının servisinde dikkat edilecek hususlar Ģunlardır:


Pastaya ilk bıçak darbesini doğum günü kutlanan kiĢi vurmalıdır. Sonra bıçak
onun elinden alınır. Ev sahibi veya servis elemanından yardım istenerek, pasta
kesilir ve dağıtılır. Pastayı kesip ikram ederken mümkün olduğu kadar Ģeklinin
ve süsünün bozulmamasına dikkat etmek gerekir.



Ayrı bir yerde hazırlanan ve süslenen pasta, bulunduğu yerden kaldırılıp geniĢ
ve düz olan tabağa alırken pasta ile bulunduğu yer arasına geniĢ yüzeyli bir
bıçak veya düz bir spatül sokulmalı, sol elle de pastanın kenarları hafifçe
tutulup pasta servis yapılacak tabağa alınmalıdır.



Pastanın servis yapılacağı tabağın çukur olmamasına dikkat edilmelidir.



Yuvarlak pastalar, yuvarlak tabak veya tepsilerde; dikdörtgen veya kare pastalar
o Ģekildeki kaplarda servis yapılabilir.



Pastalar servis yapılırken servis tabağının üstüne peçete veya herhangi bir kâğıt
koyulmamalıdır. Koyulursa kesme ve servis iĢlemi güçleĢecektir.



Pastaları servis yaparken, tabakların etrafında krema bulaĢıklarının olmamasına
dikkat edilmelidir.



Pastaları keserken ve parçalara ayırıp pasta tabağına koyarken, pasta tabağıyla
orantılı bir büyüklükte kesmek daha doğrudur. Çok küçük bir pasta tabağında
büyük bir pasta parçası, uygun olmaz. Hem de yiyecek olan kiĢi, pastayı rahatça
kesip, yiyemez.

2.2 Bayram Sofraları
Dünyanın sayılı mutfakları arasında yer alan Türk mutfağının en özel yemekleri hiç
Ģüphesiz ki bayramlara saklanır. Bayram sofraları sadece lezzet olarak değil görsel olarak da
bir Ģölene dönüĢür. En güzel masa örtüleri serilir, en Ģık yemek takımları sofraya çıkarılır.
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Resim 2.4: Bayram sofrasında geleneksel yemekler

Bayramın sembolüdür sofra. Anadolu‟nun birçok yöresinde bayramlarda değiĢmeyen
tek Ģey, yaĢanan sofra telaĢıdır. Temizlikle baĢlayan koĢuĢturma, alıĢveriĢ ve yemeklerin
hazırlıkları ile devam eder. Misafirlere nelerin ikram edileceği tekrar tekrar gözden geçirilir.
Kahvaltı sonrası ziyaretler baĢlar. Ġkram edilen yemekler ve sohbetlerle gün devam eder.
Misafir davet edildiğinde ve bayramlarda iĢtah açıcı bir sofra kurulması gerekir. Öğle
yemeği ile akĢam yemeği arasındaki fark dikkate alınarak hazırlıklar yapılmalıdır.
Davetlilerin rahat hareket edebilmeleri ve yemek yiyebilmeleri için masada bir kiĢiye 60
santimlik bir yer olması gerekir. Masanın üzerinde misafirlerin birbirlerini görmesini
engellemeyecek vazo, çiçek, Ģamdan gibi aksesuarlar dikkatli seçilmelidir. GörüĢü
kapamayan alçak olarak bir çiçek ve Ģamdan masaya zarafet verir. Öğle yemeğinde beyaz,
uçuk renkli masa örtüleri, aksam yemeği için beyaz düz keten veya iĢlemeli keten ve uçuk
renkli masa örtüleri tercih edilmelidir. Bayram sofralarına misafir kabul edildiğinde masa
Ģöyle kurulur:
Masa örtüsünün uçları misafirleri rahatsız etmeyecek Ģekilde masanın ayaklarına
gelmelidir. Örtü düzgün olarak masaya yayılır, örtünün katlamadan dolayı oluĢan ortasındaki
çizgi masanın tam ortasına gelmelidir. Masanın kenarından bir santim mesafe bırakılarak bir
yemek tabağı konulur. Tabağın sağına, kenar hizasına aynı seviyede, ağzı tabağa dönük
yemek bıçağı konulur. Tabağın üzerine sade, katlanmıĢ bir peçete konulur. Sola su bardağı
konulur. (Bıçağın ucu iki bardağın ortasını hedef alır.) Eğer yemekte, önce balık yenilecekse
yemek bıçağının sağına bir balık bıçağı, yemek çatalının soluna bir balık çatalı yerleĢtirilir.
Yalnız balık çatalının ucu diğer yemek çatalından biraz daha yukarıdadır. Eğer yemekte
çorba da yenecekse balık bıçağının sağına, çukur kısmı yukarı gelmek üzere çorba kaĢığı
konulur. Eğer yemekte tatlı yenirse kuver tabağının tam önüne sap kısmı sola gelmek üzere
tatlı çatalı, çatalın arkasına sap kısmı sağa gelmek üzere tatlı kaĢığı konulur. Eğer tatlı bıçağı
koymak gerekirse bıçağın sapı sağa gelmek üzere keskin tarafı tabağa dönük olarak tatlı
kaĢığının yerine desert (tatlı bıçağı) konulur. Anadolu‟da hemen her ilin kendine has bayram
yemekleri vardır.
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Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum‟un kadayıf dolması, Ardahan‟ın kaz dolması,
Erzincan‟ın ketesi, MuĢ‟un hazut dolması, Bingöl‟ün tutmacı, Kars‟ın ekĢili et
yemeği, Iğdır‟ın balık böreği.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Gaziantep‟in yuvarlaması, Batman‟ın mumbarı,
Mardin‟in ikbebeti, ġanlıurfa‟nın Ģıllık tatlısı.
Ege Bölgesi: Aydın‟ın paĢa böreği, Denizli‟nin gındıra çorbası, Ġzmir‟in gerdan
tatlısı, Kütahya‟nın cimciği, Muğla‟nın dutmeç çorbası.
Marmara Bölgesi: Balıkesir‟in tiridi, Bilecik‟in ovmaç çorbası, Bursa‟nın etli
gavatası, Çanakkale‟nin bakla keĢkeği, Edirne‟nin badem ezmesi.
Ġç Anadolu Bölgesi: Ankara‟nın alabörtmesi, Çankırı‟nın mıklası, EskiĢehir‟in
çiğ böreği, Karaman‟ın ermenek helvası, Kayseri‟nin pehlisi, Konya‟nın etli
ekmeği.

