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Bölüm 1. Yiyecek-İçecek Bölümü, Önemi ve Organizasyonu

1.1.  Yiyecek - İçecek Bölümü ve Önemi

İnsanoğlu doğası gereği beslenmek zorundadır. Her toplum ve ülkenin, 
bulunduğu coğrafi yapı ve iklime, yaşam alışkanlıklarına, dini inançlarına,  
gelenek ve göreneklerine göre, beslenme tercihleri ve şekilleri değişiklik 
göstermektedir. Yiyecek-içecek tüketimindeki bu farklılıklar toplumlar 
hakkında önemli bilgiler vermektedir. Yemek kültürü, bir toplumun içinde 
yaşadığı ortamı yansıtan bir olgu olup, kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel bir 
mirastır. Yemek kültürü aynı zamanda o kentin, yörenin ve ülkenin turizmini 
etkileyen önemli bir parametredir. Günümüzde yerli ve yabancı turistlerin, 
tatil anlayışı sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmayıp, değişik 
yemekleri ve ürünleri tatma arzuları ile ilgili olmaya başlamıştır. Konukların 
turizm ve seyahat faaliyetine sadece tarihi turistik mekan ve yerleri görme 
amacıyla değil aynı zamanda değişik yemek kültürlerini tanımak için de 
katılmaktadırlar. 

Bir konaklama işletmesinde yiyecek-içecek bölümü, konukların yiyecek 
içecek (beslenme) ihtiyacını karşılayan bölüm olup, tarladan sofraya, 
yiyecek ve içecek maddelerinin tüketime uygun şekilde satın alınmasından; 
depolanmasına, hijyenik koşullarda hazırlanıp yenilebilir şekle getirilmesine 
ve konuğa ikram edilmesine kadar olan tüm hizmetlerden sorumludur. Bu 
bakımdan gerek bağımsız, gerekse de konaklama işletmelerinde bulunan 
restoranlar, pastaneler, barlar, büfeler, banket salonları, diskolar, gece 
kulüpleri gibi yiyecek ve içecek üretilen, ikramı yapılan tüm alanlar yiyecek 
içecek bölümü içerisinde yer almaktadır. 

Yiyecek ve içecek hizmetlerinin aslında güç ve sorumluluk isteyen işler kabul 
edilmesi, organizasyonun önemini arttırmaktadır. Bu noktada hizmetlerin 
istenilen kalitede yürütülebilmesi, oluşturulacak organizasyon yapısına, 
istihdam edilecek personelin bilgi, becerisine ve yönetim politikalarının etkin 
biçimde uygulanmasına bağlı bulunmaktadır.
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1.2.  Yiyecek-İçecek Bölümü Organizasyonu

Konaklama işletmesinin yiyecek ve içecek bölümünde yapılacak olan işlerin 
incelenmesi, saptanması, bu işlerin benzer olanlarının bölümler ve gruplar 
halinde toplanması, işleri görecek kişilerin görev, yetki ve sorumluluk alanı 
sınırlarının saptanması, kişiler, bölümler ve gruplar arasında iş akışının 
sağlanması için yapılan düzenlemelere yiyecek-içecek organizasyonu 
denir. Yiyecek-içecek bölümünde organizasyonun temel amacı, yeterli ve 
dengeli beslenmeye yönelik, müşterileri psikolojik ve sosyal olarak tatmin 
edici nitelikte, işletme için ekonomik ve kar getirici bir yiyecek-içecek servisi 
sunabilmektir.

Konaklama işletmelerinin büyüklüğü ve yıldız sayısı arttıkça, yiyecek ve içecek 
bölümünün önemi ve iş yükü de artmaktadır. Ayrıca istihdam edilen personel 
sayısı ve personelin görevleri de değişiklik göstermektedir. Örneğin küçük bir 
konaklama işletmesinde ızgaracı şefi (chef rotisseur), sebze ve çorbacı şefi 
(chef enremetier) gibi belirli görevler için personel çalıştırmak gerekmez, bu 
işleri aşçıbaşı, aşçıbaşı yardımcısı veya mutfak komisi yapar. 

Büyük bir otelin yiyecek-içecek bölümü organizasyon şeması Şekil 1.’de 
gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Yiyecek-İçecek Bölümü Organizasyon Şeması

Otel büyüklüklerine göre farklılık gösterse de yiyecek-içecek bölümü temel 
olarak, yiyecek-içecek maliyet bölümü, mutfak (üretim) bölümü, servis 
bölümü olarak sınıflandırılır. 

•	 Satın alma; teslim alma ve depolardan oluşan Yiyecek-içecek 
maliyet bölümü. 

•	 Soğuk mutfak, sıcak mutfak, pastane ve bulaşıkhaneden oluşan 
Mutfak bölümü.
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•	 Restoranlar, kafeler, barlar, ziyafet salonları, diskotek, gece kulübü, 
oda servisi vb. servis bölümü olarak sınıflandırılır.

Yiyecek ve içecek bölümü organizasyonu yaparken belli ilkelere uyulduğunda, 
etkili bir organizasyon ve yönetimden bahsedilebilir. Aksi halde kişiler, 
bölümler ve departmanlar arasında yaşanacak anlaşmazlık ve bunun sonucu 
olarak işletmenin zarar görmesi kaçınılmazdır. Bu ilkeler; 

•	 Tüm bölümler yiyecek-içecek müdürüne veya konaklama işletmesi 
müdürüne bağlı olarak çalışmalıdır.

•	 Yiyecek ve içecek bölümünün birimleri (maliyet, mutfak ve servis) 
arasında iyi bir iletişim ve işbirliği sağlanmalıdır. Servis bölümü 
çalışanları, konuklar ile birebir temas sağladığı için, personelin bilgi, 
tutum ve davranışları konuğun işletme ile ilgili olumlu-olumsuz 
tutumlarını etkiler ve konuk pek çok konuda (özellikle menü) 
servis personelinden bilgi alır. Bu açıdan servis personelleri menü 
hakkında (kullanılan malzemeler, pişirme tekniği, porsiyondaki 
garnitür, sos cinsi ve miktarları, yiyeceğin servis şekli vb.) 
bilgilendirilmelidir. Ayrıca operasyon anında servis-mutfak ilişkisi 
garsonların menüde olmayan veya tükenen yemek siparişlerini 
almasını önler, garsonların ayrıntılı siparişini mutfağa bildirmesi, 
aşçıların konuğun istediği şekilde yemek hazırlamasını sağlar.

•	 Servis çalışanları ile mutfak çalışanları arasında zaman zaman 
olumsuzluklar  yaşanmaktadır. Önlem alınmazsa hem servisi 
aksatır, hem de misafire yansıyabilir. Bu konuda özellikle bu 
bölümlerden sorumlu maitre d’hotel ve aşçıbaşına çok önemli 
görevler düşmektedir. Yöneticiler personellerine insan ilişkileri ve 
iletişim konularında hizmet içi eğitim sağlayarak davranış değişikliği 
oluşturmalıdırlar.

•	 Mutfak ve servis bölümü için satın alınacak malzemenin kalitesini 
ve özelliğini en iyi bölüm sorumluları yani maitre d’hotel ve aşçıbaşı 
bilir. Bu nedenle maliyet bölümü satın ve teslim alma işlemini 
gerçekleştirmeden önce mutlaka sorumluların fikrini, onayını 
almalı, ürünün kalitesi ve fiyatı konusunda aşçıbaşı ve maitre 
d’hoteli bilgilendirmelidir. 
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•	 Yiyecek ve içecek bölümü hem kendi arasında hem de diğer 
bölümlerle (önbüro, kat hizmetleri, teknik servis vb.) iyi bir işbirliği 
sağlamalıdır. 

Mutfak ve servis bölümünde çalışan personelin sahip oldukları özelliklerin 
farklı olması nedeniyle konaklama işletmelerinin organizasyon şemaları 
da farklılık göstermektedir. Küçük konaklama işletmelerinde çalışanlar 
genellikle çeşitli görevleri bir arada yürütürken, konaklama işletmesi 
büyüdükçe daha açık tanımlanmış bölümlerde örgütsel yapıyı oluşturma 
olanağı doğar. Büyük konaklama işletmelerinin örgütsel şemalarında ise, 
uzmanlaşmanın giderek arttığı görülür.

1.3.   Mutfak Bölümü Organizasyon Yapısı 

Konaklama işletmelerinde mutfak, her türlü yiyecek üretiminin yapıldığı 
yerdir. Mutfak organizasyon yapısı ve hiyerarşik düzeni işletmenin türüne 
göre değişiklik göstermekle birlikte temel kriter, işletmenin büyüklüğüdür. 
Burada genellikle söz konusu olan bir mutfaktan servis sırasında ne 
kadar yemek çıkacağıdır. Yine aynı mutfağın günde kaç kez servis verdiği 
(sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği gibi)  ve servis tipi (açık 
büfe, a la carte)’de önemlidir. Pek çok konaklama işletmesinde 24 saat
yiyecek-içecek servisinin (oda servis hizmeti de dahil) yapıldığı 
düşünüldüğünde mutfak organizasyonunun ne kadar önemli olduğu ortaya 
çıkar. Bir mutfak örgütlenmesi planlanırken öncelikle göz önüne alınması 
gereken en önemli nokta ‘misafirlerin istekleri ne olacaktır?’  sorusudur. Bu 
sorunun doğru cevabı, mutfak örgütlemesinin nasıl yapılacağı konusunda yol 
gösterir.

Örneğin; sağlık hizmetleri veren bir işletmede konukların diyetlerine uygun 
menü hazırlanacaksa mutfakta bir diyet aşçısı (regimier)’nın çalışması konuk 
sağlığını korumak ve memnuniyetini sağlamak açısından zorunludur. Diğer 
örnek ise, açık büfe hizmet veren bir işletmede tabakları süslemek için ayrı bir 
mutfak personeli gerekmez. Sonuç olarak, farklı hizmet ve kalite düzeylerinde 
hizmet veren konaklama işletmelerinin farklı mutfak organizasyonlarına 
gitmesi kaçınılmazdır. Mutfak organizasyon şeması başlıca küçük, orta ve 
büyük mutfak şeklinde sınıflandırılabilir.
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Bir mutfakta işlerin sağlıklı yürüyüp iş akışının en üst düzeyde ve verimli 
olabilmesi için mutlaka iş organizasyonunun tam olarak yapılması gerekir. 
Yetki ve görev çakışmalarını önlemek için görevlerin sınırları tam ve net 
olarak tespit edilip, kim hangi işi yapacak, yetki ve sorumlulukları neler 
olacak, kime karşı sorumlu olacak gibi soruların cevapları bulunmalıdır. 
Ulusal ve uluslararası standartlar her zaman örtüşmeyebilir, bu gibi 
durumlarda iş akışını en rahat sağlayıp, yetki kargaşasını önleyen standart 
hangisi ise o uygulamaya konmalıdır. Bunlara ilaveten işletmelerin (özellikle 
zincir otellerin) kendi standartları da vardır ki bunlardaki uygulama doğrudan 
ülke standartlarını yansıtmayıp, işletmenin konseptine göre belirlenir.

