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Yumurtayı pişirme ilkeleri ve yiyecek hazırlamada
kullanma bilgi ve becerisinin kazandırılmasını sağlayan
öğrenme materyalidir.
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ÖN KOŞUL
YETERLİK

Yumurta ve yumurta ile hazırlanan yiyecekler pişirmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Uygun ortam ve gerekli araç gereçler sağlandığında pişirme
ilkeleri ve hijyen kurallarına uygun yumurta ve yumurta ile
hazırlanan yiyecekleri pişirebileceksiniz.
Amaçlar
1. Yumurta pişirmek için pişirme ilkeleri ve hijyen
kurallarına uygun ön hazırlık yapabileceksiniz.
2. Yumurtaları suda pişirme ilkeleri ve hijyen
kurallarına uygun pişirebileceksiniz.
3. Yumurtaları yağda pişirme ilkeleri ve hijyen
kurallarına uygun pişirebileceksiniz.
4. Hazır yumurta pişirme reçetelerini pişirme ilkeleri
ve hijyen kurallarına uygun yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

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

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

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

Sevgili Öğrenci,
Yumurta, besin değeri yönünden önemli bir besin maddesidir; birçok vitamin, mineral
ve proteini bünyesinde bulundurur. Yumurta proteini, vücut proteinlerine % 100
dönüşebildiği için örnek protein adını almıştır.
Özellikle çocuk beslenmesinde önemli yeri olan yumurtanın birçok yemeğin
hazırlanmasında; kıvam, lezzet ve görünüş zenginliği açısından önemli rol oynadığı
bilinmektedir.
Yumurtalı yiyeceklerin istenilen lezzet ve kalitede hazırlanması diğer yemeklerde
olduğu gibi özel beceri ve dikkat isteyen bir konudur.
Bu modülde yumurtanın genel özelliklerini tanıyarak çeşitli şekillerde yumurta
pişirme tekniklerini öğrenecek, ayrıca hazır reçetelerde verilen tarifleri uygulayarak
yumurtalı yiyeceklerin servisini de tekniğine uygun yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Yumurta pişirmek için ön hazırlık yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Yumurtanın yapısı ve bileşimini beslenme ile ilgili görsel ve basılı
kaynaklardan araştırınız.
Yumurtanın yapısını bir şema hazırlayarak gösteriniz.
Edindiğiniz bilgileri ve hazırladığınız şemanızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. YUMURTA
Yumurta, gerek tek başına gerekse yemeklere kıvam ve lezzet vermek, besin değerini
artırmak amacı ile yiyecek hazırlama uygulamalarında ve beslenmede önemli yer tutan bir
besin maddesidir.

1.1. Tanımı ve Önemi
Yumurta, hayvansal bir besin maddesidir. Besin değeri yönünden anne sütünden sonra
gelen ve vücut için önemli besin ögelerini bünyesinde bulunduran tek besindir. Kaliteli
protein içermektedir. Çünkü yumurta proteininin sindirilebilirliği yüksektir; tamamına yakını
vücut tarafından kullanılmakta ve vücut proteinlerine dönüşebilmektedir. Beslenme
uzmanları, yeterli ve dengeli beslenmede özellikle hızlı bir büyüme ve gelişme döneminde
olan çocukların protein tüketimlerinin en az yarısının hayvansal kaynaklı olmasını tavsiye
etmektedir. Bu nedenle çocuk beslenmesinde protein kaynağı olan yumurta tüketimine önem
verilmelidir.

Resim 1.1: Örnek protein kaynağı yumurta
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1.2. Yapısı
Genellikle yiyecek hazırlamada tavuk yumurtası kullanılmaktadır. Tavuk
yumurtasının ağırlığı 40-80 g arasında değişir. Ortalama 60 g ağırlığındadır. Yumurta dıştan
içe doğru incelendiğinde;











Yumurta kabuğu,
Kabuk dış zarı ve iç zar,
Hava boşluğu (hava kesesi),
Dış sulu beyaz,
Koyu beyaz,
İç sulu ak,
Şalaza,
Yumurta sarısı zarı,
Koyu sarı tabaka,
Açık sarı tabaka (embriyo) görülür.

Resim 1.2: Yumurtanın yapısı



Yumurta kabuğu: Yumurtayı dış etkilerden korur. Yumurta ağırlığının % 1012’si kabuktur. Kabuk, kalsiyum yapısındadır, % 94’ü kalsiyum karbonattır.
Yumurta kabuğunun bileşiminde bir ırkın kendine özgü rengini veren renk
maddesi bulunur. Kabuk rengi, bazı ilaçların geçici etkisi dışında hayvanın
yedikleriyle ilgili değildir. Rengin kahverengi veya beyaz olması yumurtanın
besin değerini, lezzetini, kalitesini ve pişirme özelliklerini etkilemez.



Kabuk dış zarı ve iç zar: Yumurta kabuğunun altında bir çift zar bulunur.
Bunlar, hem birbirine hem de kabuğun iç yüzeyine yapışıktır. İç zar, yumurta
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akını çepeçevre sarmaktadır; dış zar ise içteki zardan üç kat daha kalın
yapıdadır. Dış zar, gazların geçişini engellememekle birlikte bakterilerin
geçişini engelleyerek yumurtanın daha sağlıklı bir besin olarak tüketilmesine
yardımcı olur.


Hava boşluğu: Yumurta, dış hava ile temas eder etmez soğumaya başlar ve iç
kısmında büzülme meydana gelir; bu nedenle iç zarda da büzülme başlar. En
sonunda yumurtanın küt ucundaki iki zar, aralarında boşluk bırakarak
birbirinden ayrılır. Böylece hava boşluğu oluşur. Yumurta bayatladıkça
buharlaşma yoluyla yumurtadan su kaybı olacağı için hacmi küçülür. İç zar da
buna bağlı olarak çekilir ve hava boşluğu genişler. Bu yüzden hava boşluğu
yumurtanın tazeliğini belirleyen önemli bir ölçüttür.



Yumurta akı: Yumurta akının % 21’ini sulu ak oluşturur. Bu tabaka çok ince
yapıdadır ve yumurtanın her tarafını sarmaz. Yumurta akının ikinci tabakasını
koyu ak oluşturur ve tüm yumurta akının % 55’ini kapsar. Koyu ak tabakasının
altında ikinci bir sulu ak tabakası bulunur ve tüm yumurta akının % 31’ini
kapsar. Yumurta akının % 3’ünü oluşturan en içteki koyu ak tabakası ise
yumurta sarısını çevreler.



Şalaza: Yumurta sarısının iki yanında, yumurta ekseni yönünde uçlara doğru
uzanan bağlar bulunur. Bu bağlara şalaza denir. Şalaza bağları, bükülmüş beyaz
sicim görünümündedir. Bu bağlar, yumurta sarısını ortada dengede tutar.
Yumurta bayatladıkça bağların yapısı bozulacağından yumurta sarısı yana doğru
kaymaya başlar.



Yumurta sarısı: Yumurtanın 1/3’ünü oluşturur. Sarının etrafında onu saran
vitelin zarı bulunur. Bu zar yumurta sarısının ak içerisinde dağılmasını önler.
Yumurta bayatladıkça vitelin zarı gevşeyerek yumurta sarısının ak içerisinde
dağılması olayı gerçekleşir. Yumurta sarısının rengi tamamen tavuğun
beslenmesiyle ilgilidir. Tavuğun yediği yemlere bağlı olarak sarının rengi
farklılık gösterir. Renk, pişirme kalitesini etkilemez.