Resim 2.5: ġöbiyet tatlısı




Karadeniz Bölgesi: Bayburt‟un yalancı dolması, Artvin‟in hıngali (gürcü
mantısı), Amasya‟nın çatal çorbası, Bolu‟nun cevizli eriĢtesi, Çorum‟un
kömbesi, Giresun‟un fasulye turĢusu, Sinop‟un nokulu.
Akdeniz Bölgesi: Adana‟nın yüzük çorbası, Antalya‟nın piyazı, Burdur‟un testi
kebabı, Hatay‟ın kerebicisi, KahramanmaraĢ‟ın tarhanası birbirinden özel
bayram yemekleridir.

Bu tip yemek listelerini hazırlarken, genellikle ziyafet yemek listelerine sadık kalmak
gerekir. Özellikle, tören ve milli bayram yemek listeleri biraz daha servise uygun yapılabilir.
Çok fazla klasik üslupla listeler yapılmamalıdır.
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2.3. Yıldönümü Sofraları
Çoğu zaman samimi yemek davetlerinin dıĢında „özel‟ davetler verebiliriz. Bunların
baĢında da yıldönümleri gelmektedir. Bu bir evlilik yıldönümü olabileceği gibi, bir Ģirketin
kuruluĢ yıldönümü veya mutlu bir olayın yıldönümü de olabilir. Evde verilecek bu
davetlerde zaman zaman gerek sofra düzeninde gerekse servis esnasında bazı endiĢeler
oluĢabilir. Amaç yıldönümü davetlerinin mükemmel olması ve uzun süre konuĢulmasıdır.

Resim 2.6: Yıldönümü pastası

Davetin hazırlanması, amaca göre davet edilen kiĢilerin saptanması ile baĢlar.
Resmiyet derecesine göre davet edilecek kiĢiler en az üç hafta öncesinden davet edilmelidir.
Eğer çok resmi bir davet verilecekse baskılı davet daha uygun olacaktır. Bu davetiyelerde
kiĢi adı el yazısı ile yazılmalıdır. Bu davranıĢ davet edilen kiĢiye verilen değeri gösterir. Son
yıllarda hediyelik eĢya satan bazı mağazalarda bu tarz özel kartlar satılmaya baĢladı. Bu
kartlarda sadece boĢlukları doldurmak yeterli olur. Davete katılım gösterilip
gösterilmeyeceğini bildirmek bir görgü kuralıdır. Eğer davetiye yollandıysa davet eden
kiĢiye davete katılıp katılınmayacağı telefon açarak bildirilmelidir.


Yemek masasının hazırlanması

Yemek masası hazırlamak zevkli bir iĢtir. Masayı herkes imkân ve gönlüne göre
hazırlar. Ancak yine de masa hazırlarken bazı ayrıntılara dikkat etmek gerekir. Ġlk olarak
masa örtüsü seçilmelidir. Masaya daha çok açık renklerde bir örtü konulmalıdır. Pastel rengi
keten, beyaz keten, nakıĢlı keten ya da dantel masa örtüleri ideal birer seçim olabilir. Çok
renkli örtüler davet sofraları için uygun olmayabilir. Masaya konan örtü 30 cm‟den fazla
aĢağıya doğru sarkmamalı. Ayrıca örtünün oturan kiĢilerin ayaklarına dolanacak Ģekilde
abartılı bir uzunlukta olmamasına da dikkat edilmelidir.
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Masada uyumu yakalamak