1.3.1.  Küçük Mutfak Organizasyonu

Bu tip mutfak organizasyonları, yapıları gereği daha az iş gören 
operasyonlarda yer alır. Mutfağın yönetimi ve işleyişinden aşçıbaşı sorumlu 
olduğu için aşçıbaşının bilgi ve deneyimi, yöneticilik anlayışı, iletişim 
becerisi çok önemlidir. Aşçıbaşı kendisine bağlı az sayıda yardımcı aşçı ile 
çalışmalarını yürütür ve her çalışana daha çok görev düşer.  Örneğin; bir aşçı 
hem sosların hazırlanmasından hem de soğuk yemekler ve kesim işlerinden 
sorumlu olabilir. Aşçıbaşı da operasyonda birebir çalışır.
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Şekil 2. Küçük Mutfak Organizasyon Yapısı

Küçük mutfak organizasyonunda en önemli noktalardan biri menüdür. 
Menü hazırlanırken çalışanların bilgisi, becerisi ve zaman faktörü göz önüne 
alınmalıdır. Personel sayısı az olan küçük mutfak organizasyonlarında özellikle 
ala carte servis yapılıyorsa, yapımı zor ve zaman alan yemeklerin menüde yer 
almamasına dikkat edilmelidir. Aksi halde operasyonların başarısız olması 
muhtemeldir. Yine menüde fazla yiyecek çeşidine yer vermek hem maliyeti 
hem de mutfağın iş yükünü arttırır.  Şekil 2.’de küçük mutfak organizasyon 
yapısı gösterilmiştir. Büyüklüğü ne olursa olsun bir işletme mutfağında bulaşık 
ve temizlikle ilgilenen yardımcı personel/personeller çalıştırılmaktadır.

1.3.2.   Orta Büyüklükte Mutfak Organizasyonu

Orta büyüklükte mutfak organizasyonunda, küçük organizasyonlara göre 
daha fazla mutfak birimi ve uzmanlaşma bulunmaktadır. Kısım sorumluları 
fazla ancak yardımcı sayıları azdır. Unutulmamalıdır ki; bu organizasyon 
tipleri standart değildir, işletmenin tipine, hizmet türüne ve ihtiyacına göre 
görev tanımları değişebilmekte, kısım şeflerinin sayısı artabilmekte veya 
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azalabilmektedir. Örneğin, personel yemeklerini de yapan bir aşçı varsa 
chef communarda, sıcak şefinin kasaplık bilgisi de varsa kasap şefine 
ihtiyaç olmayabilir. Yine operasyon yoğunsa yardımcı aşçı sayısı arttırılabilir. 
Burada önemli olan iş tanımlarını bilmek, organizasyonu ve hiyerarşik düzeni 
belirlerken ihtiyaca ve aşçıların niteliklerine uygun görevlendirmeler, işe 
alımlar yapmaktır. 

Şekil 3. Orta Büyüklükte Mutfak Organizasyon Yapısı

1.3.3.  Büyük Mutfak Organizasyonu 

Büyük mutfak organizasyonunda, mutfak kadrosundaki personel sayısı 
artış göstermekle birlikte uzmanlaşma ve her kısımda yardımcı sayısında 
artış görülür. Organizasyon yapısı genişledikçe aşçıbaşının ve çalışanların 
nitelikleri ve sorumlulukları da aynı oranda artmaktadır. Çünkü daha büyük 
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organizasyonların aynı oranda bilgi, beceri, yetenek, eğitim, iletişim, yönetim, 
hijyen vb. konularda en üst ve istenilen standartlarda olması gerekmektedir. 
Mutfak organizasyon yapılarının işletme tipine, hizmetlerine ve ihtiyaçlarına 
göre değişebileceğini belirtmiştik. Ek olarak her türlü mutfakta mutlaka 
bir organizasyon şeması bulunması gerektiğini ve iş tanımlarının doğru 
nitelenmesi gerektiğini de unutmamak gerekir. Şekil 4.’te geniş bir mutfak 
organizasyon yapısı gösterilmiştir.

Şekil 4. Geniş Mutfak Organizasyon Yapısı
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1.4.   Mutfak Bölümünün Diğer Bölümlerle İlişkilesi

Yiyecek içecek bölümü genel olarak bakıldığında bir tesisin bütün 
departmanları ile işbirliği halindedir. Restoran ve mutfağın hazırlıkları 
açısından ön bürodan gelen forecast olduğu kadar çıkışlarda da son derece 
önemlidir. Günlük olarak yapılan bu bilgilendirmenin dışında geleceği 
görebilmek için ileriye dönük rezervasyon bilgilendirmeleri, özel konuklara 
yapılacak ikramlar için oda numarasını, kişi adedini ve ikramın çeşidini 
gösteren ikram formu ve buna benzer iş ilişkileri bilgilendirme değerlendirme 
ilişkileri ön büro bölümünde yer alır. 

Teknik servis bölümünde bozulan ekipmanların tamir ve bakımı amacıyla 
süren iş ilişkilerinde tamir bakım formu düzenleyen departman amiri, arızayı 
teknik servise haber vererek en kısa zamanda arızanın giderilmesini sağlar. 
Arızanın tamir edilmesi sonucunda tamir sonuç raporunu imzalayarak iş 
birliğini sürdürür.  Kat hizmetleri bölümü ile oda (room) servis hizmetleri 
açısından süren bir iş ilişkisi bulunmaktadır. Odalara yapılan servis 
malzemelerinin bulaşıkları ve boşlarının toplanması için bilgi alışverişi 
düzeyindedir. Yiyecek içecek bölümünün ayrıca kendi içerisindeki farklı 
departmanlarla da iş ilişkisi bulunmaktadır. Mutfak bölümünün servis 
bölümü ile, servis bölümünün bulaşıkhane ile bar bölümünün servis bölümü 
ile oldukça kapsamlı bir iş birliği vardır. Her departman ayrı ayrı görev ve 
sorumluluğa sahip olsalar da tam bir ekip çalışması içerisindedirler. 

1.5.  Mutfak Personelinin Nitelikleri

Konaklama işletmelerinin kalbi olarak tanımlanan mutfak, görev ve 
sorumlulukları ile son derece önemli bir yere sahiptir. Hem tesiste konaklayan 
konukların beslenmesi ve sağlığı hem de çalışanların beslenmesi ve sağlığı 
bu bölüm çalışanların sorumluluğu altında olduğundan oldukça önemlidir. 
Yapılacak en küçük bir hata bireyleri değil; grupları etkileyeceğinden mutfak 
personelinin mutlaka mesleki eğitimini almış ve uygulayabiliyor olması 
gerekir. Günümüzde gelişen teknolojiyi takip edebilmeli, gıda teknolojisini 
bilmeli, soğuk hava ve dondurma depoları mutfaklarda olduğu için depolama 
tekniklerini ve ısılarını iyi bilip uygulayabilmelidir. Zengin ve dengeli beslenme 
kadar önemli menü hazırlama ve uygulamalarını bilmeleri gerekir.
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Bir mutfakta farklı görev ve sorumluluklara sahip olan bölümlerde çalışanlar 
görev ve sorumlulukların bilincinde olup, ast üst ilişkilerini iyi ayarlamalıdır. 
Diğer bölümlerin sorumluluklarını öğrenip gerektiğinde onlara yardım 
edip bir ekip çalışmasını sağlayabilmelidir. İşletmenin genel ve mutfak 
ekipmanlarını tanıyıp, doğru kullanabilmeli ve arızaları zamanında fark edip, 
tamir için gerekli prosedürü yapabilmelidir. Koltukaltı depolarını, soğuk 
hava ve şok depolarını kontrol edip, eksik malzemeleri not alıp, amirlerine 
bildirebilmeli veya temini için gereken uygulamaları yapabilmelidir. 

1.6.   Mutfak Personelinin Uluslararası İsimleri, Görev ve 
  Sorumlulukları

Mutfaktan çıkan yemekler bir ekip tarafından hazırlanmaktadır. Bu ekip 
aşçıbaşı, usta aşçı, kalfa, çırak ve bulaşıkçıdan oluşur. Günümüzde bu 
kademelerin profesyonel isimleri vardır. Mutfak kadrosu bu profesyonel 
isimler altında kurulur. 

1.6.1.  Mutfak Sorumluları

Chef de Cuisine (Şef dö küizin) – Executive Chef (Eksekütif şef) = Aşçıbaşı 
Mutfak Şefi veya Baş Aşçı 

Bu pozisyon bir mutfaktaki en üst seviyeye işaret eder. Mutfak bir gemi 
ise, mutfak şefi bu geminin kaptanıdır. Mutfak ile ilgili tüm organizasyon 
ve sorumluluğu üstlenmiş kişidir. Küçük, orta ve büyük mutfakları yöneten 
mutfak şeflerinin çalıştıkları işletmeye göre görev ve sorumlulukları 
değişmektir. Küçük işletmelerde az personel çalıştığı için, mutfak şefleri 
normal bir aşçı gibi çalışır. Orta boy ve büyük işletme mutfaklarında 
çalışmakta olan şefler ise fiziksel olarak çalışmazken, fazla sorumlulukları 
gereği yönetici (iş yaptıran, koordineyi sağlayan) konumundadır. 

Görevleri;

ü	Mutfağı organize ve koordine eder.

ü	Aşçılar arasında uyumlu çalışmayı, insan ilişkilerini ve iletişimi 
sağlar. 
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ü	Mutfakta çalışacak personeli seçer.

ü	Personelin çalışma programını yapar.

ü	Mutfak personelinin hizmet içi eğitiminden sorumludur.

ü	Personelin haftalık, yıllık izin programlarını yapar.

ü	Alınacak malzemelerin listesini yapar.

ü	Gelen malzemelerin kontrolünü yapar.

ü	Tüm menülerin porsiyonlarını belirler ve maliyet kontrolü yapar.

ü	Mutfaktaki araç-gerecin düzenli olarak çalışmasını sağlar.

ü	Personelin hijyen kurallarına uygun çalışmasını sağlar.

ü	Yeni ve değişik menüler hazırlar.

ü	Yemek siparişlerini anons eder ve çıkan yemeklerin kalitesini 
kontrol eder.

ü	Diğer departmanlarla ve yönetimle ilişkileri yürütür.

Sous Chef (Su şef) = İkinci Şef, Aşçıbaşı Yardımcısı,

Mutfak şefinin yardımcısıdır. Başlıca görevleri;

ü	Mutfak şefi olmadığı zamanlarda onun yerine vekâlet eder.

ü	İş bölümünün yapılmasında şefe yardım eder.