Açık sarı (embriyo): Yumurta sarısının ortasında daha açık renkte bulunan
bölümüdür. Haşlanmış yumurta sarısının ortasında gözlenebilir. Yaklaşık olarak
mercimek tanesi büyüklüğündedir.
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1.3. Kullanıldığı Yerler
Besleyici değeri çok yüksek bir besin maddesi olan yumurta, hemen her yemeğin ve
hamur işlerinin yapımında kullanılır. Kullanıldığı yerler;

Resim 1.3: Yumurtaların katı, kayısı ve rafadan pişirilebilmesi







Çiğ, rafadan, kayısı (rafadanın biraz serti), katı pişirilerek (lop) tüketilebildiği
gibi çılbır yapılarak (poşe), omlet hazırlamada,
Kabarmayı sağlayıcı ve lezzet verici olarak hamur işlerinde, tatlılarda, krema
hazırlanmasında, pasta ve bisküvilerde,
Çeşitli kokteyl yiyeceklerinin hazırlanmasında ve soğuk büfe, kanepe, sandviç,
salata vb. yerlerde,
Kıvam artırıcı olarak çorbalarda ve soslarda,
Parlatıcı ve renklendirici olarak fırında pişirilen yiyeceklerde (börekler vb.)
yumurta kullanılır.
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Resim 1.4: Yumurtaların kanepe, sandviç, salata vb. yapımında kullanılabilmesi

1.4. Yumurta Pişirme Yöntemleri
Yumurta yiyeceklerin içerisinde kıvam verici, besleyici değerini artırıcı vb. nedenlerle
kullanıldığı gibi tek başına da çeşitli yöntemlerle pişirilerek kullanılabilir.

1.4.1. Suda Pişirme Çeşitleri ve Özellikleri
Yumurtanın suda pişirilmesi, kabuklu ve kabuksuz olmak üzere iki şekildedir:

Kabuğu ile suda pişirme
Yumurta, pişme süresine göre rafadan, kayısı ve katı şekillerde kabuğu ile suda
pişirilir. Yumurtanın büyüklüğü, kullanılan su miktarı, suyun başlangıç ısısı pişme süresini
etkilemektedir. Pişirmeden iki saat kadar önce yumurtalar soğutucudan çıkarılmalıdır; aksi
hâlde ısı farkından dolayı kaynarken çatlama olacaktır. Yumurtalar mutlaka yıkanarak kaba
konulmalı, derin bir kap kullanılmalıdır. Kaynatma suyu yumurtaların üzerini geçecek
şekilde ayarlanmalıdır.
Yumurta katı pişmesi için 8-10 dakika, kayısı yumurta için 5-6 dakika, rafadan
pişirilecekse 3-4 dakika kaynatılmalıdır. Bu süreler yumurta kaynamaya başladıktan sonra
tutulur. Katı pişmiş yumurtalar, gereğinden fazla süre pişirilirse ve zamanında soğutulmazsa
sarının etrafında yeşilimsi bir renk oluşur. Bu durum, yumurta sıcakta kaldığı süre içerisinde
oluşan hidrojen sülfürün yumurta sarısında bulunan demir ile birleşerek demir sülfür
oluştuğunu gösterir; bu durumda yumurtanın sindirimi zorlaşır. Demir sülfür oluşumunu
önlemek için piştikten sonra yumurtaları hemen soğuk su içerisinde soğutmak ve taze
yumurta kullanmak gerekir.

Kabuksuz suda pişirme
Kabuksuz suda pişirme yöntemi için mutlaka taze yumurta seçilmelidir. Çünkü
yumurta sarısının akı içinde karışmadan pişirilmesi gerekir. Bu yöntemle pişen yumurtalara
poşe yumurtalar da denir.
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Yumurtanın kabuksuz suda pişirilmesi yönteminde teker teker tabağa kırılan
yumurtalar, kaynayan su içerisine kabın kenarından yavaşça bırakılır. Kaynayan su,
yumurtaların dağılmasını önler. Koagülasyonun (katılaşmanın) kolaylaşması için pişirme
suyuna az miktarda tuz ve sirke ilave edilir.
İyi hazırlanmış bir poşe yumurtada; sarısı bütün hâlde ve yumurta akı dağılmamış
durumda sarının etrafını sarmış hâldedir. Yumurta piştikten sonra geniş bir spatula veya
küçük kevgirle susuz olarak tabağa alınır, istenilen şekilde kullanılır.

1.4.2. Yağda Pişirme Çeşitleri ve Özellikleri
Yumurtaya yağda pişirme yöntemi uygulanarak;







Sahanda yumurta,
Sahanda sebzeli yumurta,
Sade omlet,
Sebzeli ve peynirli omlet çeşitleri,
Tuzlu krepler,
Tatlı krepler hazırlanmaktadır.

Yağda pişirme yöntemi, yumurtaya en çok uygulanan pişirme şeklidir. Bu yöntemde
mutlaka taze yumurtalar tercih edilmelidir; çünkü sahanda yumurta pişirilecekse yumurta
sarısı yumurta akı içinde dağılmamalıdır. Yumurta akı, sarının üzerini ince bir zar hâlinde
sarmalıdır.
Yumurtanın çırpılarak içerisine hava kabarcıklarının girmesi ile yağda pişirilen
yumurtalara omlet adı verilir. Omletler, Fransız mutfağından diğer mutfaklara yayılmıştır.
Sade olarak omlet hazırlanabildiği gibi çeşitli sebzeler, peynirler ve kıyma gibi katkı
maddeleri ile de omlet pişirilebilir. İyi bir omlet yapabilmek için:






Yumurtanın taze olması gerekir. Taze yumurta akı, çırpma işlemi ile hacminin
yedi katı kadar kabarır.
Yumurtalar hep aynı yönde ve aynı hızda olmak üzere ak ve sarı tamamen
karışıncaya kadar çırpılmalıdır.
Yumurtalar çırpıldıktan sonra bekletilmemelidir.
Pişirileceği tavanın büyüklüğü yumurta miktarı ile orantılı olmalıdır. 2-3
yumurta için 20 cm çapında tava kullanılmalıdır.
Omlet piştiğinde bekletilmeden servis yapılmalıdır.

Yumurta, un, su ve tuzun birlikte çırpılmasıyla ve çok az yağda kızartılması ile krepler
hazırlanır. Krep kelimesi Fransız mutfağından dilimize geçmiştir. Alman ve Amerikan
mutfaklarında da değişik isimlerle yer almaktadır. İçerisine yeşil soğan, maydanoz,
ufalanmış peynir eklenerek Anadolu’da kaygana adı verilen krep çeşidi hazırlanmaktadır.
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1.5. Yumurta ile Hazırlanan Yiyeceklerin Servisi
Yumurtalar, Türk mutfağında genellikle kahvaltılık yiyecekler olarak hazırlanır.
Fransız mutfağında akşam yemeklerinde tatlı krepler tercih edilmektedir.
















Katı pişmiş yumurtalar sade olarak verilebildiği gibi maydanoz, domates ve
yeşilliklerle süslenerek de servis yapılabilir.
Rafadan yumurtalar yumurtalıklara konarak servis yapılır.
Üzerine kaşar rendesi serpilerek fırınlandıktan sonra servis yapılabilir.
Beşamel sos dökülüp hafif kızartılarak servis yapılabilir.
Suda katı pişirilerek hazırlanmış yumurtalar salatalarda kullanılabilir.
Domatesli, sarımsaklı soslarla birlikte servis yapılabilir.
Yağda pişirme yöntemi ile hazırlanan yumurtalardan sahanda yumurta,
geleneksel sahanlarda servise sunulabilmektedir. Tabakta servis edilecekse şekli
bozulmadan tabağa alınmalı, sıcak servis edilmelidir.
Sahanda yumurtanın servis edileceği tabaklar ısıtılmış olmalıdır.
Omletler sıcak servis yapılmalıdır; soğuduğunda sönecektir.
Omletin iki kenarı ortaya doğru katlanarak spatula yardımıyla katlanan kısım
altta kalacak şekilde tabağa yerleştirilir. Bundan başka tavada üçe katlanarak da
tabağa alınabilir.
Omlet dilimlenerek yanında patates garnitürü veya domates dilimleri ile de
servis yapılabilir.
Krepler, arasına kıymalı iç malzeme, rendelenmiş kaşar ya da beyaz peynir
konarak servis yapılabilir.
Krepler, tatlı olarak çeşitli marmelâtlarla bal, krema, meyve ve şekerlemeleri
vb. tatlı yiyeceklerle servis yapılabilir.

Resim 1.5: Omletlerin servis şekilleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bir yumurtayı tabak içerisine kırarak yapısını inceleyiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ortamı ve araçları hazırlayınız.