Masada uyumu yakalamak önemli bir noktadır. Yemek takımları, bardaklar, örtü ve
diğer gereçler uyum içinde olmalıdır. Uyum, sofranın ortasına yerleĢtirilecek bir çiçek ile
daha çarpıcı bir hale getirilebilir. Bir renk armonisi yaratmak, bu yıldönümünü daha da
hatırda kalıcı yapabilir. Sofra hazırlarken dikkat edilmesi gereken bir konu da verilecek
menüye uygun tabaklar yerleĢtirilmesidir. Eğer menüde çorba varsa, düz yemek tabaklarının
üzerinde çorba tabakları yer almalı. Eğer çorba yoksa ordövr servisi için düz ve büyük
tabaklar yerleĢtirilmelidir. Tabakların yerleĢtirilmesi menüdeki düzenlemeyle paralel
olmalıdır. Sofra hazırlarken peçeteler özenle katlanıp yerleĢtirilmelidir. Peçeteler değiĢik
Ģekillerde katlanarak ya da yemek takımlarına uygun halka peçeteliklerle sofrada yerini
alabilir.

Resim 2.7: YanlıĢ seçilmiĢ bir vazo



Çatal-bıçak düzeni

Çatal, kaĢık ve bıçaklar kullanılıĢ amaçlarına göre dıĢtan baĢlayıp içe doğru gelecek
Ģekilde yerleĢtirilir. Tabağın sağına kaĢık ve bıçak, soluna ise çatal konur. Bıçağın ağzı
tabağa dönük olmalıdır. Sofrada servis tabağı, yemek tabağı, salata tabağı ve ekmek tabağı
kullanılmalıdır. Ancak menüde yer alan yiyeceklere göre uygun tabaklar ilave edilebilir.
Yıldönümü sofralarında unutulmaması gereken bir konuda yıldönümünün çeĢidine göre
sofrada bir konsept hazırlamaktır. Örneğin; evlilik yıldönümlerinde masa örtüsüne gül
yaprağı serpiĢtirmek gibi. Bu tarz incelikler sofrayı daha güzel ve anlamlı kılacaktır.
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2.4. Yeni Yıl Sofraları
YılbaĢı sofrasında kadehlerden mumlara, yaldızlı tabaklardan masanın üzerindeki
çiçeklere, peçetelerden çatal kaĢıklara kadar her Ģeyin mükemmel olması beklenir. YılbaĢı
sofralarının olmazsa olmazlarının baĢında mumlar gelir. Sofraya farklı aranjmanlar
içerisinde yerleĢtirilecek mumlar, apayrı bir hava katar. Bunun için Ģamdanlardan da
yararlanılabilir. Sofrada oluĢturulmak istenilen havaya göre Ģamdanların renk ve biçimleri
belirlenebilir. YılbaĢı denildiğinde kırmızı rengin ön plana çıktığını düĢünürsek mumları
kırmızı tercih edip masa tasarımına göre gümüĢ ya da koyu renk metal Ģamdanlar
kullanılabilir. Gözden kaçırılmaması gereken önemli bir nokta da sofradaki aksesuarların
uyum içinde olmasıdır. Örneğin gümüĢ çatal bıçak takımı kullanılacaksa tabakların gümüĢ
yaldızlı olması buna paralel olarak masaya yerleĢtirilecek Ģamdanların da gümüĢ olması bir
bütünlük sağlayacaktır. YılbaĢı sofrası hazırlarken aĢağıdaki noktalara dikkat edilmesi
gerekir:

Resim 2.8: Kırmızı ağırlıklı hazırlanan yılbaĢı sofrası




Hangi renklerin masaya hakim olacağına karar verilmeli ve iĢe ilk baĢta masa
örtüsünden baĢlanmalıdır. YılbaĢının tercih edilen renkleri kırmızılar, doreler,
gümüĢ renklerinin yanında daha sade ve düz tonlarda da bir masa hazırlanabilir.
Daha sonra servisler gözden geçirilmelidir. Tabaklar, bardaklar ve çatal,
bıçaklar birbiri ile uyum içinde olmalı, masaya hakim tonlar birbirini takip
etmelidir.
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Masanın demirbaĢlarının yanı sıra bundan sonra masaya eklenecek her detay
sofranın kusursuzluğunu ön plana çıkaracaktır. Bunun için küçük
aksesuarlardan faydalanılmalıdır.
Özel gecelere en yakıĢan aksesuarlardan biri de mumlardır. Masadaki renk
seçimine göre seçilecek Ģamdanlar ve mumlar yılbaĢı masasında romantik bir
hava yaratır.
Peçeteler ve peçetelikleri de özenle seçmek gerekir. DeğiĢik peçete katlama
yöntemlerini denemenin yanında alternatif olarak yılbaĢı için özel tasarlanan
zarif ve eğlenceli peçetelikler de kullanılabilir.
Tam masanın ortasına yerleĢtirilecek yılbaĢı aranjmanlı küçük bir çiçek de
masaya tazeliği ve doğallığı taĢıyacaktır.
Bunların yanında ortama daha fazla neĢe katmak için, masanın üstüne özel
yılbaĢı koleksiyonlarında var olan yılbaĢı süslerini sarkıtarak geceye uygun bir
masa yaratılabilir.
Bu tabloyu tamamlamak için sandalyeler ve masanın etrafı da yılbaĢı
aksesuarları ve renkli kurdeleler ile süslenebilir.
Bardakaltlıkları, misafirlerin isminin yazdığı yılbaĢı figürlü kartlıklar, masa, taĢ
ve pulları ve tabakların altını süsleyecek renkli servisler bu ziyafet sofrasını
daha da zengin bir görünüme kavuĢturulabilir.