ü	Mutfak personelinin eğitiminde görev alır. Aşçıları ve genç aşçıları 
sürekli izleyerek uygun yöntemi kullanıp kullanmadıklarını tespit 
eder, gördüğü aksaklıkları zamanında giderir. Genç aşçıların 
yetişmesi için uygun bilgileri zamanında aktarır.

ü	Şefin direktifleri doğrultusunda menülerin çıkışını takip eder. Tüm 
mutfağı kontrol altında tutar. Yemeklerin hazırlanması ve servise 
verilmesi sırasında hijyen şartlarına uyar, sunuma dönük görsel 
çalışmaları yapar.

ü	Her aşçı grubunun çalışmasını koordine eder, yapılan çalışmaların 
günlük menüye ve sunuma uygunluğu konusundaki tüm önlemleri alır.
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ü	Hazırlanacak özel yemekler, toplantı yemekleri, diyet yemekleri 
konusundaki çalışmaları izler. Özel yemeklerin miktar ve sunumuna 
dönük çalışmaları değerlendirir, bu konuda Yiyecek İçecek bölümü 
ile ortak çalışmalar yapar.

ü	Koltukaltı ambarından sorumludur.

ü	Aynı zamanda bir bölümden de sorumlu olabilir.

ü	Kendi bölümünde işlerin düzenli gitmesinden de sorumludur.

1.6.2.  Kısım Sorumluları (Chef de Partie) 

Chef Saucier (Şef sosiye)= Sosçu Şefi veya Sıcakçı Şefi

  Görevleri;

ü	Şef yardımcısının olmadığı hallerde ona vekalet eder.

ü	Bütün sıcak-soğuk sosları yapar. Tatlı ve balık soslarını yapmaz. 
Ancak balıkçı şefi yoksa balık soslarını da yapar.

ü	Bütün sıcak ve soğuk yemekler hakkında bilgi sahibidir.

ü	Öğlen, akşam yemeği ve diğer yemek saatlerinde gerekli olan sıcak 
mutfak ihtiyaçlarını karşılar.

ü	Kendi bölümündeki dolap, depo ve benzeri alanların, temizliği, hijyen 
ve sanitasyonu konusunda sorumludur.

ü	Mesleği konusunda mevcut gelişmeleri takip eder. 

ü	Hazırlanan ürünlerin zamanında büfeye çıkmasında yardımcı olur.

ü	Mutfağın verimini arttırmak için bilimsel çalışmalara ağırlık verir ve 
alt kadroya bu konuda yön gösterir. Kendisi ile çalışan alt personeli 
eğitir.

ü	Mutfakta kullanılan tüm makine ve aletlerin uygun biçimde 
kullanılmasını sağlar.

ü	Mutfakta uyulması gereken yangın ve genel güvenlik konularında 
personelini eğitir.
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ü	Bütün etlerin pişirilmesinden ve marine edilmesinden sorumludur.

ü	Mutfaktaki olağan üstü durumlarda sous chefine bilgi verir.

ü	Amirinin işe ilişkin olarak vereceği diğer görevleri yerine getirir.

Chef Garde Manger  (Şef Gardmanje) = Soğukçu Şefi

Bu bölüm şefi soğuk büfeci olarak da anılır. Büyük mutfaklarda mezeci, 
ordövrcü, kanepeci olarak alt branşlara ayrıldığı gibi uluslararası mutfaklarda 
kasap, balık ve kahvaltıcı bu bölüme bağlanabilir. Bu bölümün görev ve 
sorumlulukları şöyledir;

ü	Tüm et çeşitlerinin temizlenmesi ve porsiyonlanmasını sağlar.

ü	Soğuk ordövrleri, kanepeleri, salata, meze ve zeytinyağlıları 
yapmakla sorumludur.

ü	Soğuk sosları, şarküteri ürünleri, soğuk etleri, pateleri ve diğer 
bütün soğuk yiyecekleri hazırlar.

ü	Büfeler için dekor ve süsler hazırlar.

Chef Entremetier (Şef Anremetiye) = Sebze ve Çorbacı Şefi

ü	Yemeklerin garnitürlerini, tüm çorba ve konsomeleri yapar.

ü	Genelde sıcak mutfaktaki hamur ve börek işlerini de bu aşçı hazırlar. 

Chef Patissier (Şef Patisiye) = Pastane Şefi

Pastane şefinin başlıca görev ve sorumlulukları şöyledir;

ü	Pastacının görevi bütün pastanenin sorumluluğu ve tatlı-pasta 
hazırlığıdır. 

ü	Pastane şefi ve bölüm şefleri ile birlikte hazırlanan menü için ihtiyaç 
listesi çıkarır.

ü	Mutfak şefi ile birlikte çalışma yaparak mutfağa alınması gereken 
tüm sarf malzemelerin zamanında mutfağa intikalini takip eder. 

ü	Pasta bölümünde çalışan tüm elemanların uzmanlık alanlarını 
ve yeteneklerine göre çalışmalarını yapmalarına zemin hazırlar. 
Pastane personelinin günlük çalışmasını koordine eder.
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ü	Gün içerisinde hazırlanan tüm tatlı-pastaların kalite ve miktar 
olarak denetimini yapar. Hazırlanan yiyeceklerin kalitesini sürekli 
denetim altında tutar.

ü	 Tüm tatlı ve pastaların servise hazırlanması için elemanları arasında 
iş bölümü yapar. Yapılan iş bölümlerine göre tüm öğünlerin tatlı-
pastalarının hazırlanıp servise uygun hale getirilmesi çalışmasını 
yapar.

ü	Hazırlanan tüm yiyeceklerin maliyetini ve miktarını denetim altında 
tutar.

ü	Mutfak şefinin belirlediği bütçe sınırları içerisinde üretimin yapılması 
için gerekli düzeni sağlar.

ü	Aşçıları ve genç aşçıları sürekli izleyerek uygun yöntemi kullanıp 
kullanmadıklarını tespit eder, gördüğü aksaklıkları zamanında 
giderir. Genç aşçıların yetişmesi için uygun bilgileri zamanında 
aktarır.

ü	Tüm pastaneyi kontrol altında tutar. Tatlı ve pastaların hazırlanması 
ve servise verilmesi sırasında hijyen şartlarına uyar, sunuma dönük 
görsel çalışmaları yapar.

ü	Her aşçı grubunun çalışmasını koordine eder, yapılan çalışmaların 
günlük menüye ve sunuma uygunluğu konusundaki tüm önlemleri 
alır.

Chef Poissonier (Şef Puasoniye) = Balık Şefi

Temel görevi, mutfakta sıcak olarak sunulan balık ve deniz ürünlerini 
hazırlamaktır. Balık ve deniz ürünlerinin ayıklanması, porsiyonlanması, 
pişirilmesi ve soslarının yapımı balık şefinin sorumluluğundadır. Aynı 
zamanda Sıcakçıya da yardımcı olur. Mutfakta balık şefi yoksa balık soslarını 
sıcak şefi yapar. 

Chef Rotisseur (Şef Rotisör) = Izgaracı Şefi

Özellikle ala carte çalışan işletmelerde önemli bir pozisyon sayılır. Mutfaktaki 
görevi her türlü ızgarayı yapmaktır. Aynı zamanda kebap yemeklerinin 
hazırlığını da bu aşçı üstlenir. Etlerin hazırlanmasına da yardım eder. Kasapla 
ortaklaşa çalışması, istediği nitelikte et bulması açısından önemlidir.
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Chef Boucher (Şef Buşe) = Kasap Şefi, Kasaphane Şefi 

Etin bütün olarak alınmasının ekonomik olması halinde mutfakta bir 
kasap bulunur. Görevi bütün (karkas) olarak alınan etlerin şefin talimatları 
doğrultusunda temizlenmesi, ayıklanması ve porsiyonlanmasıdır. Özellikle 
ızgaracı şefi ile iletişim içinde olmalı, etleri yemeklerin özelliklerine göre 
hazırlamalıdır. 

Chef de Partie du Banquet (Şef dö Parti dü Banke)= Banket Mutfağı Şefi

‘Banquet’ kelimesinin tam karşılığı ‘ziyafet’ olmakla birlikte, büyük 
işletmelerde ziyafet yemeklerini hazırlamaktan sorumlu şeftir. Banket 
mutfağı şefi ve ekibi, genelde sıcak yemekleri ve salataları hazırlar. Ordövrler, 
soğuk yemekler ve tatlı-pastalar diğer kısımlardan hazırlanıp banket mutfağı 
şefinin gözetiminde dağıtılır.

Chef Communard (Şef Komünar) = Personel Mutfağı Şefi

Bu aşçının görevi personel yemeğini hazırlamaktır.

Chef Tournant (Şef Turnan) = Yedek Kısım Şefi

Mutfakta yıllık ve haftalık izinli ya da raporlu gelmeyen aşçıların yerine çalışan,  
genel bir mutfak bilgisi olan aşçıdır. Ancak pastane bölümünde çalışmaz. Bu 
bölüm izinlerini kendi içerisinde çözmek zorundadır.

1.6.3.   Yardımcılar

Demi Chef de Partie (Demi Şef dö Parti)= Tecrübeli Mutfak Komisi

İşletmenin büyüklüğüne ve iş durumuna bağlı olarak kısım şefi yardımcısı 
sıfatı ile görevlendirilir. Kısım şefi ile mutfak komisi arasında bir rütbeye sahip 
olan bu aşçı, kısım şefi olmadığı yerde onun yerine bakmakla yükümlüdür. 

Hors d’oeuvrier (Ordövriye) = Ordövr Aşçısı

Soğukçu şefine bağlı olarak çalışır. Servis zamanı konuklara ordövr, meze 
ve salata hazırlar. Servis öncesi de kısmın hazırlığından sorumludur. Rütbe 
olarak tecrübeli mutfak komisi ile aynı derecedir.
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Commie de Cuisine (Komi dö küizin) = Mutfak Komisi

Stajlarını tamamlamış bir öğrenci ya da mesleğe yeni başlamış genç ve az 
tecrübeli bir aşçıdır. Kısım şeflerine yardımcı olur. Ülkemizde aşçılık üzerine 
eğitim alan lise ve ön lisans öğrencileri mezun olunca genellikle mutfak 
komisi olarak iş başı yapmakta, bilgi ve becerilerine göre  üst kademelere 
yükselmektedir. 

Aide Cuisiner (Ed Küiziniye) = Yardımcı Aşçı 

Yardımcı aşçılar, “mutfak komisi” olarak da adlandırılmaktadırlar. Çalıştıkları 
bölümle ilgili olarak ihtiyaç duyulan malzemelerin depodan mutfağa 
taşınması, mutfak iş ve işlemleriyle ilgili olarak kısım aşçılarına yardımcı 
olmak ve kısım dolap, tezgah vb. çalışma alanının tertip ve düzeninden 
sorumlu alt kademe mutfak personelidir.