 İş önlüğü giyerek eldiven kullanınız.
 Masa veya tezgâhın temizliğine dikkat
ediniz.
 Temiz ve kuru bir tabak alınız. Düz bir
tabakta daha net inceleme yapabilirsiniz.
 Not almak için not defteri ve kalem
hazırlayabilirsiniz.

 Yumurtayı hazırlayınız.

 Yumurtanın temiz ve taze olmasına
dikkat ediniz.

 Yumurtayı tabağa kırınız.

 Kırarken akı ve sarısının karışmamasına
dikkat edebilirsiniz.
 Tabağın hemen üzerinde kırmaya dikkat
edebilirsiniz.

 Tabaktaki yumurtanın
kısımlarını inceleyiniz.

 Kabuk ve zarları inceleyebilirsiniz.
 Yumurta akının sulu ve koyu kısımlarını
inceleyebilirsiniz.
 Şalazayı inceleyebilirsiniz.
öğrendiğiniz  Hava
boşluğunu
görüp
inceleyebilirsiniz.
 Yumurta sarısının ak içerisindeki
konumunu inceleyebilirsiniz.
 Zarların
yapısını
görüp
inceleyebilirsiniz.

 Yumurtanın her kısımlarını, incelemenin
 İncelemede gördüklerinizi not ediniz ve
ardından anında yazabilirsiniz.
faaliyet
sonunda
arkadaşlarınızla
 Öğrenme faaliyetinde öğrendiklerinizle
paylaşınız.
gördüklerinizi karşılaştırabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.
2.

Yumurta………….... bir besin maddesidir.
Yumurta kaliteli …………… içermektedir.

3.

Yumurtanın kabuğu…………….. yapısındadır.

4.

Yumurta bayatladıkça ……………….. zarı gevşeyerek yumurta sarısının ak içerisinde
dağılması olayı gerçekleşir.

5.

Yumurta kıvam artırıcı olarak…………… ve …………..larda kullanılır.

6.

Kabuksuz suda pişirme yöntemi ile pişen yumurtalara ……….. yumurta denir.

7.

Sahanda yumurta, omlet ve krepler yumurtanın ………….. pişirilmesi yöntemi ile
hazırlanır.

8.

Sahanda yumurtanın servis edileceği tabaklar………… olmalıdır.

9.

Omletler ……….. servis yapılmalıdır.

10.

Tatlı krepler marmelâtlar, meyve ve şekerlemeleri, ……………… ve…………... vb.
ile servis yapılabilir.

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

ARAŞTIRMA



Suda yumurta pişirme yöntemlerini çevrenizden, görsel ve yazılı basılmış
kaynaklardan araştırınız.
Uygulamasını yapınız.

2. SUDA YUMURTA PİŞİRME
Suda yumurta pişirme; kabuğu içinde suda pişirme ve kabuksuz suda pişirme olarak
iki şekilde hazırlanır.

2.1. Kabuğu İçinde Pişirme
Pişirme süresine göre rafadan, kayısı ve katı olmak üzere üç şekilde pişirilir.

2.1.1. Rafadan
Rafadan yumurta hazırlamak için:








Yumurtalar, ısınması için önceden soğutucudan çıkarılır.
Yumurtaların çatlak olmaması gerekir.
Bol su ile yıkanır.
Uygun büyüklükteki derin ve dar bir pişirme kabına konur.
Üzerini örtecek kadar su ilave edilir. Kaynamaya bırakılır.
Kaynama derecesine geldiği zaman üç dakika kaynatılıp ocaktan alınır.
Haşlama süresi bitiminde yumurtalar, soğuk su bulunan bir kap içerisine alınıp
soğutulur.

2.1.2. Kayısı
Kayısı yumurta hazırlamak için:



Yumurtalar oda ısısında olmalıdır.
Çatlak olmayan yumurta seçilir.
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Yumurtalar bol su ile yıkanır.
Uygun büyüklükteki derin ve dar bir pişirme kabına konur.
Üzerini örtecek kadar su ilave edilir. Kaynamaya bırakılır.
Kaynama derecesine geldiği zaman 5 dakika haşlanıp ocaktan alınır.
Haşlama süresi bitiminde yumurtalar, soğuk su bulunan bir kap içerisine alınıp
soğutulur.

Bu şekilde pişen yumurtanın akı tam pişmiş, sarısı ise parlak kayısı görünümünde
daha az pişmiş olacaktır.

2.1.3. Katı
Yumurtayı katı pişmiş olarak hazırlamak için:






Oda ısısındaki yumurta bol su ile yıkanır.
Uygun büyüklükteki derin ve dar bir pişirme kabına konur.
Üzerini örtecek kadar su ilave edilir. Kaynamaya bırakılır.
Kaynama derecesine geldiği zaman 8-10 dakika haşlanıp ocaktan alınır.
Haşlama süresi bitiminde yumurtalar soğuk su bulunan bir kap içerisine alınıp
soğutulur.

Bu şekilde pişen yumurtanın akı ve sarısı tam pişmiş, katı görünümdedir.

2.2. Kabuksuz Pişirme
Yumurtanın kabuksuz pişirilme yöntemine poşe yumurta denir. Halk arasında çılbır
olarak da bilinir. Fakat poşe bir pişirme yöntemi, çılbır ise yoğurtla poşe yumurtanın bir
sunum şeklidir. Suya konulduğu zaman akların dağılmaması gerekir; bu da yumurtanın taze
olması ile mümkündür. Kaynar su kullanılması başarılı bir poşe yumurta için gereklidir.
Kaynar suya konulan yumurtanın yüzeyi hızla pıhtılaşır. Yumurta akı dağılmamış olarak
yumurta sarısını sarar. Su, yumurtayı kaplayacak miktarda olmalıdır. Pişirme suyuna sirke ya
da tuz ilave edilmesi pişen yumurtanın şeklinin daha iyi olmasını ve yumurtanın çabuk
pıhtılaşmasını sağlar. İyi bir poşe yumurtanın akındaki kabarcıklar ince boncuk gibi sarısı
yumuşak ve muntazam olmalıdır. Su konulacak kap, yumurtanın sayısına uygun olmalıdır.
Kap derin olmamalı, mümkünse kenarlı tepsiler kullanılmalıdır. Su kaynadıktan sonra ateş
kısılarak kaynama durdurulmalıdır. Yumurtalar, önce küçük bir kaba kırılıp sonra yakın
mesafeden suya atılmalıdır. Aralıklı olmalı, çok sık ve üst üste gelmemelidir. Pişen
yumurtalar süzgeçle alınmalı suyunun iyice süzülmesine dikkat edilmelidir.
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2.2.1. Çılbır


Malzemeler

6 adet taze yumurta

5 su bardağı su

1 kahve fincanı sirke

2 çay kaşığı tuz

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kadar kırmızıbiber

1,5 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak



İşlem basamakları

1 litre su, uygun büyüklükteki bir tencereye konulup sirke ve tuz ilave
edilir.

Ocak üzerine konularak kaynamaya bırakılır.

Diğer tarafta yumurtalar yıkanıp hazırlanır.

Su kaynadığında yumurtalar, teker teker yavaşça suyun içerisine kırılır.

Yumurta akları pişerek beyazlayana kadar yaklaşık 3-4 dakika bekletilir
(Aklar pişmeli, sarılar yumuşak kalmalıdır.).

Pişen yumurtalar delikli kepçe yardımıyla yavaşça sudan çıkarılarak
servis tabağına alınır.

Sarımsaklı yoğurt hazırlanır.

Tereyağı bir tavada eritilip kırmızıbiber eklenir.

Yumurtaların üzerine önce sarımsaklı yoğurt dökülür, en üste de
kırmızıbiberli tereyağı gezdirilerek servis yapılır.

Çılbır istenirse tek kişilik servisler hâlinde de hazırlanabilir.