2.5. Çay Sofraları
Evlerin küçülmesi, ekonomik Ģartların ağırlaĢması, fazla yorulmadan pek çok kiĢiyi
ağırlama isteği nedeniyle, bugün büyük ziyafetlerin yerini çay ziyafetleri almıĢtır. Çay
ziyafetleri de ziyafetler gibi, özel ve resmi olmak üzere iki Ģekilde yapılır. Özel çay
ziyafetleri, yakın dostlar ile günün yorgunluklarını gidermek amacıyla akĢamüzerleri bir
araya gelindiğinde pasta, bisküvi çeĢidiyle, çay veya diğer soğuk içkiler ikram edilerek
yapılan toplantılardır. Resmi çay ziyafetleri ise belli bir amacı gerçekleĢtirmek üzere
davetiye göndermek suretiyle hazırlanan toplantılardır. Çay ziyafetine davet edilirken, resmi
yemek daveti gibi, davet edilecek kiĢilere ya bir hafta önceden veya en az 2-3 gün önceden
davetiye göndermek gerekir. Çok yakın dostların özel ve resmi davetlere çağrılması telefonla
da yapılabilir. Çaya davet edilen kiĢinin davete gelip gelemeyeceğini ev sahibine mutlaka
bildirmesi gerekir.

30

Resim 2.9: Çay sofraları

Çay ziyafetleri yemek ziyafetlerine göre daha ekonomik olması nedeniyle daha sık
yapılır. Bu ziyafetler; evlilik, doğum, tanıĢma, kutlama gibi pek çok amaçla hazırlanır. Bu
ziyafetlerde fazla çeĢitlere ihtiyaç duyulmaz. Az sayıda yakın dostlara verilecek çay
ziyafetlerinde bir veya iki çeĢit tatlı, bir veya iki çeĢit tuzlu bisküvi yeterlidir. Bazen aĢırı
ikram hem ekonomik nedenler, hem de ĢiĢmanlama korkuları nedeniyle, gelenleri tedirgin
edebilir. Gelen misafirler de aynı Ģekilde karĢılığında ikramda bulunmak isteyebilirler. Bu
nedenle, ikramlarda aĢırılığa kaçınılmamalıdır.
Çay normal olarak çaydanlıkla servis yapılır. Çay, sütle içilecekse önce çay fincana
boĢaltılır, sonra süt ilave edilir, demliğin içine hiçbir zaman süt konulmamalıdır. Çay daima
ölçülerek kullanılmalıdır. Ġyi çay yapmak ve ekonomik olmak için 1/4 litre su için bir çay
kaĢığı çay yeterlidir. Fazla miktarda yapılacak çaylar için bu oranın gramla saptanması daha
uygundur. Çayın saklanması da önemlidir. Çay, serin ve kuru bir yerde, sabun, meyve,
peynir, baharat ve dezenfekte edici ilâçlar yanında bulundurulmamalıdır. Teneke kutularda
veya kavanozlarda bulundurulmalıdır. Sayıca fazla kiĢinin bulunduğu davetlerde çay servisi
büyük termoslarda yapılabilir. Termoslarda çay 4 saat çok sıcak olarak muhafaza edilebilir.
Böylece çay daha önce hazırlanabilir. Çayın lezzetini termos bozmaz.
Çay servisinde yenecek maddelerin, özellikle pastaların çok taze olmasına önem
verilmelidir. Türk çayı çok iyi demlenmeli ve taze çayla yapılmalıdır. Yabancı ülkelerde çay
servisi yapılırken daima çay, yanında süt veya küçük bir kapta krema ile servis edilir.
Kullanılan araçlar son derece temiz olmalıdır. Çay servisi kapalı salonlarda olduğu kadar
teras ve bahçelerde de yapılabilir. Çay servisinde her kiĢi için bir servis tabağı, çatal, bıçak
ve bir peçete konulur. Çay masasında servis, sağdan yapılır. Sağdan servis yapılması kiĢinin
önünde bulunan servis tabağındaki pasta veya küçük kanepelerin yenmesi için yardımcı olur.
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Resim 2.10: Evlerde yapılan çay servisine örnek