Apprentis (Apranti) = Stajyer

Örgün veya yaygın eğitimde otelcilik ve turizm, aşçılık ve gastronomi üzerine 
eğitim alan öğrenciler genellikle bu kategoride değerlendirilir. Ancak meslek 
öğrenmek için bir işletmede gönüllü çalışan kişiler de stajyer olabilir.

Aboyeur (Abuayör) = Sipariş Anonsçusu - Aboyer

Garsonların yazdığı misafir siparişlerini aşçılara anons ederek bildiren kişidir. 
Genelde bu vazifeyi mutfak şefi ve sous şefi yapar. Bu sayede mutfaktan 
çıkan tabakların, konuklara servisi yapılmadan önce kontrolünü yapar, hata 
ve eksik varsa tamamlatılmasını sağlarlar.

Chef Steward = Bulaşıkhane Şefi

Mutfaktaki hizmetlerin temizlik ve hijyen bakımından kontrol edildiği en 
önemli kısım bulaşıkhanedir. Bulaşıkhane mutfağın aynasıdır ve işin yemek 
pişirme kısmı kadar önemlidir. Bulaşıkhane bölümü, işletmedeki tüm 
mutfakların temizlik, araç-gereçlerin hijyen ve bakımından sorumludur 
Bulaşıkhane şefi, steward ve formen ile bulaşık makineleri, tabak, bardak 
ve her türlü yıkanabilir ekipmanların sağlıklı yıkanıp depolanması ve birimler 
arası dağıtımını yapmakla, ayrıca tüm mutfak ekipmanlarının temizliğini 
sağlamak ile görevli personeldir.
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Görevleri:

 ü Bulaşıkhane (Stewarding) bölümünün çalışanlarını sevk ve idare eder.

 ü Belirlenmiş alanları temizlik, düzen ve güvenlik açısından denetler. 
Stewardların iş için ihtiyaç duyduğu malzemelerin siparişini ve 
teminini sağlar.

 ü Executive Chef, Sous Chef ve servis müdürü ile ilgili diğer kişilere 
operasyonel ve diğer konularda yardımcı olur.

 ü Aylık sayımlarını cost control ve formen ile tutar.

 ü Bölümündeki personelin eğitim programına göre eğitim verir.

 ü Tüm mutfak yiyecek üretim alanlarının temizlik planlarını ve 
temizliği ile ilgili çalışmalar yapar, güvenli ve hijyenik gıda üretimine 
destek verir.

 ü Bulaşıkhane şefi gece personelinin yaptığı işi ertesi sabah denetler 
ve chek (yapılacak işler) listelerini kontrol eder. Stewarding ve 
diğer yiyecek içecek birimlerindeki personele kayıp, kırık ve hijyen 
konularında eğitimler hazırlanması ve öncülük edilmesini sağlar.

Formen = Bulaşıkhane Şefi Yardımcısı

Bulaşık makineleri, tabak, bardak ve her türlü yıkanabilir 
ekipmanların sağlıklı yıkanıp depolanması ve birimler arası 
dağıtımını yapmakla, ayrıca tüm mutfak ekipmanlarının temizliğini 
sağlamak ve stewarding bölümünün çalışanlarını sevk ve idare 
etmekle görevli chef steward yardımcısıdır. Görevleri:

 ü Stewarding bölümü olarak sorumluluk alanlarındaki bütün 
operasyonların en verimli şekilde yürütülmesini sağlamak ve chef 
stewarda yardımcı olmakla görevlidir.

 ü Gece vardiyasında günlük, haftalık ve aylık yapılması gereken işlerin 
takibini ve chek listelerini, gece çalışan personele aktarmak.

 ü Mutfakta Sous Chef ile devamlı koordine halinde bulunmak.

 ü Akşam vardiyasında çalışan personelin işe geliş-gidiş saatlerini 
kontrol etmek.
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 ü Çalışan personeli eğitmek ve motive etmek.

 ü Çalışma alanlarında çıkabilecek teknik arızaları teknik servise 
bildirmek ve arızaların giderilmesini sağlamak.

 ü Stewardinge bağlı olan depoların temizliğini takip etmek.

 ü Amiri tarafından verilen görevleri takip etmektir.

1.6.4.  Steward = Bulaşıkçı

Chef Steward ve formene bağlı olarak çalışan bulaşıkhane 
personelidir. Temel görevi mutfak ve bulaşıkhanede temizlik ve 
hijyeni sağlamaktır. 

Diğer görevleri:

 ü Harcanan günlük deterjan tüketimine dikkat etmek, temizlik 
malzemelerini korumak,

 ü Vardiyasına başlamadan önce bulaşık makinelerinin su ve 
deterjanlarını kontrol etmek,

 ü Bulaşık makinelerinin sağlıklı çalışmasına dikkat etmek, arıza 
durumunda amirine haber vermek,

 ü Yerine eleman gelmeden görev yerini terk etmemek,

 ü Vardiya bitiminde makinelerin temizliğini kontrol etmek, diğer 
vardiyaya temiz ve hijyenik bir ortam teslim etmek,

 ü Mutfakta kullanılan gastronom malzemelerin temizlik ve düzenini 
sağlamak,

 ü Mutfakta kullanılan elektrikli ekipmanların, temizlik talimatlarına 
uyarak, temizliğine dikkat etmek, 

 ü Mutfak bölümlerinden çıkan çöpleri çöp odasına götürüp ayrışımını 
sağlamak,

 ü Tesellüm alanının ve çöp odalarının temizliğini yapmak.
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 ü Çalışma alanlarında çıkabilecek teknik arızaları teknik servise 
bildirmek ve arızaların giderilmesini sağlamak,

 ü Stewardinge bağlı olan depoların temizliğini takip etmek,

 ü Amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Bölüm 2.  İş Güvenliği ve Güvenli Çalışma Yöntemleri

2.1.  Güvenliğin Önemi 

Güvenlik, tehlikelerden korunmak demektir. Burada amaç, hem iş görenlerin 
hem de konukların kazalardan ve yaralanmalardan korunmasıdır. Güvenlik, 
özellikle konuklara ve çalışanlara zarar verebilecek kazaların önlenmesiyle 
ilgilidir. Çoğu kazaya birinin dikkatsizliği neden olmakta; çoğu da gerekli 
dikkat sağlandığında önlenebilir niteliktedir.

Yiyecek ve içecek endüstrisi, kazaların çok sık oluştuğu bir iş koludur. Yapılan 
araştırmalara göre kazaların %90’ı çalışanın işini bir an önce bitirmek için 
acele etmesinden kaynaklanmaktadır.

Yiyecek ve içecek işletmelerinde kazaların;

 %34’ü yiyecek servisi,

 %21’i yiyeceğin pişirilmeye hazırlanması,

 %16’sı mutfak ve servis araçlarının kullanılması ve

 %12’si yiyeceğin pişirilmesi sırasında gerçekleşmektedir.

Bu kazalar, hem çalışana hem de işletmeye zarar vermektedir. Çalışan 
fiziki ve manevi olarak (konuk ve iş arkadaşlarının yanında küçük düşme) 
zarar görürken, işletme de verim düşüklüğü, hasar, sigorta, onarım vb. gibi 
konularda zarar görmektedir.
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2. 2.   Güvenli Bir Ortam İçin Uyulması Gereken Kurallar

•	Kazalara neden olmamak için, bütün işler tam olarak bilinmeli ve 
prosedürler tam olarak uygulanmalıdır.  

•	Çalışma alanlarında güvenliği etkileyecek, güvenliği ortadan 
kaldıracak konularda dikkatli olunmalıdır (kirli tabak ve takımları üst 
üste yığmak yerine hemen bulaşık birimine götürmek gibi). 

•	Onarım gerektiren bir yer görüldüğünde (örneğin, halıda yırtık veya 
döşemede gevşemiş karo, yıpranmış elektrik kablosu vb.) en kısa 
sürede ilgili yerlere rapor edilmelidir. 

•	Önemsiz gibi görülse bile, herhangi bir kaza yöneticilere rapor 
edilmelidir.

2.2.1.    Kesikleri Engellemek İçin Alınması Gereken Önlemler

•	Bıçağın ucunu öne doğru tutarak yürünmemelidir. 

•	Aşçı adaylarına, bıçağın nasıl tutularak çalışılacağı, pratik yaparak 
mutlaka öğretilmelidir. (Genelde, tecrübesiz aşçılarda kesikler daha 
fazla olmaktadır). 

•	Et hazırlarken, metalik önlük ve eldiven takılmalıdır. Dilimleme 
makinesini temizlerken, mutlaka fişinin çekilmesi gerekir. 

•	Dilimleme makinesini kullanırken, emniyet kolu dilimlenecek 
maddenin üzerinde tutulu olarak çalışılmalıdır.

•	Su dolu evyelere asla kesici alet konulmamalıdır.

•	Bıçaklar yerlerinde düzenli olarak tutulmalıdır.

•	Et kıyma makinesi, emniyet kuralına kesinlikle uygun olmalıdır. Yani 
etin girdiği deliğe hiçbir şekilde parmak ulaşmamalıdır. Geniş boğazlı 
eski sistem kıyma makinesi, mutfağa asla sokulmamalıdır.

•	Aşçıların mutfaktaki makinelerin güvenli bir şekilde kullanımını iyi 
bilmeleri gerekmektedir. 
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2.2.2.  Düşmeleri Engellemek İçin Alınması Gereken Önlemler

•	 Zemin temiz ve kuru tutulmalıdır.

•	 Tepsiler fazla yüklenmemelidir. Çok yüksek olan ve devrilebilecek 
eşyalar taşınmamalıdır. 

•	 Zeminde takılıp düşmeye neden olabilecek her şey (elektrik kabloları 
vb.) kaldırılmalıdır.

•	 Kapılar dikkatli bir şekilde açılıp kapanmalı, yanlış yönden 
girilmemelidir.

•	 Güvenliğe uygun olmayan ayakkabılar giyilmemelidir

2.2.3.  Yanıkları Engellemek İçin Alınması Gereken Önlemler

•	 Her aşçı yanında mutfak araçlarını tutmak ve yanmaları engellemek 
için gerekli mutfak bezi ve gerekli araçları bulundurmalıdır.

•	 Mutfakta sıcak bir kap veya araç taşırken ortam, rahat geçişler 
sağlayacak şekilde olmalıdır.

•	 Mutfak araçları gereğinden fazla kaynar sıvı ile doldurularak 
taşınmamalıdır.

•	 Sıcak kapların sapı dışa dönük çarpılabilir şekilde bırakılmamalıdır.

•	 Fırından çıkan kapların tutulacak yerlerine özel aparatlar takarak 
yanmaların önüne geçilmelidir.

•	  Kızgın yağın içine yiyecek madde atarken dikkat edilmelidir.