Resim 2.1: Çılbır servisi
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2.2.2. Ispanaklı Çılbır


Malzemeler

1 kg ıspanak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

6 tane yumurta

1 kahve fincanı sirke

1,5 l su

2 kâse yoğurt

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber



Hazırlanışı

Ispanaklar ayıklanır yıkanır ve sadece yaprak kısımları kullanılır (Kökleri
salata, çorba ya da yemek yapılarak değerlendirilir.). Ispanakların suyu
iyice süzdürülür hatta varsa salata kurutucusunda çekilerek suyu atılır.

Sıvı yağda tuzla beraber kavrulur.

Yumurtaları hazırlamak için tencereye 1,5 l su konulup tuz ve sirke
eklenir. Kaynadığı zaman yumurtalar, suya yakın yerden içine kırılır.

Beyazları sertleşip sarıları kayısı olacak şekilde pişirilir.

Daha önceden hazırlanan soğuk suya pişen yumurtalar, delikli kepçeyle
alınıp şoklama işleminden sonra sudan çıkarılır.

Yoğurda ezilmiş sarımsak ve tuz eklenip karıştırılır. Yemek tabağına
pişen ıspanak, ıspanağın çevresine sarımsaklı yoğurt ve üzerine pişirilen
yumurtalar konur.

Tereyağında kızdırılan toz kırmızıbiber gezdirilerek servis yapılır.

Resim 2.2: Ispanaklı çılbır servisi
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2.3. Servis





Rafadan, kayısı ve katı yumurtalar yumurtalık içerisinde veya servis tabağında
servise sunulabilir.
Katı yumurtalar, dilimlenerek domates dilimleri veya domates sosu ile servis
yapılabilir.
Kayısı pişmiş yumurtalar, yuvarlak dilimlenerek kızarmış ekmek dilimleri
üzerinde servis yapılabilir.
Poşe yumurta, değişik sebze püreleri ve peynir çeşitleri ile servis yapılabilir.

Resim 2.3: Suda pişmiş yumurtanın değişik servis şekillerinden örnekler
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UYGULAMA FAALİYETİ
Kendinizin seçeceği bir sebze ya da peynir çeşidi ile poşe yumurta hazırlayarak
servisini yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ön hazırlıklarınızı yapınız.






 Araç gerecinizi hazırlayınız.

 Düz, geniş çapta ve derin olmayan bir
tencere seçebilirsiniz.
 Delikli kepçenizi hazırlayabilirsiniz.
 Haşlama
suyu,
sirke
ve
tuzu
hazırlayabilirsiniz.

 Yumurtayı hazırlayınız.

 Yumurtaların çok taze olmasına, çatlak
olmamasına dikkat edebilirsiniz.
 Yumurtaları mutlaka yıkamalısınız.

İş önlüğü giyiniz, bone takınız.
Çalışma tezgâhını temizleyiniz.
Planlı çalışınız. İş planı yapabilirsiniz.
Düzenli olunuz.

 Tencereye ölçülü suyu koyarak sirke ve
 Kaynamayı çabuklaştırmak için kapağını
tuz ilave ediniz. Ocağa koyup
kapatabilirsiniz.
kaynamaya bırakınız.
 Suyun kaynamasını ocağın altını kısarak
yavaşlatabilirsiniz.
 Kaynayan suya yumurtaları teker teker  Yumurtaları suya yavaşça kırarak
kırınız.
dağılmalarını önleyebilirsiniz.
 Bir kepçenin içine yumurtaları kırarak
yavaşça suya bırakabilirsiniz.
 Yumurta aklarının tamamen piştiğinden
emin olunuz. Aklar yumurta sarısının
üzerini kaplamalıdır, unutmayınız.

 3-4 dakika pişiriniz.
 Pişen yumurtaları
çıkarınız.

servis

 Kullanmak istediğiniz
peyniri hazırlayınız.

tabağına  Sirke kokusunu gidermek için önce
soğuk su içerisine alabilirsiniz.

sebze

veya

 Hangi
sebzeyi
veya
peyniri
kullanacaksanız
doğrama,
ezme,
baharatlama
vb.
işlemlerden
geçirebilirsiniz.
 Değişik
soslar
hazırlayarak
sunabilirsiniz.
 Seçtiğiniz yiyecek türü ne olursa olsun
yumurta ile lezzet yönünden uyumuna
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dikkat edebilirsiniz.

 Servisini yapınız.

 Dikkat çekici ve yaratıcılığınızı ortaya
koyacak bir sunum olmasına dikkat
edebilirsiniz.
 Sıcak
servis
yapmaya
özen
gösterebilirsiniz.

 Çalışma ortamını temizleyiniz.

 Hijyen ve sanitasyon kurallarına dikkat
edebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Suda kabuklu pişirilecek yumurtaların ………. olmaması gerekir.

2.

Suda kabuklu pişirilecek yumurtalar …………. ısısında olmalıdır.

3.

Rafadan yumurtalar ……-…. dakika kaynatılmalıdır.

4.

Katı yumurtalar .....-..... dakika kaynatılır.

5.

Kayısı pişirilecek yumurtalar ….-…. dakika kaynatılır.

6.

Kayısı pişen yumurtaların akı …….. pişmiş, sarısı ise parlak ……… görünümündedir.

7.

Yumurta hazırlanırken aklar …………, sarılar ………….. kalmalıdır.

8.

Poşe yumurta pişirilirken ……-…… dakika kaynayan suda bekletilmelidir.

9.

Katı pişmiş yumurtalar dilimlenerek …………. dilimleri ile servis yapılabilir.

10.

İyi bir poşe yumurtanın akındaki kabarcıklar ince boncuk gibi sarısı ………….… ve
muntazam olmalıdır.

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

ARAŞTIRMA



Yağda yumurta pişirme yöntemlerini çevrenizden, görsel ve yazılı basılmış
kaynaklardan araştırınız.
Uygulamasını yapınız.

3. YAĞDA YUMURTA PİŞİRME
Yağda yumurta pişirme; sahanda, omlet ve krepler olmak üzere üç şekilde hazırlanır.

3.1. Sahanda Pişirme
Sahanda yumurta pişirmede yumurtaların çok taze olması önemlidir; yumurta
sarılarının pişerken dağılmaması istenir. Bu yöntemde uygun ısı derecesi kullanılması
önemlidir. Harlı ateşte sahanda yumurta pişirilmemeli, alev tavanın dışına taşmamalıdır. Bu
nedenle uygun ısıda pişirmeye dikkat etmek gerekir.
3.1.1. Sahanda Yumurta


Malzemeler

4 yumurta

1 çorba kaşığı tereyağı veya margarin

1 çay kaşığı tuz

1 çorba kaşığı su



İşlem basamakları

Uygun büyüklükte bir tava ya da sahana yağ konulup ocak üzerine alınır.

Yağ eridiğinde tuz ve su ilave edilir (Su, yumurtaların daha yumuşak
olmasını sağlar.).

Yıkanmış yumurtalar tavaya kırılır, çok kısık ateşte tava hafifçe
sallanarak yağın yumurtaların etrafına yayılması sağlanarak pişirilir.

Beyazlar pişer pişmez ocaktan alınır. Beyazların kenarlarının
kahverengiye dönmemesi gerekir.

Pişen yumurtalar tavadan yavaşça kaydırılarak tabağa alınır. Sıcak servis
yapılır.
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3.1.2. Sahanda Domatesli Yumurta


Malzemeler

6 adet yumurta

2 orta boy domates

2 orta boy sivri biber

1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin

1 çay bardağı su veya et suyu

Tuz, karabiber



İşlem basamakları

Yumurtalar, domates ve biberler yıkanır.

Biberler ince yuvarlaklar hâlinde doğranarak yağ ilavesi ile tavada hafif
kavrulur.

Et suyu veya su eklenerek biberler yumuşayana dek pişirilir.

Domateslerin kabuğu soyulup çekirdekleri çıkarılarak küçük küp şeklinde
doğranır, biberlere ilave edilir. 5-10 dakika pişirilir.

Yayvan bir pişirme kabına aktarılarak yayılır ve yumurta sayısı kadar
yuva açılır.

Bu yuvalara yumurtalar kırılır.

Kapağı kapatılarak kısık ateş üzerinde pişirilir.

Servis tabağına alınıp sıcak olarak servis yapılır.