Ġkindi çayında servis, evin hanımı ya da varsa genç kızları tarafından yapılır.
Hazırlayan bir yardımcı bulunsa bile ev sahibesi ya da evin genç kızları dururken servisin
hizmetçiye yaptırılması uygun olmaz. Ev sahibesi çayları tepsi içinde misafirlerin bulunduğu
salona bizzat getirir ve ikram eder. Çay tepsisinin içine örtü konulmaz. Bardaklar, misafirin
oturduğu yere en yakın ve elini uzattığı zaman alabileceği bir küçük masa ya da sehpa
üzerine konur. Ġkram, salondaki en yaĢlı misafirden ya da ilk gelenden baĢlanmak üzere sıra
ile yapılır. Çocuklar varsa en sona bırakılır.
Çaylar masalara konulduktan sonra ev sahibesi misafirlerin yanına tek tek giderek,
bardağa göre almak istedikleri Ģeker miktarlarını sorar ve maĢa ile tutmak suretiyle Ģekerleri
bardağa kendisi koyar. Sonra pasta ikramı yapılır. Ev sahibesi veya evin genç kızı büyükçe
bir kayık tabağa konulmuĢ olan pastayı konukların yanlarına götürür. Evvelden sehpalara
peçeteleri ile birlikte konmuĢ olan tabaklara her cinsten, duruma göre, bir ya da ikiĢer tane
olmak üzere koyar. Misafire tuzlu ya da tatlı pastadan hangisini tercih ettiğini sormak
gereklidir. Bazı kimseler tatlı pasta yemek istemezler veya sağlık durumları nedeniyle
yemezler. Bu sebeple misafirlere hangi tür pasta istediklerini sormak daha sonra pasta
servisini yapmak gerekir. Bazı konuklar pastaların içinden tercihlerine göre seçim yapmak
isterler. Bu doğru değildir. Ev sahibesinin ikram ettiği pastayı reddetmemek, sadece çokluğu
konusunda mazeret beyan etmek yerinde olabilir. Çok çeĢitli bir pasta tabağındakilerin
hepsinden almaya kalkıĢmak çirkin kaçar. Bunu mümkün olduğu kadar ev sahibesinin
tercihine bırakmak, onun fazla vermeye kalkması halinde ise bu davranıĢı kibarca önleyerek
reddetmek zarif bir hareket olur.

2.6.Ziyafet Sofraları
Ziyafetlerde oturma düzenleri uzun masalarla ve yuvarlak masalarla yapılır. Uzun
masalarla yapılan masa düzenlemeleri „‟U‟‟ tipi, „‟T‟‟ tipi, „‟O‟‟ tipi, kare, tarak,
dikdörtgen, „‟I‟‟ tipi olarak sınıflandırılır. Bu masa düzenlemesinde oturma yerlerine göre
baĢ masa ve diğer masalar ayrılır. Konukların masalara oturmaları, masanın tek veya iki
tarafına oturmaları Ģeklinde planlanabilir. Masa planının yapılacağı salonun ebatları, varsa
kolonları, giriĢ yerleri gibi detaylar bilinmelidir. Masa yerleĢimi ve biçiminin seçimi salonun
durumuna göre belirlenir.
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Ziyafetlerde konuk oturma düzenleri: Kalabalık yemeklerde ev sahibi ve önemli
konuklar daima baĢ masaya oturtulmalıdır. „‟I‟‟ tipi uzun masalarda, ev sahipliği yapan bey
ve hanım ya uzun masanın her iki ucuna ya da tam ortasında ki yerlere karĢılıklı olarak
oturtulmalıdır.‟‟ I‟‟ tipi uzun masalarda eğer masanın uç kısımlarına ikiĢer kiĢi oturtulacaksa
ev sahipliği yapan bey ve hanım masanın uç kısımlarının sol taraflarına oturtulmalıdır..
Birinci dereceden konuklardan bayan ev sahibi beyin sağına, bay da ev sahibi hanımın
sağına; ikinci dereceden bayan ev sahibi beyin soluna, bay da ev sahibi hanımın soluna
oturtulmalı ve diğerleri de ev sahiplerinin sağ ve sollarına sıralarına göre yerleĢtirilmelidir.
‟‟ I‟‟ tipi masalarda, iki bay ve iki bayan veya karı koca konuklar yan yana gelmemelidir.
Eğer yemek bir yetkilinin Ģerefine veriliyorsa bu kimse aynı zamanda ev sahibi gibi
düĢünülmeli ve eĢi sağ tarafına oturtulmalıdır. Diğer konuklar önem sırasına göre iki tarafa
sıralanmalıdır.
NiĢan törenlerinde gelin ve damat adayları Ģeref misafiri olarak tam ortaya, gelin
adayının babası gelinin sağına, annesi damat adayının soluna, damat adayının babası, gelin
adayının annesinin soluna ve annesi gelin adayının babasının sağına gelecek Ģekilde ve diğer
misafirler de önem sırasına göre oturtulmalıdır. Düğün törenlerinde ise gelin adayının anne
ve babası ile damat adayının anne ve babasının yerleri değiĢtirilmelidir.
Aile davetlerinde oturma düzenini yapabilmek için;










Katılacak konuk sayısını belirleme,
Ġstenen masa düzenini belirleme,
„‟ I‟‟ masa ise iki ucun kullanılıp kullanılmayacağını, kullanılacaksa birer kiĢi mi yoksa
ikiĢer kiĢi mi oturtulacağını belirleme,
„‟ I‟‟ masa ise ev sahiplerinin uçlarda mı yoksa masa ortasında mı oturacağını belirleme,
Diğer masa tiplerinde ise kolların tek taraflarının mı yoksa her iki tarafının mı
kullanılacağını veya yuvarlak masalar var ise kaç sıra yapılacağını belirleme,
BaĢ masada kaç kiĢinin oturacağını belirleme,
Konukların önem sırasını belirleme,
Alınan veriler doğrultusunda konukları önem sıralarına, cinsiyetlerine göre yerleĢtirme,
Bayların bayanların veya eĢlerin yan yana gelip gelmediğini, masa uçlarında bayan olup
olmadığını kontrol etmek gerekir.