•	 Basınçlı pişme ekipmanlarının kapaklarını açmadan buhar basıncını 
düşürerek bilinçli hareket etmek gerekir.
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2.2.4.   Elektrik Çarpmasını Engellemek İçin Alınması Gereken 
  Önlemler 

•	 Elektrikli aletleri kullanırken eller kuru olmalıdır.

•	 Alet kullanılmadığında, onarım yapılırken veya temizlenirken 
anahtarı kapatılmalı ve fişi prizden çekilmelidir.

•	 Bütün elektrikli aletler düzenli olarak kontrol edilmeli ve çalışır 
durumda olmaları sağlanmalıdır. Arızalı olanların üzerine 
kullanılmamasını belirten uyarılar bırakılmalıdır. Prosedürlere 
göre, teknik servise haber verilmelidir.

•	 Elektrikli araçlar ıslak zemin üzerinde çalıştırılmamalıdır.

2.2.5.  Patlamaları Engellemek İçin Alınması Gereken Önlemler

•	 İş bitiminde, mutfağı terk etmeden önce bütün gaz vanaları tek tek 
kontrol edilmelidir.

•	 Gazı açmadan önce brülör kontrol edilmelidir. 

•	 Yakmadan önce, fırının kapağı biraz açık tutulmalı, gazın patlayabilir 
olduğu akıldan hiç çıkarılmamalıdır. 

•	 Tencereler taştıktan sonra gazın yanıp yanmadığı kontrol edilmelidir.

•	 Gazla çalışan sorunlu bir ekipman derhal mutfak şefine bildirilmelidir.

•	 Bir yerden gaz kokusu geldiği zaman derhal önlem alınmalıdır. 
Gaz çıkışını kontrol eden ikaz araçlarının mutfaklarda bulunması 
gereklidir. 

2.2.6.  Yangınları Engellemek İçin Alınması Gereken Önlemler

•	 Elektrik kablolarına ve prizlere çok fazla sayıda elektrikli alet 
bağlanmamalı ve aşırı yükleme yapılmamalıdır.  Bu şekildeki 
yanlışlar kabloların yanmasına neden olacaktır.
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•	 Alet prize yakın olmalı, fazla uzun uzatma kablosu kullanılmamalıdır. 
Uzun kablolarda, kablonun yaratacağı direnç ısınmalara neden 
olabilir.

•	 Genelde yangınların fritöz veya yağ tencerelerinin aşırı kızmasından 
kaynaklandığı unutulmamalıdır.

•	  Bacalarda toplanan yağ birikintileri de yangına sebep olabilmektedir.

•	 Yanan yağın üzerine su sıkılmamalıdır (Elektrik akımı olan yere 
de su sıkmak tehlikelidir). Yangın durumunda yanan yer üzerine 
yanmaz bir madde veya mutfaklarda yangın söndürme ekipmanları 
ile müdahale etmek gerekmektedir.

•	 Her mutfakta bir yangın söndürme sisteminin bulunması gerekir. 
Belirli aralıklarla sistemin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.

•	 Yangın alarm sistemi kurulmalıdır.

•	 Binada yangın esnasında kullanılacak çıkışlar hazır bir şekilde 
tutulmalıdır. 

•	 Yangın çıkışları kilitli olmamalı, önlerine eşya yığılmamalıdır. Bu 
çıkışları gösteren uyarı yazıları asılmalıdır.

•	 Üretim ve servis çalışanları yangınla mücadelede kullanacakları 
araçların nerelerde konumlandırıldığı ve nasıl kullanılacağını 
bilmek zorundadırlar.

•	 Üretim ve servis çalışanları konuk tahliyesinin ne şekilde 
gerçekleştirileceğinin eğitimini almalıdırlar. Üretim ve servis 
çalışanları yangın türleri (ahşap, metal, yanıcı madde gibi) ve bu 
türlere göre söndürme sistemlerini bilmek zorundadırlar.

2.3.  İlk Yardım Çantası

Her mutfakta bulunması gereken ilk yardım çantasının içinde;

•	 Steril gazlı bezler

•	 Makas ve pansuman maşası
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•	 Göz yıkama aleti

•	 Deri veya kauçuktan parmak koruyucusu

•	 Çatal iğne ve cımbız

•	 Pamuk

•	 Alkol, tentürdiyot ve oksijenli su 

•	 Aspirin

•	 Yanık kremi

•	 Bant, plaster ve hazır yara bantları bulunmalıdır.

Bölüm 3.  Hijyen ve Sanitasyon                                                                         

3.1.    Tanımlar

Hijyen: Sağlıklı ortamın korunması ve her türlü hastalık etmenlerinden 
arındırılması bilgisidir. 

Çoğu kez hijyenle eş anlamlı olarak kullanılan sanitasyonun tanımı, sağlıklı 
temizlik ve hijyenik koşulların oluşturulması ve bunların sürekliliğinin 
sağlanmasıdır.

Sanitasyonun sağlanmasında personel açısından karşılaşılan en önemli 
olan taşıyıcılık sorunudur. Taşıyıcı (Portör) insanlar, patojen (hastalık yapıcı) 
mikroorganizmayı vücutlarında kendileri etkilenmeden taşırlar ve bunları 
temas ettikleri her yere yayarlar. Bu durum taşıyıcı tarafından bilinmediği için 
bu kişilerin gıda üretimi yapan yerlerde çalışması sonucu bulaşıcı hastalık 
daha da büyümekte ve yayılmaktadır.

İnsanın kontaminasyon (bulaşma) aracı olan en önemli organı elleridir. Elle, 
hammadde, ürün ve çeşitli yüzeylere dokunulduğu gibi, saç, ağız, burun, 
mendil, tırnak, tuvalet kapısı ve para, kalem gibi diğer birçok kontaminasyon 
kaynaklarına da temas edilmektedir. Ellerdeki yara, sivilce ve çıbanlar da 
direkt kontaminasyon kaynaklarıdır.
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3.2.  Hijyen ve Sanitasyonun Önemi

Otelin yiyecek ve içecek hizmetlerinden faydalanmak için gelen konukların, 
sağlığının korunması servis ve mutfak bölümünde hijyen ve sanitasyon 
kurallarına uyulmasıyla mümkündür. Misafirler, konaklamak ve yemek 
yemek için geldikleri yerlerde, salgın hastalıklara yakalanmak, besin 
zehirlenmeleriyle karşı karşıya kalmak ve yiyecek ve içeceklerin içinden 
çıkabilecek sürprizlerle karşılaşmak istemezler. Ancak şu da bir gerçektir ki, 
yapılan uluslararası istatistiklerde gıda sonucu meydana gelen zehirlenme 
sayısı oldukça fazladır. Bu durumun önlenmesi için başta işletme yöneticileri 
olmak üzere yönetici ve personelin yiyecek ve içecek bölümünde hijyenik 
koşulların oluşmasına dikkat etmeleri gerekir. Bu nedenle yiyecek ve içecek 
bölümünde hijyenik koşulların oluşturulmasına büyük önem verilmelidir. 
Yiyecek ve içecek bölümünde hijyenik koşulların uygulanmasının temel 
amacı konuğun sağlığı olmalıdır.

Yaşamımızın temel maddesi olan yiyecekler, bazı durumlarda sağlığımıza 
zararlı hale gelebilmektedir. Yiyeceklere birçok yolla; bakteri, küf, virüs, 
parazitler ve kimyasal zehirlerin karışmasıyla sağlığı bozucu, hatta ölümcül 
duruma gelebilmektedir. Günümüzde önemi gittikçe artan toplu beslenme 
sistemlerinde en önemli sorun; tüketicinin sağlığına zarar vermeyecek 
yiyecekler sunma ve besin zehirlenmesi ile besinden kaynaklanan 
hastalıkların önlenmesidir. Toplu beslenme sistemleri karmaşık yapısı ve 
geniş kapsamı nedeniyle hijyen kurallara tam uyulmadığı taktirde toplum 
sağlığı açısından kötü sonuçlar doğurabilme potansiyeline sahiptir. 

3.3.   Besin Hijyeni ve Sanitasyonu 

Besin sanitasyonu, besin maddelerinin besleyici görevlerini yapabilmeleri 
için kimyasal yapılarında bulunan esas besin etmenlerini korumalarını 
içerir. Kendi kendine veya yapay olarak bir yiyeceğin hazırlanması sırasında 
ne kadar çok sayıda işlem varsa, mikroorganizmalarla kirlenme şansı da o 
kadar yüksek olur.
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Besin sanitasyonunun iki temel kuralı vardır:

•	 Besin maddelerinin üretiminin başlangıç aşamasından tüketimine 
kadar enfekte maddelerle parazit veya kimyasal maddelerle 
bulaşmasını önlemek gerekir.

•	 Besin maddeleri bütün çabalara rağmen zararlı organizma ve 
maddelerle bulaşırsa, bunları yok etmek  veya hastalık yapacak 
şekilde çoğalmasını önlemek gerekir. 

Besinlerin bozulmasında ve sağlığa zararlı hale gelmesinde en büyük 
etken yine besinlerdir. Besinlerin çoğu toplama, taşıma ve nakliye sırasında 
çeşitli etmenler yardımıyla kirlenebilmektedir. Bunun yanında patates, 
havuç, pırasa ve lahana gibi sebzeler toprak, çamur vb. ile birlikte mutfağa 
taşınabilmektedir.

Yiyecek hazırlamada görev alan kişilerin temizliği ve sağlığı da çok önemlidir. 
Grip, soğuk algınlığı, sarılık vb. enfeksiyonlara bağlı hastalığı olan kişiler 
kesinlikle besin hazırlama işlemlerinde çalışmamalıdır. Bu kişilerin besin 
hazırlama işlemlerinde yer alması çok tehlikelidir. Hapşırma, dokunma vb. 
temaslarla bile mikroorganizmalar besinlere bulaşabilir. Tuvaletten çıktıktan 
sonra yıkanmayan eller, kısa kesilmeyen tırnaklar, burun, el ve derideki 
yaralar, kirli saçlar besinlere mikroorganizmaların kolayca bulaşmasını 
sağlayan kaynaklardır. Kirli giysiler ile yiyecek hazırlama bile besinlerin 
bozulmasına neden olan mikroorganizmaların besine bulaşmasına neden 
olur. Yemek yemeden önce ellerin yıkanmaması da mikroorganizmaların 
besinlere bulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle kişisel hijyen, 
besinlerden gelebilecek hastalıkların önlenmesinde çok önemli bir rol 
oynamaktadır.

Böcekler, kemirgenler, kedi, köpek vb. evcil hayvanlar da insanlar gibi 
patojen mikroorganizmaları mutfağa ve oradan da besinlere kadar 
taşıyabilir. Mutfağın sürekli olarak temiz tutulması böcek ve kemirgenlerin 
dolaşmasına zemin oluşturulmaması gerekir. Kirli mutfaklardaki yiyecek 
artıklarının sürekli toplanıp, yerlerin ve dolapların temizlenmesi ile böcek ve 
kemirgenlerin çoğalması önlenebilir. 
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Patojenik mikroorganizmalar toz ve toprak yardımı ile taşınırlar. 
Özellikle yiyecek hazırlama alanlarının sık sık temizlenmesi ile besinlerin 
mikroorganizmalar yardımıyla bozulması önlenebilir.