Aynı yöntemle kıyma, sucuk gibi et ürünleri ile çeşitli sebze ve peynir
çeşitleri de kullanılarak sahanda yumurta pişirilebilir.

Resim 3.1: Sahanda domatesli yumurta

20

3.2. Omlet Pişirme
Omlet hazırlamada mutlaka taze yumurtalar kullanılmalıdır. Bir kişilik omlet için 2 ya
da üç yumurta kullanılır.

3.2.1. Sade Omlet Pişirme


Malzemeler

3 adet yumurta

½ çorba kaşığı tereyağı veya margarin

2 çorba kaşığı süt veya su

½ çay kaşığı tuz



İşlem basamakları

Yumurtalar yıkanıp çukur bir cam ya da porselen bir kabın içerisine
kırılır.

Çırpma teli ile yumurtalar akı ve sarısı tamamen karışıp kabarana kadar
çırpılır. Tuz ve süt ya da su eklenip karıştırılır.

Tavaya yağ konarak ocak üzerine alınır. Yağ eritilip ısıtılır.

Çırpılmış yumurta tavaya dökülür ve düzgünce yayılır.

Isının her tarafa eşit gelmesi için tava sürekli sallanarak omletin alt kısmı
hafif pembe renkte pişirilir.

Omlet ters çevrilerek diğer tarafının da aynı şekilde pişmesi sağlanır.

Pişen omlet servis tabağına alınarak sıcak olarak servis yapılır.

Resim 3.2: Sade omletin değişik garnitürlerle süslenerek servis yapılabilmesi
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3.2.2. Sebzeli Omlet Pişirme
Omlet hazırlamada çeşitli peynirler, domates, ıspanak, patates gibi sebzeler ve et
ürünleri de kullanılmaktadır. Bu şekilde omletlerin hem görünüşü hem lezzeti hem de besin
değeri zenginleştirilmektedir.
3.2.2.1. Domatesli Omlet


Malzemeler

3 adet yumurta

1 orta boy domates

1 çorba kaşığı tereyağı veya margarin

1 çay kaşığı tuz



İşlem basamakları

Yumurtalar yıkanıp derin bir cam ya da porselen kâseye kırılır.

Çırpma teli ile çırpılır.

Diğer tarafta domatesin kabuğu soyularak küçük küpler hâlinde doğranır.

Çırpılmış yumurtaya domatesler ve tuz ilave edilip karıştırılır.

Omlet tavasına yağ konulup ısıtılır.

Yumurta domates karışımı tavaya dökülüp düzgünce yayılır.

Kapak kapatılıp kısık ateşte her iki tarafı da hafif pembe renkte pişirilir.

Servis tabağına alınıp sıcakken servis yapılır.

Resim 3.3: Domatesli omlet

3.2.2.2. Patatesli Omlet


Malzemeler

3 yumurta

2 orta boy patates

2 çorba kaşığı tereyağı veya margarin

2 çorba kaşığı süt

1 çay kaşığı tuz
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İşlem basamakları

Patateslerin kabuğu soyulup haşlanır, rendelenir.

Yumurtalar yıkanıp derin bir cam ya da porselen kâseye kırılır, iyice
çırpılır.

Yumurtalara rendelenmiş patatesler, süt ve tuz ilave edilip karıştırılır.

Omlet tavasına yağ konup ısıtılır. Karışım tavaya dökülüp düzgünce
yayılır.

Altı hafif pembe renkte piştiğinde diğer tarafı spatula yardımıyla
çevrilerek aynı şekilde pişirilir.

İkiye katlanarak ya da düz olarak servis tabağına alınıp maydanozla
süslenerek sıcakken servis yapılır.

Resim 3.4: Patatesli omlet servisi

3.2.2.3. Ispanaklı Omlet


Malzemeler

3 adet yumurta

½ kg ıspanak

1 orta boy kuru soğan

1 çorba kaşığı tereyağı veya margarin

2 çay kaşığı tuz, biraz karabiber



İşlem basamakları

Ispanak ayıklanıp yıkanır, ince ince kıyılır.

Kuru soğan ince doğranır.

Yaklaşık 20 cm çapında bir tavaya yağ ve soğan konulup soğan hafif
pembeleştirilir.

Ispanak ve tuz ilave edilip karıştırılır. Kapak kapatılarak suyunu çekene
kadar pişirilir.

Yumurtalar biraz tuz eklenerek çırpılır ve ıspanağın üzerine düzgünce
yayılır.

Kapak kapatılıp hafif sertleşinceye kadar pişirilir.
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İkinci yöntem

Ispanak ince kıyılarak yağ ve soğanla suyunu çekinceye kadar pişirilip
çırpılmış yumurtalarla karıştırılır.

Tuz, karabiber ilavesi ile içerisinde ısınmış yağ bulunan tavaya boşaltılır.

Önce altı pembe renkte pişirilir. Sonra da diğer kısmı çevrilerek aynı
şekilde pişirilir.

Pişen omlet servis tabağına alınır ve sıcak servis yapılır.

Resim 3.5: Değişik iki ayrı yöntemle pişirilmiş ıspanaklı omlet

3.2.2.4. Maydanozlu Peynirli Omlet


Malzemeler

3 adet yumurta

8-10 dal maydanoz

2 kibrit kutusu büyüklüğünde beyaz peynir

1 çorba kaşığı tereyağı veya margarin

1 çay kaşığı tuz (Peynirin tuz oranı fazla ise tuz konulmayabilir.)



İşlem basamakları

Maydanoz yıkanıp ince kıyılır.

Peynir rendelenir.

Yumurtalar çırpılır.

Çırpılmış yumurtaya maydanoz, peynir ve tuz ilave edilip karıştırılır.

Tavaya yağ konulup ısıtılır. Karışım tavaya dökülüp düzgün yayılır.

Hafif ısıda altı pembeleşene kadar pişirilir. Ters çevrilip aynı şekilde
pişirilir.

Ocaktan alınıp servis tabağına yerleştirilir.

Dilimlenerek servis yapılır. Domates dilimleri ile süslenebilir.
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Resim 3.6: Peynirli omlet servisi

3.3. Krep Pişirme
Krepler, Alman ve Amerikan mutfaklarında değişik isimlerle yer alır. Amerikan
mutfağında “pan kek” adı verilir. Dilimize Fransız mutfağından krep olarak geçmiştir.
Krepler tatlı veya tuzlu olarak hazırlanabilir. Fransız mutfağında genellikle tatlı krepler
tercih edilmektedir.
Krep hazırlamada özel krep tavası ya da yapışmaz teflon tava, krep spatulası, yumurta
çırpma teli, ölçü kabı (kepçe, kaşık, bardak vb.) ile süzgeç, elek, karıştırıcı (blender), rondo,
fırça, rende, bıçak, tahta kaşık ve karıştırma kabı (cam veya porselen) kullanılır.
Krep hazırlamada yumurtanın büyüklüğü ve unun kalitesi krep hamurunun
yoğunluğunda etkilidir. Krep hamuru boza kıvamında akıcı olmalıdır.

3.3.1. Tuzlu Krep Hazırlama
Tuzlu krepler sade olarak hazırlandığı gibi peynir, kıyma, mantar gibi iç malzeme ile
de hazırlanabilir. Sos olarak beşamel sos ve domates sosu kullanılabilir.
3.3.1.1. Sade Krep


Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

6 çorba kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

1 çorba kaşığı kadar margarin veya tereyağı ya da 2 çorba kaşığı sıvı yağ



İşlem basamakları

Yumurtalar yıkanıp büyükçe cam ya da porselen bir kâseye kırılır.

Un elenir. Un ve tuz ilave edilip karıştırılır.
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Soğuk süt yavaş yavaş karıştırılarak eklenir. İyice karıştırılıp başka bir
kabın içerisine süzülür. Hamur 30 dakika dinlendirilip tekrar karıştırılır.
Tava ocak üzerine konulup ısıtılır, hafifçe yağlanır.
Krep hamurundan yarım kepçe kadar alınarak ısınmış tavaya dökülüp
tava hemen sallanarak her tarafa yayılması sağlanır.
Alt kısmı hafif pembeleşince ters çevrilerek diğer tarafı da pembeleştirilip
tavadan alınır. Tüm hamura aynı işlem uygulanarak tamamlanır.
Rulo sarılıp sıcak olarak servis yapılır.