Bir ziyafette en önemli unsur, konukların yemek bakımından olduğu kadar moral
olarak memnun, tatmin edilmiĢ bir sofra havası yaĢamalarıdır. Bunu sağlamak için ev
sahiplerinin ziyafeti titiz, dikkatli biçimde hazırlanmıĢ olması gerekir.
Yemek servisi bizzat ev sahibesi ya da ev halkından bazı hanımlar tarafından
yapılacak ise konuklara ikram iĢinde bu kiĢilerin gerekli tecrübe ve bilgiye sahip bulunmaları
Ģarttır. ġayet hizmetçiler ya da dıĢardan sağlanacak garsonlar tarafından yapılacaksa, bu
durumda da, tecrübeli ve bilgili kimseleri kullanmak Ģartından baĢka, gelen yardımcılara
dikkat etmeleri gereken Ģeyleri iyi anlatmak gerekir. Çünkü bir hizmetçi ya da garsonun
küçücük bir hatası son derece itina ile hazırlanmıĢ bir yemek davetini bozabilir, konukların
huzurunu kaçırabilir. Böylece davetin iyi geçmesi için ev sahiplerinin beklediği bütün iyi
niyet, gösterdikleri bütün çaba sıfıra inebilir. Yemek sırasında kırılan küçük bir pot, servis
yapılırken oluĢan bir yanlıĢlık konuklardan birini ya da birkaçını gücendirebilir, sofradaki
tatlı, samimi havayı bozabilir.
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Bir ziyafet sofrasında yenmesi güç yemeklere veya sarımsaklı yemeklere yer
verilmemelidir. Yenmesi güç ve sarımsaklı yemekler gelen misafirleri rahatsız edebilir.
Ziyafet listesi hazırlarken misafirleriniz örf ve adetleri bilinmelidir. Davetlerde davetlilere ne
yedirildiği not edilip saklanmalıdır. Ġkinci bir davet yapıldığında aynı yemekler sunuma
hazırlanmamalıdır. Kalabalık bir ziyafet sofrasında elle yenen yemekler tercih edilmemelidir.
KuĢkonmaz, civciv, bıldırcın gibi elle yenen yemeklerden birinin hazırlanması için ısrar
edilirse bu yemeklerle beraber herkese parmaklarını yıkayabilmeleri için birer el tası veya
sabunlanmıĢ el bezi verilmelidir. Misafir davet edilen bir sofrada, yemek bıçağı ile balık
yenmez, balığın mala Ģeklindeki balık bıçağı ile yenmesi gerekir. Sofradan bıçak, çatal veya
kaĢık düĢürülürse yerden alınıp, temizi istenmelidir. Bıçak ve çatal, tabak üzerine
yerleĢtirilmiĢ peçete üzerinden sağdan takdim edilir. Garson veya hizmetçi tarafından sağdan
çatal ve bıçak yerleĢtirme iĢlemi yapılır. Önce çatal sol tarafa, sonra bıçak sağ tarafa
yerleĢtirilir. Sofrada ev sahibinin sağına oturmuĢ kiĢi, Ģeref misafiridir. Böylelikle evden
ayrılacak ilk davetli odur. Mahdut miktarda ziyafetlerde ziyafet sona ermeden ev
terkedilmez. Kalabalık bir ziyafette ise Ġngiliz usulü herkesin eli sıkılarak ziyafet
terkedilmez, evin hanımından müsaade istenip kimseyle vedalaĢmadan ziyafetten ayrılmak
gerekir.