Yiyecek hazırlamada kullanılan araçlar da çok önemlidir. Özellikle et, 
süt, yumurta vb. hazırlanan kaplar sıcak sabunlu su ile yıkanmasıyla 
mikroorganizmaların çoğalması önlenmiş olur. Korozyona uğramış (aşınmış) 
kaplar yemek pişirmede asla kullanılmamalıdır.

Mutfaklarda kullanılan temizlik bezlerinin veya bulaşık süngerlerinin sıcak 
sabunlu su ile yıkanması, klorlu temizleyiciler içinde bekletilmesi veya 
kaynatılması gerekir. Çünkü iyi yıkanmamış bezler veya bulaşık süngerleri 
temizlik yerine mikroorganizmaların besine bulaşmasına neden olan en 
yaygın kaynakların başında gelmektedir.

3.4.       Besin Kirliliği ve Gıda Zehirlenmesi

3.4.1.  Besin Kirliliği

Besinlerin çeşitli nedenlerle insan tüketimine elverişli olmaktan çıkmasına, 
besin kirliliği denmektedir. Bazı enzim ve mikrobik etkileşimler, istenmedikleri 
zaman gıda zehirlenmesi olarak kabul edilir.

Bakteriler besinlere nasıl bulaşır;

•	 Personelin  bireysel   temizliğine  dikkat  etmemesi sonucu,

•	 Hasta veya hasta olmadan mikrop taşıyan kimselerle,

•	 Kullanılan su aracılığı ile,

•	 Hava kirliliği sebebiyle,

•	 Yiyeceklerin saklandığı, pişirildiği kaplar, kazanlar, makineler 
aracılığı ile,

•	 Yiyecek ve içeceklerin bakır, çinko, alüminyum, kurşun gibi 
elementlerin yoğunlaşması sonucu,
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•	 Özellikle yiyeceklerin üretimi sırasında haşerelerden korumak için 
kullanılan ilaçların besinlere bulaşması sonucu,

•	 İşlenmiş yiyeceklere bazı zararlı katkı maddelerinin eklenmesi ile,

•	 Radyoaktif kalıntıların yiyecek ve içeceklere bulaşması sonucu 
biyolojik nedenlerle besinler kirlenerek bozulur ve kullanılmaz hale 
gelir.

3.4.2.  Gıda Zehirlenmeleri

Gıda zehirlenmesi terimi; herhangi bir besin ya da içeceğin tüketimi sonucu 
meydana gelen enfeksiyon veya intoksikasyon durumuna verilen genel bir 
tanımlamadır. 

Bakteriler, virüsler, küfler, mayalar, parazitler, hayvanlar, bitkiler ve 
kimyasal maddelerle kontamine olmuş besinlerin alımı sonucu meydana 
gelen hastalıklar gıda zehirlenmesi kapsamında değerlendirilir. Gıda 
zehirlenmesinin belirmesi için;

• Gıdada zehirlenme yapacak mikroorganizmaların ortamda bulunması,

• Gıdanın mikroorganizma üremesine uygun olması, uygun ısıda yeterli  
 süre bekletilmiş olması,

• Gıdada mikroorganizmanın veya toksinin yeteri düzeyde çoğalmış  
 olması,

• Mikroorganizma veya toksin gelişmiş gıdanın tüketilmiş olması gerekir

Fiziksel zehirlenmeler: Satın alınan veya hasat edilen besinlerin oda ısısında 
hiçbir işlem yapılmadan bekletilmesi ile su veya nem kaybı ile pörsümesi, 
buruşması, renk kaybı vb. değişikliklere uğramasına neden olmaktadır. Isı, 
ışık, nem gibi etmenler besinlerin bozulmasında önemli rol oynarlar. Bu 
durum besinlerinin görünüşlerinin doğal tat ve lezzetlerinin kaybolmasına 
ve besin değeri kaybına neden olur. İşlenmiş besinler de uygun koşullarda 
bekletilmezse bozulur.
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Besin maddelerinin yetiştirilirken, hazırlanırken veya kullanırken değişik 
aşamalarda toz, toprak, gübre ile teması veya besin maddelerine karışan saç, 
kıl, tırnak, dışkı, kabuk, metal artıkları, cam parçaları vb. karışan istenmeyen 
maddeler fiziksel kirlenmelere neden olur.

Doğal etmenler: Güneş ışığı, sıcaklık ve rüzgar, gıda maddelerinin görünümünde 
fiziksel bir değişim meydana getirir. Buna engel olmak için gıda maddeleri 
günlük ve taze olmalı ya da soğuk depolarda korunmalıdır. Fiziksel 
kirlenmeler genellikle ihmal ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelir.

Kimyasal zehirlenmeler: Besinlerin, hasat edilmesi, üretilmesi, hazırlanması 
ve depolanması vb. işlemler sırasında besin maddelerinin özelliğine uygun 
olarak saklanmaması kimyasal yapısının bozulmasına neden olur. Kimyasal 
değişimler besinlerin işlenmesi esnasında etin, tahılların, şekerin vb. 
maddelerinin yapımında hoşlanılan tadın, kokunun, renginin değişmesi 
istenen özellik iken, yemeğin ekşimesi tadının acıması, kötü kokması gibi 
değişimler ise istenmeyen kimyasal bozulmalar olarak tanımlanmaktadır. 
Kimyasal bozulmalar çoğu zaman besin değeri kaybına neden olmaktadır. 
Bozulmuş besinler zehirlenmelere de neden olabilir.

Kimyasal kirlenmeler besinlerin üretimi sırasında kurallara uygun 
kullanılmayan zirai ilaçlar, hormonlar pestisitler (böcek ve haşere 
öldürücüler) vb. besinlere bulaşarak insan sağlığını olumsuz etkileyebilir. 
Evlerde yaygın olarak kullanılan çamaşır suları, az kullanıldığında yüzeylerin 
mikrop yoğunluğunu azaltırken çok kullanılması veya besine bulaşması 
durumunda ise zehir etkisi oluşturabilir.

Biyolojik zehirlenmeler: Genellikle insan ve çiğ yiyeceklerle ilgili olan patojenik 
veya hastalık yapan mikroorganizmaların oluşturduğu tehlikelerdir. Biyolojik 
bozulmalar; mikroorganizmalar, böcekler-kanatlılar ve kemirgenler 
tarafından meydana getirilebilirler. Bu bozulmalar gerek ürün kaybı gerekse 
sağlık sorunlarına yol açarak önemli riskler oluşturabilmektedir.

Besinler hasat edildikten sonra uygun koşullarda bekletilmedikleri zaman 
kendi yapılarında bulunan enzimler nedeniyle bozulmaya başlarlar. Kesilen 
elma, patates vb. kararması besinin yapısında bulunan enzimlerin aktif hale 
gelmesi sonucunda oluşur. Patatesin, soğanın filizlenmesi vb. değişimler 
önemli ölçüde besin değeri kaybına neden olur. Besinlerin doğal yapısında 
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bulunan zehirli maddeler, yeşillenmiş filizlenmiş patateste solanin, zehirli 
bal, zehirli mantarlar vb. biyolojik bozulmalara neden olan etmenlerdendir.

Gıdalara çeşitli şekillerde bulaşan mikroorganizmalar onları çoğu kez 
kendi gelişmeleri için besin kaynağı olarak kullanırlar. Bu durum ise 
gıdaların bozulmasına neden olmaktadır. Mikroorganizmaların gıda 
maddelerinde çoğalmaları, besin öğelerini tüketmeleri, enzimatik 
değişimlere yol açmaları ve yeni bileşikler sentezleyerek ya da mevcut 
bileşikleri parçalayarak hoşa gitmeyen tat ve aroma oluşturmaları sonucu 
gıdalar bozulmaktadır. Bu durum mikroorganizma faaliyetlerinin normal 
bir sonucudur; zira mikroorganizmaların doğadaki işlevlerinden biri ölü 
bitki ve hayvan dokularındaki indirgenmiş formlarda bulunan karbon, azot 
ve kükürt bileşiklerini bitkilerin özümleyebileceği oksitlenmiş formlara 
çevirmektir. Böylece mikroorganizmalar doğal işlevlerini yerine getirirken 
gıdaları tüketilemez duruma getirmektedirler. Bunun önlenmesi için 
mikroorganizmalarla gıda maddelerinin temasını en aza indirmek veya 
onları gıdalardan tamamen uzaklaştırmak ya da depolama koşullarını 
mikroorganizmaların gelişemeyeceği şekilde düzenlemek gereklidir.

Besinlere dışarıdan bulaşan uygun koşullarda hızla üreyen 
mikroorganizmalar, gözle görülmeyen ancak mikroskop altında görülebilen 
1 mm’nin 1/1.000 i kadar küçük canlılardır. Besin zehirlenmesi ve besin 
kaynaklı hastalıklara neden olan mikroorganizmalar arasında küf, virüs ve 
bakteriler bulunmaktadır.

a.Küfler: Toplu iğne başı gibi bunlara hif adı verilir. Bu hifler 
birleşerek miçel denilen toplanma anlamına gelen uzun yapıları oluşturur. 
Çıplak gözle görülmesi için 1-5 mikron arasında olması gerekmektedir. 
Yiyecekler üzerinde pamuk görümündedir. Renkli koloniler şeklinde çabuk 
ürerler. Ekmek çeşitleri, salça ve peynir gibi çeşitli yiyeceklerde oluşur, 
yüzeyden başlayıp içeri nüfuz eder. Toksin üreten küfler insan sağlığı için 
önemli tehlikeler oluşturur. 60 ̊ C’de 10 dk. ısıtıldığında çoğu küflerin sporları 
ölür, ancak toksinleri ısıya dayanıklıdır ve normal pişirme yöntemiyle imha 
edilmez.

b. Virüsler: Virüsler tam manasıyla tanımlanmamış organizmalardır. 
Üremek için bir konakçıya gereksinimleri olduğundan parazit sınıfına 
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girebilirler. Virüsler besinlere bulaştıklarında üremezler, ancak besin yoluyla 
taşınırlar. Başka insan vücuduna geçtiklerinde ise hızla üremeye başlarlar. 
Örnek olarak sarılık virüsünü gösterebiliriz. Ayrıca kirli sulardan avlanan 
balık ve deniz ürünleriyle de taşınması söz konusudur.

c. Bakteriler: Bakteriler gözle görülmeyen mini canlılardır. Besinlerin 
çoğunda, derimizin üzerinde, tırnaklarımızda ve her türlü yüzeyde bulunabilir 
ve yaşayabilirler. Bakterilerin hepsi, bize karşı zararlı etki göstermeyebilir. 
Yoğurt, peynir ve sirke gibi bazı besinlerin yapımında kullanılan bakteriler 
yararlı olanlarıdır. Ancak mutfağımızdaki esas tehlike, besinlere bulaştıktan 
sonra uygun koşullarda ve sürelerde üreyerek hastalık yapan bakteriler, 
yani patojen bakterilerdir. 2000 tanesi yan yana geldiğinde bir toplu iğne başı 
büyüklüğüne ulaşır ve mikroskopta ancak 1000 kez büyütüldüğünde gözle 
görülebilir. Uygun koşullarda bakteriler hızla ürerler. Bazı bakteriler uygun 
olmayan şartlara karşı korunmak ve yaşamlarını sürdürebilmek için “Spor” 
denilen özel yapılar oluştururlar. Yaşamlarını sürdürebilecekleri uygun 
şartlar oluştuğunda ise tekrar eski hallerine dönerler. Spor oluşturmuş 
bakteriler kaynayan suda bir saat veya daha fazla canlı kalabilirler. Dondurma 
işlemine ve bazı dezenfaktanlara karşı da dirençlidirler. Artık madde üretip 
öldüklerinde de parçalanırlar. Bu parçalanma sonucu “toksin” adı verilen 
zehirli bir madde açığa çıkar. Bunlar zehirleyici ve öldürücüdür. 
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Bakteriler için üreme koşulları

1. Besinler  

Besinler, bakterilerin üremesi için gerekli olan besin ögeleri ve nem 
içerikleriyle mükemmel bir ortam hazırlar. 