3.3.1.2. Kaşar Peynirli Krep


Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

6 çorba kaşığı dolusu un

1 çay kaşığı tuz

1 çorba kaşığı kadar margarin veya tereyağı ya da 2 çorba kaşığı sıvı yağ

10 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar

2 adet orta boy domates



İşlem basamakları

Sade krep malzemesi ile krepler pişirilir (bk. Sade Krep).


Krepler uygun büyüklükte bir tepsiye alınır.



Domateslerin kabuğu soyulup küçük küpler şeklinde doğranır.



Kreplerin ortalarına domates eşit olarak konulup üzerine kaşar rendesi
serpilir.



Fırına konularak kaşarlar eriyene kadar ısıtılır.



Servis tabağına alınıp sıcak servis yapılır.

3.3.1.3. Kıymalı Krep


Malzemeler

3 adet yumurta


1 su bardağı süt



6 çorba kaşığı dolusu un



1 çay kaşığı tuz



1 çorba kaşığı kadar margarin veya tereyağı



500 g az yağlı kıyma
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1 orta boy kuru soğan



Yarım demet maydanoz

İşlem basamakları

Sade krep malzemesi ile krepler hazırlanır.


Soğan ince kıyılıp kıyma ile birlikte bir tavada yağsız olarak suyunu
çekene kadar kavrulur.



Ocaktan aldıktan sonra tuz, karabiber ilave edilip karıştırılır.



Kreplerin ortasına kıymalı iç eşit olarak konulup rulo hâlinde sarılır.



Fırın tepsisine yerleştirilir. Fırında biraz ısıtılır.



Arzuya göre sade veya domates sosu ile sıcak servis yapılır.

3.3.1.4. Domates Soslu Krep




Malzemeler

2-3 adet orta boy domates


1 küçük kuru soğan



2 çorba aşığı sıvı yağ veya 1 çorba kaşığı tereyağı



Tuz, karabiber

İşlem basamakları

Soğan rendelenir.


Bir tavaya yağ konulup eritilir. Rendelenmiş soğan eklenip hafif kavrulur.



Domatesler rendelenip tavaya ilave edilir.



Domates, suyu biraz çekene kadar pişirilir.



Ocaktan alınıp tuz, karabiber eklenir.



Sıcak olarak rulo hâlindeki kreplerin üzerine dökülür.
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Resim 3.7: Kreplerin değişik servis şekilleri

3.3.2. Tatlı Krep Hazırlama
Tatlı krepler, sıcak veya soğuk olarak tüketilebilen yumurtalı yiyeceklerdir. Tatlı
kreplerde sert olmayan çilek, muz, kivi, şeftali, kayısı gibi meyvelerin kullanılması
uygundur. Aynı zamanda tatlı kreplerde meyve püreleri, marmelâtlar, bal, reçel, pudra şekeri
ve kuruyemişler de garnitür olarak kullanılabilir. Tatlı kreplerde sos olarak meyveli ve
çikolatalı dondurmalar, dondurma sosları ve meyveli soslar kullanılabilir.
3.3.2.1. Krep Süzet


Malzemeler

1,5 kahve fincanı un


50 g tereyağı



1,5 tatlı kaşığı pudra şekeri



1 su bardağı süt



3 yumurta



1 limon



2 portakal
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10 adet kesme şeker



Yeteri kadar tuz

İşlem basamakları

Un, pudra şekeri ve bir tutam tuz iyice karıştırılır.


Limon yıkandıktan sonra kabuğu rendelenir, rendelenmiş kabuktan bir
çay kaşığı kadar alınır. Pudra şekerli una yumurtalar ve rendelenmiş
kabuk ilave edilir, iyice karıştırılır.



Karıştırmaya ara vermeden azar azar soğuk süt, hamur boza kıvamına
gelinceye kadar iyice karıştırılır.



Bu hamurdan bir kepçe kadar alınarak krep tavasında pişirilir.



Krepin pişirilmesi sona erince yarısı kreplerin pişirilmesinde kullanılmış
olan yağın kalan kısmı tavaya konur.



Buna portakal kabuklarıyla ovularak kokulandırılan kesme şeker ve
portakalların suyu katılır.



İyice karıştırıldıktan sonra omletler içine atılır ve bir taşım kaynatılır.



Her omlet dilimi dörde katlanıp servis tabağına yerleştirilerek servis
yapılır.

Resim 3.8: Krep süzet
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3.3.2.2. Muzlu Krep




Malzemeler

4 adet yumurta


1 tatlı kaşığı tereyağı veya margarin



1 su bardağı un



½ paket vanilya



2,5 su bardağı süt



1 yemek kaşığı kakao



4-5 çorba kaşığı sıvı yağ



½ limon kabuğu rendesi



3-4 adet muz



1 paket kremşanti



1 çay bardağı süt (kremşanti için)

İşlem basamakları

Porselen veya cam derin bir kâseye yumurtalar kırılır.


Un ve kakao elenerek ilave edilir. Limon kabuğu rendesi, vanilya ve tuz
konulup karıştırılır.



Tereyağı veya margarin eritilerek karışıma eklenir. İyice karıştırılıp başka
bir kaba süzgeç yardımıyla süzülür.



Teflon tavaya bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ konulup kızdırılır.



Krep hamurundan bir kepçe alınıp tavaya dökülür. Tavanın her tarafına
eşit olarak yayılır.



Her iki tarafı hafif sertleşinceye kadar pişirilir.



Diğer tarafta kremşanti bir çay bardağı sütle çırpılır.



Kreplerin üzerlerine bir kat kremşanti sürülür.



Her krepin kenarına bir soyulmuş muz yerleştirilip rulo olarak sarılır.



Rulo krepler 3-4 cm uzunluğunda kesilir.



Kesilen taraflar üste gelecek şekilde servis tabağına yerleştirilir.



İsteğe göre meyve sosu ve nane yaprakları ile süslenir.
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Soğuk olarak servis yapılır.

Resim 3.9: Tatlı kreplerde muz gibi yumuşak meyveler ve marmelâtlarla kullanılabilmesi

3.4. Servis
Yağda pişirilen yumurtalar çeşitli şekillerde servis yapılır. Bunlar:


Sahanda yumurta şekli bozulmadan tabağa alınmalı, sıcak servis edilmelidir.



Sahanda yumurtanın servis edileceği tabaklar önceden ısıtılmalıdır.



Omletler sıcak servis yapılmalıdır; soğuduğunda sönecektir.



Omletin iki kenarı ortaya doğru katlanarak spatula yardımıyla katlanan kısım
altta kalacak şekilde tabağa yerleştirilebilir.



Omletler tavada üçe katlanıp tabağa alınarak servis yapılabilir.



Peynirli omlet dilimlenerek yanında patates garnitürü veya domates dilimleri ile
de servis yapılabilir.



Tuzlu krepler sade olarak hazırlanıp rulo sarılarak servis yapılabilir.



Tuzlu krepler sade olarak hazırlanıp arasına kıymalı iç malzeme, rendelenmiş
kaşar ya da beyaz peynir konulup rulo sarılarak servis yapılabilir.



Tuzlu krepler düz olarak servis tabağına üst üste yerleştirilirken aralarına iç
malzeme (genellikle kıymalı iç) serpilerek ve pasta şeklinde dilimlenerek servis
yapılabilir.



Krepler tatlı olarak çeşitli marmelâtlarla servis yapılabilir.



Tatlı krepler kakaolu hazırlanıp marmelât ya da kremşanti sürüldükten sonra
meyve ile rulo sarılarak servis yapılabilir.



Tatlı krepler üzerine pudra şekeri ya da meyve sosu dökülerek servis yapılabilir.
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Tuzlu krepler genellikle sıcak, tatlı krepler soğuk olarak servis yapılır.