Resim 2.11: Zarif hazırlanan bir ziyafet sofrasından görüntü

Ailevi bir sofrada yemeğe baĢlamadan afiyet olsun temennisinde bulunulabilir. Fakat
yirmi-otuz kiĢilik veya daha kalabalık bir sofrada böyle bir temennide bulunmak fazla
gürültü çıkaracağından doğru olmaz. Sofrada herkes hata yapabilir. Kimi zaman aksilikler
birbirini kovalayabilir. Böyle bir hal karĢısında serinkanlılığı muhafaza edip hiçbir Ģey
olmamıĢ gibi kirli örtü değiĢtirilip yemeğe devam edilebilir. Bu hareket nazik bir harekettir
ve herkes tarafından takdir edilir. Ziyafete gelen misafirin elbisesi biri tarafından lekelenirse
maddi olarak elbisenin masrafı karĢılanmaya çalıĢılmamalıdır. Ertesi gün bir çiçek veya
kitapla özür dileme mektubu gönderilmesi daha uygun olabilir.
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Sofrayı süslemek için klasik usul çiçeklerden yararlanılmaktadır. Ziyafetlerde masanın
ortasına yüksek olmayan kaplar içinde türlü çiçekler konulabilir. Bunlar yüksek olmamalıdır.
Çünkü bu misafirlerin birbirlerini görmelerine engel olabilir. Vazolar masanın kenar ve
köĢelerine de koyulabilir. Ayrıca türlü süslü cam kaptan da vazo olarak yararlanılabilir. ĠĢ
toplantıları ziyafetleri için her renk çiçek ziyafete uygundur. Bir düğün ziyafeti için
çiçeklerin hepsi beyaz olmalıdır. En çok tercih edilen düğün ziyafeti çiçekleri; beyaz
menekĢe, beyaz lale, beyaz gül, beyaz karanfil, yeĢillik olarak da kuĢkonmazdır. Resmi
ziyafetlerde gül, en güzel seçilmiĢ çiçek olarak masaya veya vazoya yerleĢtirilir. Ziyafet
masasında çiçekler vazolara konmayıp örtü üzerine de sanatlı olarak dekore edilebilir.
Önemli ziyafetler veya resmikabuller için hazırlanan yemek listelerinde hafif
yemeklerden baĢlanılıp, ağır yemeklere geçilir. Ziyafet hafif yemeklerle bitirilir. Ziyafet
yemek listelerini hazırlarken, yenecek yemeklerin yemek yeme kurallarına göre, yemek
sırasını izlemesine dikkat edilmelidir. Ġzlenmesi gereken yemek sırası Ģöyledir:











Havyar, çeĢitli ordövrler
Çorbalar, hafif et suları, konsomeler
Sakatatlar, yumurtalı yemekler, börekler, pilav, makarna
Beyaz etler (balıklar, kümes hayvanları)
Kasap hayvanları
Av hayvanları
Sebzeler, salatalar (çiğ, piĢmiĢ)
Peynirler (çeĢitli)
Tatlılar, kremalar, dondurmalar vs.
Meyveler (çeĢitli)

Resim 2.12: ÇeĢitli yiyeceklerle donatılmıĢ ziyafet sofrası
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Servis atölyesinde arkadaĢlarınızla bir yıldönümü organizasyonu yaparak buna uygun
iĢ ve iĢlemler ile sofra hazırlıklarını yapınız.

ĠĢlem Basamakları
 Davet edilecek kiĢileri belirleyiniz.

 Davetlilere davetiye gönderiniz.

 Yıldönümü sofrası için masaya uygun
bir örtü seçiniz.
 Masaya konulacak malzemeleri
belirleyiniz.

Öneriler
 Davetinizin amacına göre kimleri davet
edecekseniz bir liste hazırlayabilirsiniz.
 Kendi el yazınızla ve kendi
cümlelerinizle hazırlayacağınız bir yazı
daha etkili olacağı için kendi el yazınızla
yazılmıĢ bir davetiyeyi tercih
edebilirsiniz.
 Açık renkli örtüleri tercih edebilirsiniz.
 Örtünün masaya uygun olmasına ve 30
cm‟den fazla sarkmamasına dikkat
edebilirsiniz.
 Malzemelerin birbiri ile uyumlu
olmasına dikkat edebilirsiniz.

 Masaya tabakları yerleĢtiriniz

 Tabakları menüye uygun bir Ģekilde
yerleĢtirebilirsiniz.

 Peçeteleri yerleĢtiriniz.

 Peçeteleri özenli ve gösteriĢli bir Ģekilde
katlayarak yerleĢtirebilirsiniz.

 Çatal, kaĢık ve bıçakları yerleĢtiriniz.
 Yıldönümüne uygun masada
düzenlemeler yapınız.

 Çatal, kaĢık ve bıçakları kullanılıĢ
amaçlarına göre dıĢtan baĢlayıp içe
doğru yerleĢtirebilirsiniz.
 Yıldönümünün çeĢidine göre davetlilerin
hoĢuna gidecek sürprizler
hazırlayabilirsiniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Misafir listesi belirlediniz mi?
2. Parti için zamanı ve yeri tespit ettiniz mi?
3. Partide hangi aktivitelerin yapılacağına ve yemek listesine karar
verdiniz mi?
4. Parti malzemelerini tedarik ederek davetlilere davetiye
gönderdiniz mi?
5. Parti için kamera ve fotoğraf makinelerini hazırladınız mı?
6. Pastanın hazırlanması, evi süsleme için ve diğer ikramlar için
gerekli bağlantıları sağladınız mı?
7. Parti esnasında pastanın ilk olarak doğum günü sahibi tarafından
kesilmesini sağladınız mı?
8. Pastayı servis kuralarına uygun bir Ģekilde davetlilere servis
ettiniz mi?
9. Parti sonunda katılan davetlilere teĢekkür ettiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