 Riskli besinler  

-Süt ve süt ürünleri

-Kabuklu yumurtalar

-Et, tavuk, hindi, midye ve diğer deniz ürünleri

-Fırınlanmış veya kaynatılmış patates ve diğer pişmiş sebzeler 

-Yağda bekletilmiş taze sarımsak

-Krema, et ve peynir içeren pastane ürünleri  

-Soslar, pişmiş pirinç, makarna

-Kurubaklagiller

-Kutusu açılmış konserveler 

-Raf ömrü geçmiş tüm ürünler 

2. Sıcaklık

Türlerine göre eksi 10 ˚C’den 100 ˚C’ye kadar geniş bir sıcaklık 
aralığında canlılıklarını sürdürebilirler. Patojen bakterilerin en iyi 
çoğalabildikleri sıcaklık aralığı 5-65 ˚C olan tehlikeli bölgedir. 

3. Nem

Canlı kalabilmek ve üreyebilmek için nemli ortama gerek duyarlar .

4. Ph/Asit

Bakteriler nötr (Ph:7.0) veya hafif asidik (Ph: 4.6) ortamda hızla 
ürerler. Asidi yüksek ortamlarda bakteri üremesi hemen hemen olanaksızdır. 

5.Oksijen

Bakterilerin oksijen gereksinimleri farklıdır. Bazıları oksijensiz 
ortamda bazıları ise oksijenli ortamda ürerler. 
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Resim 1. Bakteri Kontrolü İçin Besinlerin Sıcaklık Dereceleri 

Besinlere Bakterilerin Bulaşması

Başlıca bulaşma (kontaminasyon) kaynakları toz, toprak, haşere 
kemirgen diğer hayvanlar, insanlar, su, potansiyel riskli besinler ve çöplerdir. 
İnsanlar birçok zararlı bakterinin kaynağıdır. İnsanın boğaz, burun, el, deri ve 
bağırsakları bakterilerle yüklüdür. 
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Tablo 1. Mikroorganizmaların bulundukları yerler ve miktarları

Bulundukları yerler           Miktarları

Çalışma yüzeyi (1cm²)            Yüzlerce

Domates Kabuğu                   Binlerce

Çiğ sosiste                     200 milyon adet

Ellerde (cm²)                 100-1000 adet

Alında (cm²)              10.000-100.000 adet

Kafa derisinde             1 milyon adet/cm²

Burun salgısında          10 milyon adet/gr

Dışkıda                        1 milyar adet/gr

Resim 2. Mikroorganizmaların bulundukları yerler ve miktarları
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Besin Zehirlenmelerine Neden Olan Zararlı Bakteriler;

İnsan sağlığı için tehlikeli olan bakteriler gerek kendileri gerekse salgıladıkları 
toksinlerle yiyecek maddelerini bozar. Bozulan yiyeceklerin yenmesi ise 
son derece tehlikelidir. Alındıktan 1 ila 36 saat sonra etkisini gösterir ve 
zehirlenme gerçekleşir. Belirtileri; mide bulantısı, kusma, ishal, baş ağrısı, 
ağız kuruluğu, kramplar, halsizlik, yüksek ateştir. Günler haftalarca süren bu 
rahatsızlıklar ölümle bile sonuçlanabilir. Bazı tehlikeli bakteriler;

• Salmonella

• Escherichiacoli (E.coli)

• Shigella

• Staphlylococcus Aureus

• ClostrıdiumBotulinum

 Bulaşma Yolları;

Genellikle kendi başına yer değiştiremeyen bakteriler, bulaştırılmak sureti 
ile yiyeceklere ulaşabilirler. Bakterilerin bulaşma şekli taşınma sureti ile 
gerçekleşir. Bakterilerin genel yaşama ortamları; oda sıcaklığında karanlık 
ve nemli yerlerde 10 ila 20 dakika arasında ikiye bölünerek çoğalırlar. 

3.5.   Mutfakta Gıda Güvenliği

Mutfaklarda mikroorganizmaların çoğalması, hastalıklara neden olması 
çoğunlukla mutfaklardaki uygulamalarla ilişkilidir. Besin kaynaklı 
hastalıklardan korunmak için uyulması gereken bazı temel kurallar vardır.

•	 Mutfaklar devamlı olarak temiz ve düzenli olmalıdır. Mutfak lavabosu, 
kesme-doğrama tahtaları ve yemek hazırlama kapları sürekli olarak 
sıcak sabunlu su ile yıkanmalıdır.

•	 Mikroorganizmaların besinden besine bulaşmasını önlemek amacıyla 
çiğ et, yumurta, tavuk ve deniz ürünlerini diğer besinlerden ayrılmalıdır. 
Çiğ etten, pişmiş ete mikroorganizmaların bulaşması daha kolaydır. Bu 
nedenle çiğ ve pişmiş besinler birbirlerine temas etmeyecek şekilde 
saklanmalıdır.



48
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
Yiyecek Üretimi

•	 Yemeklerin pişirilmesi sırasında mikroorganizmaların büyük çoğunluğu 
ölür. Ancak piştikten sonra ağzı açık olarak tutulan besinlerin dışarıdan 
gelen mikroorganizmalarla bozulma olasılığı oldukça fazladır.

•	 Sebze ve meyvelerin temiz bir kap içinde ovularak yıkanması gerekir. 
Toz ve toprak mikroorganizmalar için en iyi bulaşma kaynağıdır.

•	 Yiyecek hazırlama ve pişme kaplarını sıcak sabunlu su ile yıkanmalıdır. 
Aşınmış pişirme kaplarını kullanılmamalıdır. Çatlak ve çok küçük 
gözenekleri olan yüzeylerde mikroorganizmalar kolaylıkla çoğalabilir. 
Rengi değişmiş, yumuşamış veya çürümüş besinleri, böceklenmiş 
veya kemirgenlerce zarar görmüş besinlerin atılması gerekir. Bu tür 
besinler kesinlikle kullanılmamalıdır.

•	 Konserve besinlerde sızıntı ve bombeleşme var ise bu tip 
besinler kesinlikle kullanılmamalıdır. Öldürücü olabilir.

•	 Süt, peynir, tereyağı vb. sadece pastörize edilmiş sütten yapılan ürünlerin 
kullanılması gerekir. Eğer bu tip ürünlerin uzun süre saklanması 
gerekiyorsa soğutucularda saklanmalıdır.

•	 Yumurta satın alırken kabuğu temiz ve çatlak olmayanlar tercih 
edilmelidir. Mayonez gibi çiğ yumurtanın kullanıldığı ürünlerin 
hazırlanmasında temizliğinden ve tazeliğinden emin olmadığınız 
yumurtalar kullanılmamalıdır.

•	 Deniz ürünlerini soğutucularda saklanmalıdır. Çok uzun süre 
bekletmeden pişirilmelidir.

•	 Donmuş olan besinlerin çözdürülmesi gerekirse, buzdolabı ısısında 
bekleterek çözdürülmelidir.

3.8.  Personelin Dikkat Etmesi Gereken Hijyen Konuları 

Vücut temizliği: Servis ve mutfak personeli düzenli olarak duş almalıdır. 
Mümkünse işe gelmeden önce banyosunu yapıp temizlenmeli, işten 
çıktığında da banyo yapmalıdır.

Ellerin temizliği ve bakımı: İşletmelerde el ve malzeme lavaboları ayrı yerde 
bulunmalıdır. Takı altlarına bakteri yerleşebileceğinden takılar mutlaka 
çıkarılmalıdır.
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• Tırnaklar kısa tutulmalıdır.

• Eller sık sık yıkanmalıdır. (Ellerin dayanabileceği sıcaklıkta suyu açıp, 
bilekten parmak ucuna kadar elleri sabunlayıp, el ve parmak aralarını 
20 sn. kadar ovuşturalım, akan bol su altında elleri iyice durulayalım. 
Temiz bir kâğıt havlu ile elleri kuruyalım). Bu işlemi;

• Her iş başlangıcında,

• Çiğ besinleri elledikten sonra,

• Her tuvalet çıkışında,

• Sigara içtikten sonra ve mendil kullandıktan sonra,

• Parayı elledikten sonra,

• Yara ve sivilcelere dokunulduğunda,

• Kirli araç ve gereçleri elledikten sonra,

• Öksürüp hapşırdıktan sonra ,

• Çöpleri elledikten sonra, 

• Yemekleri servis etmeden önce.

Kişisel hijyenin tam ve sağlıklı olabilmesi için eller mutlaka dezenfektanlı 
sabunlarla yıkanmalıdır veya eller sabunla yıkandıktan sonra dezenfekte 
edilmelidir.

Saç bakımı ve temizliği:  Servis ve mutfak personelinin saçları temiz ve bakımlı 
olmalıdır. Her gün yıkanmalı ve çalışma esnasında eller saça değdirilmemeli, 
saçla oynanmamalıdır. Erkekler hergün sakal traşı olmalıdır.

Ağız ve burun temizliği: Yiyeceklerin hazırlanması sırasında ağız ve 
buruna dokunulmamalı ve solunum yolu rahatsızlıklarında derhal sağlık 
kuruluşlarına gidilmelidir.