Krepler Türk mutfağında genellikle çay sofrasında servis edilir. Fransız
mutfağında ise akşam yemeklerinde tatlı krepler sunulmaktadır.

Resim 3.10: Kreplerin servis şekillerine örnekler
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UYGULAMA FAALİYETİ
Maydanozlu peynirli omlet hazırlayarak servisini yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ön hazırlıklarınızı yapınız.






 Araç gerecinizi hazırlayınız.

 Yumurta
sayısına
uygun
tava
hazırlayabilirsiniz.
 Servis tabağınızı hazırlayabilirsiniz.
 Yumurtaların çok taze olmasına dikkat
edebilirsiniz.
 Yumurtaları yıkayabilirsiniz.
 Maydanozları
kıyarak
hazırlayabilirsiniz.

 Üç adet yumurtayı çırpınız.

 Yumurta
çırpmada
kullanabilirsiniz.

İş önlüğü giyinip bone takabilirsiniz.
Çalışma tezgâhını temizleyebilirsiniz.
İş planı yapabilirsiniz.
Hijyen kurallarına uygun çalışabilirsiniz.

el

mikseri

 Peyniri rendeleyebilirsiniz.
 Çırpılmış yumurtaya maydanoz, peynir
 Homojen bir karışım sağlamaya dikkat
ve tuz ilave edip karıştırınız.
edebilirsiniz.
 Tavaya yağ koyup ısıtınız.

 Tereyağı
yerine
kullanabilirsiniz.

 Karışımı tavaya döküp düzgün yayınız.

 Tava iyice ısınmış olmalıdır; aksi hâlde
hamur yapışabilir, unutmayınız.

sıvı

yağ

da

 Hafif ısıda iki tarafı da çevirerek  Ters çevirmede iki spatula ya da uygun
pembeleşene kadar pişiriniz.
büyüklükte bir kapak kullanabilirsiniz.

 Servis tabağına yerleştiriniz.

 Şeklini
bozmamaya
özen
gösterebilirsiniz.
 Servis tabağında dilimleyebilirsiniz.
 Domates dilimleri ve nane yaprakları ile
süsleyebilirsiniz.

 Sıcak olarak servis yapınız.

 Servis saatine uygun zamanı önceden
planlayabilirsiniz.

 Çalışma ortamını temizleyiniz.

 Hijyen ve sanitasyon kurallarına dikkat
ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Sahanda yumurta ……………..pişirme yöntemi ile hazırlanır.

2.

Tatlı krepler üzerine …………….. …………. ya da meyve sosu dökülerek servis
yapılabilir.

3.

Bir kişilik omlet için…….. ya da…….. yumurta kullanılır.

4.

Omletler………… olarak servis yapılır.

5.

Kreplere Amerikan mutfağında ……………… adı verilir.

6.

Krepler ……… ve ……….. olarak hazırlanır.

7.

Tuzlu krepler ……….. olarak servis yapılır.

8.

Tatlı krepler genellikle ………….. olarak servis yapılır.

9.

Tatlı kreplerde……….. meyveler kullanılır.

10.

Omlet için yumurta çırpıldığında …………….. ve ………….. iyice karışmış olması
gerekir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ
Hazır yumurta pişirme reçetelerini yapabileceksiniz.


ARAŞTIRMA



Yumurtalı yemek pişirme yöntemlerini çevrenizden, görsel ve yazılı basılmış
kaynaklardan araştırınız.
Uygulamasını yapınız.

4. HAZIR REÇETELERİN BULUNDUĞU
KAYNAKLAR
Aynı malzemeler kullanılarak yapılabilen yumurta ile hazırlanabilen yemek
reçetelerine değişik kaynaklardan ulaşılarak da uygulamalar yapmak mümkündür.

4.1. Kitaplar
Hazır reçetelerin bulunduğu kitaplardaki reçeteler uygulanmaya başlanmadan önce
bazı konuların bilinmesi gerekir:









Kitaptan uygulanacak yumurtalı yemek hakkında genel bilgi sahibi olmak
gerekir.
Uygulamada önemi olan noktalar bilinmelidir.
Kitaptaki reçetenin araç gereç ve işlem basamaklarını önceden bir kâğıda
yazmak ve oradan takip etmek temizlik düzen açısından önemlidir.
Kitapta verilen reçetede kullanılacak malzeme matematiksel ölçülerle
verilmişse mutlaka mutfak terazisi ile ölçüm yapmak gerekir.
Mutfak terazisi bulunmuyorsa kitaplardan uygulama yapılırken bardak ve kaşık
ölçüleri kullanılarak hazırlanmış reçeteleri kullanmak gerekir.
Uygulama aşamasında verilen işlem basamaklarını dikkatle takip ederek önemli
noktaları gözden kaçırmamak çok önemlidir.
Kitapta servis şekli nasıl belirtiliyorsa o şekilde uygulamak gerekir.
Verilen reçetenin uygulanmasında yemeğin özelliğini değiştirecek farklı
denemeler yapmak tamamen farklı bir yiyeceğin ortaya çıkmasına sebep
olabilir; ancak deneme ve geliştirme amacıyla değişiklikler yapılabilmektedir.
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Eski tarihli kitaplarda günümüzde kullanılmayan kelimeler varsa bugünkü
karşılığı araştırmalı, eksik ve yanlış yöntem ve malzeme kullanılması
önlenmelidir.
Kitaplarda verilen reçetelerde kullanılan araçlardan bazıları günümüzde
kullanılmıyor olabilir. Bu durumda günümüzde kullanılan ve işleri kolaylaştıran
araçları tercih etmek gerekir, yumurta teli ile çırpmak yerine el mikseri; bakır
tencere tava yerine çelik tencere, çelik sahan, teflon tava kullanmak hem sağlık
açısından hem de işleri kolay ve çabuk hâle getirmek bakımından yerinde olur.

4.2. Dergiler Broşürler
Bazı yemek dergileri pratik uygulamalara yer verip yumurtalı yemek reçeteleri
hazırlayarak okuyuculara sunmaktadır. Dergilerde genellikle mevsime uygun yemek tarifleri
bulunur. Yumurta ile hazırlanan yiyeceklerle ilgili ise mevsime uygun katkı maddelerinin
kullanıldığı reçetelere yer verilmektedir (örneğin, çilekli krep). Aynı zamanda bazı broşürler
hazırlanarak özel reçetelerin malzeme ve işlem basamakları açıklanmaktadır.
Dergi ve broşürlerdeki hazır reçeteler de kitaplarda olduğu gibi tecrübe edilmiş ve
uygulanabilirliğinden emin olunmuş tarifelerdir. Bu reçetelerin uygulanmasında kitaplardaki
tarifeleri uygulamada dikkat edilmesi gereken noktaların göz önünde bulundurulması
önemlidir.

4.3. İnternet
Günümüzde yemek hazırlama ve pişirme ile ilgili olarak İnternet ortamında birçok site
oluşturularak yumurtanın özellikleri ve yumurtalı yemekler konusunda denenmiş reçeteler
sunulmaktadır. Bu reçetelerde verilen malzeme ve işlem basamakları, ya yazan kişinin
kendisinin geliştirdiği ya da herhangi bir kitaptan alınmış ve yemeğin özelliğini bozmayacak
şekilde değişiklikler yapılmış tarifelerdir. İnternetten reçete alıp uygularken verilen araç
gereçler ve işlem basamakları dikkatlice okunup not alındıktan sonra uygulamaya
geçilmelidir.

4.4. Televizyon
Televizyonda yayımlanan bazı programlarda her türlü besin maddesinden olduğu gibi
yumurtadan da yararlanılarak çeşitli yemek reçeteleri görsel olarak sunulmaktadır. Dikkatli
izlendiği takdirde bu reçeteler faydalı olmaktadır. Herhangi bir yemeğin yapılışını görerek ve
izleyerek öğrenmek daha kalıcı olacaktır. Aynı zamanda doğru olarak uygulanması daha
kolay olacaktır. Televizyonda verilen reçeteleri izlerken mutlaka bir not kâğıdı ve kalem
hazır bulundurulmalı, araç gereç listesi ve işlem basamakları eksiksiz not alınmalıdır. Ayrıca
servis yöntemleri de dikkatle izlenmeli ve not alınmalıdır.
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4.5. Kaynak Kişiler
Çevrenizde yumurta ile hazırlanabilen yemekler konusunda kendi tecrübelerini
kullanarak farklı yöntemler geliştirmiş ve bunları uygulayarak tecrübe kazanmış kişilerle
görüşülerek yeni reçeteler öğrenilip uygulanabilmektedir.