1.
AĢağıdakilerden hangisi belli bir amacı gerçekleĢtirmek için davetiye
gönderilerek hazırlanan toplantılara verilen isimdir?
A)
B)
C)
D)

Özel çay ziyafeti
Resmi çay ziyafeti
Ziyafet sofrası
Resepsiyon

2.
AĢağıdakilerden hangisi ziyafet sofrasında menü belirlerken dikkat edilecek
noktalardan biri değildir?
A) Kolay piĢirilebilir yemekler seçilmelidir.
B) Sarımsaklı yemeklerden kaçınılmalıdır.
C) Misafirlerin örf ve adetlerine uygun yemekler seçilmesine dikkat
edilmelidir.
D) Üst üste ziyafetlerde aynı yemeklerin verilmemesine dikkat edilmelidir.
3.

Bir ziyafet masasında Ģeref misafirinin yeri sofrada nasıl olmalıdır?
A) Sofranın baĢına oturtulmalıdır.
B) Ev sahibinin karĢısına oturtulmalıdır.
C) Ev sahibinin soluna oturtulmalıdır.
D) Ev sahibinin sağına oturtulmalıdır.

4.
AĢağıdakilerden hangisi doğum günü pastasının servisinde dikkat edilecek
noktalardan biri değildir?
A) Pastayı ilk olarak doğum günü sahibi kesmelidir.
B) Pasta parti baĢlamadan kesilmelidir.
C) Pastanın servis yapılacağı tabağın çukur olmaması gerekmektedir.
D) Pastayı servis ederken krema bulaĢığı olmamasına dikkat edilmelidir.
5.
Bir yemek sofrasında davetlilerin rahatça yemek yiyebilmeleri için bir kiĢiye
en az kaç cm yer ayrılmalıdır?
A) 40
B) 50
C) 60
D) 70
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6.

7.

Bir yemek sofrasında tabağın sağına aĢağıdakilerden hangisi koyulur?
A) Küllük
B) Bardak
C) Bıçak
D) Çatal
AĢağıdakilerden hangisi özel gün sofralarına örnek olarak verilemez?
A) AkĢam yemeği sofraları
B) Ziyafet sofraları
C) YılbaĢı sofraları
D) Doğum günü sofraları

8.
Yemek sofralarında masa örtüsü kaç cm‟den daha fazla aĢağıya
sarkmamalıdır?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
9.
Özel gün yemeklerinde davet edilecek kiĢiler en az kaç hafta önceden davet
edilmelidir?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
10.
AĢağıdakilerden hangisi yemek sofrasında standart olarak bulunan tabak
çeĢitlerinden biri değildir?
A) Tatlı tabağı
B) Servis tabağı
C) Ekmek tabağı
D) Salata tabağı
DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz

39

MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi bir iĢletmede kaliteli servisin iĢletmeye sağladığı faydalardan
biri değildir?
A)
Yüksek gelir
B)
Personel maliyetlerinde artıĢ
C)
Yüksek konuk tatmini
D)
Yüksek konuk sayısı

2.

AĢağıdakilerden hangisi menüsü önceden belli olan yemekleri yiyebilmek için gerekli
olan masa üstü servis takımlarının kullanım sırası ve kolaylığına göre yerleĢtirilmesine
verilen isimdir?
A)
Tabldot kuver
B)
Basit kuver
C)
Alakart kuver
D)
Kahvaltı kuveri

3.

Servis öncesi alakart kuverde aĢağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?
A)
Ekmek tabağı
B)
Tereyağı bıçağı
C)
Menaj
D)
Dessert tabağı

4.

Misafirlerin yiyecek ve içecek sipariĢlerini kendilerine sunulan menü kartından
oluĢturmalarına dayalı servis sistemine ne denir?
A)
Tabldot servis
B)
Basit servis
C)
Alakart servis
D)
Kahvaltı servisi

5.

Genellikle hazır yemeklerden seçilerek meydana getirilen menü kartlarına ne isim
verilir?
A)
A‟la carte menü kartı
B)
Table d‟hote menü kartı
C)
Basit menü kartı
D)
Kahvaltı menü kartı

6.

Hazırlanan bir yemek menü kartı en az kaç dilde yazılmalıdır?
A)
2
B)
3
C)
4
D)
5
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7.

ġarap servisinde Ģarap servis edilmeden önce kim tadar?
A)
Garson
B)
Misafir
C)
Gurme
D)
Ev sahibi

8.

Bir düğün ziyafeti için seçilen çiçekler ne renk olmalıdır?
A)
Sarı
B)
Kırmızı
C)
Beyaz
D)
Pembe

9.

Bir yemek sofrasında tabağın soluna ne koyulmalıdır?
A)
Çatal
B)
Bıçak
C)
KaĢık
D)
Sürahi

10.

Servisinde on the rocks bardağı kullanılan içki aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
Rakı
B)
Votka
C)
Viski
D)
ġampanya

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 baĢvurunuz.
.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
C
A
A
D
B
B
C
A
C
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
B
A
D
B
C
C
A
C
D
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
B
A
D
C
B
A
D
C
A
C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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