Kaynak kişilerle görüşmek ve farklı reçeteler öğrenmek için öncelikle görüşme
yapılacak kişi açısından uygun bir zaman seçilmesi çok önemlidir. Kaynak
kişinin çok fazla meşgul olmadığı rahat bir zaman seçilirse verilecek reçetedeki
malzeme ve işlem basamakları daha düzenli ve doğru olacaktır. Ayaküstü acele
verilen tarifelerde gözden kaçan, eksik bir konu kalmış olabilir.
Kaynak kişilerle görüşmeye başlamadan önce not almak üzere defter veya not
kâğıdı ile bir kalem mutlaka bulundurulmalıdır.
Anlatılan reçete dikkatle dinlenmeli, anlaşılmayan konu varsa zamanında
tekrarlanmalıdır.
Mümkünse alınan reçetenin veya reçetelerin uygulamalı olarak öğrenilmesi
daha kalıcı olmasını ve doğru yöntemle öğrenilmesini sağlayacaktır.

4.6. Diğerleri
Hazır reçeteler bunların dışında;






Çeşitli kurum mutfaklarında uygulanan yöntemlerden,
Otel mutfaklarından,
Fırın, mikser, soğutucu, derin dondurucu, tencere gibi çeşitli mutfak araçları
kullanım kılavuzlarından,
Yemek hazırlama ve pişirmede özellikle hamur işlerinde kullanılan bazı
gereçlerin paketleri üzerinde verilen tarifelerden,
Ambalajlı hazır yiyeceklerin ve yiyecek hazırlamada kullanılan malzemelerin
üzerinden temin edilebilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Herhangi bir kaynaktan sebzeli omlet reçetesi araştırarak uygulamasını yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Ön hazırlıklarınızı yapınız.






 Reçetede verilen araçları hazırlayınız.

 Hazır reçetede verilen araçları bir kâğıda
not alabilirsiniz.

 Reçetede verilen gereçleri hazırlayınız.

 Hazır reçetede verilen gereçleri not
alabilirsiniz.

İş önlüğü giyinip bone takabilirsiniz.
Çalışma tezgâhını temizleyebilirsiniz.
İş planı yapabilirsiniz.
Hijyen kurallarına uygun çalışabilirsiniz.

 Reçetede belirtildiği şekilde sebzeleri
hazırlayınız.
 Reçetede belirtildiği şekilde yumurtaları
çırpınız.
 Reçetede belirtildiği şekilde
karışımını hazırlayınız.

omlet

 Reçetede verilen işlem basamaklarını bir
kâğıda yazarak uygulama sırasında
faydalanabilirsiniz.

 Verilen miktarda tavaya yağ koyup
ısıtınız.
 Önerilen şekilde pişiriniz.
 Sıcak olarak servis yapınız.

 Reçetedeki uygulamayı servis saatine
yakın yapabilirsiniz.

 Çalışma ortamını temizleyiniz.

 Hijyen ve sanitasyon kurallarına dikkat
ediniz.

38

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Kitaptaki reçetenin araç gereç ve işlem basamaklarını önceden bir kâğıda yazmak ve
oradan takip etmek ………-……… açısından önemlidir.

2.

…………….de mevsime uygun yemek tarifleri bulunur.

3.

Kitap, dergi ve broşürlerdeki reçeteler…………edilmiş reçetelerdir.

4.

Televizyonda yayınlanan bazı programlarda çeşitli yemek reçeteleri, ……….olarak
sunulmaktadır.

5.

Kaynak kişilerle görüşme …………kaybının önlenmesi açısından çok önemlidir.

6.

Kaynak kişilerle görüşmede mutlaka………..ve ………..hazırlanmış olmalıdır.

7.

Çeşitli…………. ve………… mutfaklarından hazır reçeteler temin edilebilir.

8.

Yumurtanın en fazla kullanıldığı ……………….den de hazır reçeteler temin
edilebilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Herhangi bir kaynaktan yumurta kullanılarak hazırlanmış bir salata reçetesi araştırarak
uygulayınız.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Reçeteyi dikkatle okudunuz mu?

2.

Reçetedeki araç gereçleri bir kâğıda yazdınız mı?

3.

Reçetede verilen işlem basamaklarını bir kâğıda yazınız mı?

4.

Kişisel temizliğinizi yaptınız mı?

5.

Çalışma ortamınızı temizlediniz mi?

6.

Araç gerecinizi hazırladınız mı?

7.

Reçetede verilen ölçülere dikkat ettiniz mi?

8.

Krep hamurunu reçetedeki gibi hazırlayıp pişirdiniz mi?

9.

İç malzemesini reçetedeki gibi hazırladınız mı?

10.

Reçetede belirtildiği gibi şekillendirdiniz mi?

11.

Reçetede verilen servis yöntemini uyguladınız mı?

12.

Çalışma ortamını temizlediniz mi?

Evet

Hayır

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

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

2.

3.

4.

5.

Yumurta için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)
İnorganik bir besindir.
B)

Bitkisel besin kaynağıdır.

C)

Hayvansal besin maddesidir.

D)

Düşük kaliteli protein içerir.

Hangisi yumurtanın yapısında bulunmaz?
A)
Hava boşluğu
B)

Keratin

C)

Şalaza

D)

Zar

Vitelin zarı nerede bulunur?
A)
Yumurta sarısının etrafında
B)

Kabuğun altında

C)

Hava boşluğunda

D)

Sarının iki yanında

Yumurta hangi amaçla kullanılır?
A)
Kabarmayı sağlayıcı ve lezzet verici olarak hamur işlerinde
B)

Tatlılarda, krema hazırlanmasında, pasta ve bisküvilerde

C)

Kıvam artırıcı olarak çorbalarda ve soslarda

D)

Hepsi

Yumurtanın kabuksuz suda pişirme yöntemi ile hangisi hazırlanır?
A)
Omlet
B)

Rafadan

C)

Katı yumurta

D)

Çılbır
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6.

7.

8.

9.

10.

Yumurtanın çırpılarak içerisine hava kabarcıklarının girmesi ile yağda pişirilen
yumurtalara ne ad verilir?
A)
Omlet
B)

Çılbır

C)

Kek

D)

Rafadan

Omletler nasıl servis yapılmalıdır?
A)
Biraz soğuyunca
B)

Tamamen soğuduktan sonra

C)

Sıcak olarak

D)

Ilık olarak

Hangisi krep yapımında kullanılan araçlardan biri değildir?
A)
Tava
B)

Spatula

C)

Ölçü kabı

D)

Merdane

Tuzlu kreplerin servisi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ile beraber verilmesi
uygundur?
A)
Kavrulmuş kıyma
B)

Beyaz peynir

C)

Mantar

D)

Hepsi

Tatlı krepler aşağıdakilerden hangileri ile beraber servis yapılır?
A)
Peynir-kıyma
B)

Marmelât-meyve

C)

Yeşil sebze-domates

D)

Mantar-kaşar

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.

42

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

hayvansal
protein
kalsiyum
vitelin
çorba-sos
poşe
yağda
ısıtılmış
sıcak
krema-bal

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI
çatlak
oda
3-4
8-10
5-6
tam-kayısı
pişmeliyumuşak
3-4
domates
yumuşak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

yağda
pudra şekeri
2-3
sıcak
pankek
tatlı-tuzlu
sıcak
soğuk
yumuşak
akının-sarısının
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 CEVAP ANAHTARI

2

temizlikdüzen
dergilerde

3

tecrübe

4

görsel

5

zaman

6

kâğıt-kalem

7

kurum-otel

8

pastaneler

1

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1

C

2

B

3

A

4

D

5

D

6

A

7

C

8

D

9

D

10

B
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