Giysiler: İş başında temiz, kolay yıkanabilir, ütülenebilir üniformalar 
kullanılmalıdır. Mutfak ve servis personelinin üniforması gerek hijyen ve 
temizlik bakımından, gerekse konuklara karşı olumlu imaj ve yapılan işe 
verilen önem açısından önemlidir. Üniformalar genelde beyaz olmalıdır. 
Kafada kep veya bone bulunmalıdır. Fular veya boyun bağı kullanılabilir.       
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Bu aksesuarlar yemeğe kıl düşmesini, ter damlamasını önlediği gibi, 
bakterilerin yayılmaması açısından da önemlidir. Üniformaların kirlenmesini 
önlemek için önlükler kullanılabilir. Önlükler, kesinlikle havlu niyetine 
kullanılmamalıdır. Ayakkabılar ayağı tamamen kapatmalıdır. Servis ve 
mutfak personelinin giysileri, diğer personel kıyafetlerinden ayrı ve farklı 
ısılarda yıkanmalı, sık sık değiştirilmelidir.

• İş kıyafetinin sürekli ütülü ve temiz olması sağlanmalıdır.

• İş giriş ve çıkışından önce duş alınmalıdır.

• Şahsi dolaplar temiz tutulmalıdır.

• Başta sürekli kep bulundurulmalıdır.

• Hapşırırken ve öksürürken mutlaka kâğıt mendil kullanılmalıdır.

• Genel vücut temizliğine özen gösterilmelidir.

• Besinlerle uğraşırken asla ağız, burun, saçlarınıza dokunulmamalıdır.

• Mutfakta kullanılan özel terlik ve ayakkabılar mutfak dışında 
 giyilmemelidir.

• Kesikler ve yaralar mutlaka uygun bir şekilde örtülmelidir.

• Bulaşıcı hastalık durumunda çalışılmamalıdır.

Fiziki sağlık: Personel belirli aralıklarla doktor kontrolünden geçirilmelidir. 
Hasta personel çalışmaya devam ederse, taşıdığı hastalık mikropları, 
kolayca besine geçebilir. Personelden herhangi birinde ishal, kusma, deri 
ve boğaz hastalıkları varsa çalıştırılmamalı, tedavisi için gereken yerlere 
yönlendirilmelidir.

Araç-gereç kullanımı: Mutfaklarda kullanılan malzemelerin temizliğinin 
yanı sıra, hijyen açısından bu araç-gereçlerin ve kapların kullanım şekli de 
önemlidir. Tabakların kenarından, dış kısmından veya altından tutulmalıdır. 
Tutulan yerin yemeğin konduğu bölüme veya yemeğe yakın olmamasına 
dikkat edilmelidir. Aksi taktirde, ellerde olabilecek bakterilerin tabaklara ve 
oradan da yiyeceğe geçmesine neden olunabilir. Kullanılacak kaplar varsa 
saplarından, bardaklar ya da fincanlar altından veya sapından, çatal, kaşık, 
kepçe vb. aletler sapından tutulmalıdır. Personel çatlamış ve kırılmış tabak, 
bardak ve diğer araç-gereçleri kullanım dışı bırakmalıdır.
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Bölüm 4.  Depolama ve Saklama Koşulları

4.1.   Depolama

Ürünlerin üretildiği andan tüketilene kadar depolandığı genel pazarlama 
yaklaşımında bu işlem arzın talebe göre ayarlanmasını sağlar. Ancak bu 
kural hazırlanan ürünlerin tamamen stok edilmemesi nedeniyle yiyecek ve 
içecek için geçerli değildir. Sektörde hazırlanan yiyecekler servise hazır hale 
getirildikten sonra yalnızca kısa bir süre için depoda saklanabilir. Bu süre 
özel yöntemlerle kısmen uzatılsa da, diğer sektörlerde olduğu kadar uzun 
değildir. Aşağıda depolarla ilgili bilgi verildikten sonra yiyecek ve içeceklerin 
depolanmasına ilişkin özelliklere yer verilecektir.

4.1.1  Uygun Depolama

•	 Yiyeceklerin bozulmasını önler.

•	 Kaliteyi koruyarak kaliteli ürün elde edilmesini sağlar.

•	 Yiyeceklerin sağlığa zararlı hale gelmesini önler.

•	 Artıkları ve besin değeri kayıplarını önler.

•	 Ekonomik kayıpları önler.

4.2.   Depolar

Stokların doğru biçimde saklanması ve korunması için işletmelerde yeterli 
büyüklük ve nitelikte depoların bulunması gerekir. Deponun planlanması ve 
inşasında yapısı, dayanıklılığı, içerisindeki taşıma araçlarının rahat hareket 
edebileceği koridorların bulunması, yangına karşı önlem alınması, taşıma 
uzaklıklarının kısa tutulması, basit ancak etkili bir kayıt sisteminin kurulması 
gibi konulara özen gösterilmelidir. 
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Depolar kullanılış amaçlarına göre ana ve günlük depolar olmak üzere ikiye 
ayrılabilir. Ana depolar büyük işletmelerde stokların uzun süre saklandığı, 
malzemelerin çıkarılıp günlük depolara aktarıldığı alanlardır. Günlük 
gereksinimlerin karşılanması için mutfak içerisinde yer alan koltukaltı 
depolardaki yiyeceklerin ise fiziksel ve kimyasal özellikleri dikkate alınarak, 
birbirine zarar vermeyecek biçimde ana ya da günlük depolanması gerekir. 
Saklanacak malzemelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre de depolar 
gruplandırılabilir. 

Yine işletmede depoların sağlık koşullarına, güvenlik durumuna ve girip 
çıkacak malzemelerin sirkülâsyonuna elverişli olmasına dikkat edilmeli, 
depolama farklı malzemelerin özellikleri göz önüne alınarak yapılmalıdır. 
Güvenlik açısından yerleşim tek bir girişle bütün depolara ulaşılabilecek 
biçimde olmalı, depo çıkışında kontrol noktası bulunmalı, depo kapıları ve 
kilitleri sağlam olmalıdır. 

4.2.1   Depoların Sahip Olması Gereken Fiziki Koşullar

4.2.1.1. Konum

• Binanın kuzey kısmında olmalı,

• Sıcak mutfağa açılmamalı,

• İlgili besinin hazırlama bölümüne yakın olmalıdır.

4.2.1.2. Zemin

•	 Sağlam, kaymayan, uygun malzemeden yapılmış ve temizliği kolay, 
eğimi yeterli olmalı,

•	 Zeminde kırık, çatlak ve yarıklar bulunmamalı,

•	 Ağır malzemelerin taşıma arabaları ile girmesine uygun olacak 
şekilde kapı eşiği ile zemin aynı hizada olmalıdır.
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4.2.1.3. Duvarlar

•	 Girintisiz – çıkıntısız olmalı,

•	 Kolay temizlenebilen yapıda, açık renkli olmalı,

•	 Mümkünse tavana kadar, yoksa en az 2m fayans olmalı,

•	 Duvardan su veya buhar boruları geçmemeli, geçiyorsa izole edilmiş 
olmalı,

•	 Duvar ve tavanlarda kırık, çatlak bulunmamalıdır.

4.2.1.4. Havalandırma

•	 Yeterli ve mümkünse doğal havalandırma sağlanmalıdır.

•	 Depolarda yetersiz havalandırma, sıcaklık, nem, haşere kontrolünü 
güçleştirir.

•	 Doğal havalandırma için kapı ve pencereler karşılıklı olmalı, bunun 
için pencere ve kapıda ızgaralar bulunmalıdır.

•	 Doğal havalandırma sağlanamıyorsa yeterli kapasitede çalışan 
havalandırma aracı bulunmalıdır.

4.2.1.5 Aydınlatma

Depolarda çalışırken; stok rotasyonu sağlayabilmek, temizlik, hijyen 
ve bakımın en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için iyi bir aydınlatma 
gerekmektedir.

Çalışma sürelerinin dışında depolar karanlık tutulmalı, pencereler varsa 
camı ışık geçirmeyen cinste ve tellenmiş olmalıdır.

4.2.1.6. Sıcaklık

•	 Sıcaklık 20 dereceyi geçmemelidir ve günde en az 2 kez kontrol 
edilmelidir.

•	 Depolar kapasitesinden fazla doldurulmamalıdır.

•	 Raflarda yiyecekler hava akımını engellemeyecek şekilde 
yerleştirilmelidir.
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•	 Depolarda sıcaklık kontrolü için deponun en sıcak yerinin derecesini 
gösteren, dijital, çalışır termometre bulunmalıdır.

4.2.1.7 Nem

•	 Kuru depolarda rölatif nem oranı %60-65 olmalı,

•	 Bunu sağlamak için iyi bir havalandırma sağlanmalı,

•	 Ölçüm için nem ölçer (hidrometre) bulunmalıdır.

4.2.1.8 Işık

Işık bozulmalara ve besin değeri kaybına yol açtığı için kuru depolara 
kesinlikle ışık girmemelidir.

4.3.   Tam Donanımlı Bir Depo Yerleşimi

1. Malzeme girişi 
2. Güvenlik 
3. Meyve-sebze deposu 
4. Malzeme deposu 
5. Derin dondurucu 
6. Dondurulmuş yiyecek deposu 
7. Tesellüm ofisi 
8. Boş kasa odası 
9. Kuru gıda deposu 
10. Depo ofisi

Yerleşim maddeleri incelendiğinde kapsamlı bir depoda bulunması 
gereken bütün bölümler belirtilmiştir. Burada önemli olan deponun hangi 
amaçla, ne şekilde kullanılacağı, ürünlerin depoya yerleştirilme ve çıkış 
işlemlerinde sağlıklı düzenleme, depoda ki ürünlerin kalitelerinden bir şey 
kaybetmeden, hijyen koşulları çerçevesinde düzenlenmesidir. Tabi ki bütün 
depolarda sayılan bölümlerin hepsi olamaz, kullanım amacı ve gerekli 
alan belirlenerek en uygun düzenleme yapılmalıdır. Kuşkusuz işletmenin 
sunduğu hizmetler, kuruluş yeri, ölçeği vb. faktörler depoların yerleşimini ve 
sayısını etkiler.

11. Çıkış kontrol 
12. Asansör 
13. Ekipman ve yedek parça deposu 
14. İçecek deposu 
15. Fıçı bira deposu 
16. Kırtasiye deposu 
17. Barlara çıkış 
18. Mutfağa çıkış 
19. Personel giriş
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4.4.   Yiyeceklerin Depolanması

Yiyeceklerin depoda bozulması sonuçta çöpe gitmelerine yol açar ve bu 
açığı kapatabilmek için yeniden sipariş verilir. Bu da gereksiz yere maliyet 
artışına yol açar. Yiyecek depolamanın FIFO (İlk giren ilk çıkar) temel ilkesine 
göre yürütülmesi ile sıcaklık, nem, ışıklandırma, havalandırma, izolasyon ve 
yerleşim düzeni gibi koşulların sürekli izlenerek maliyetlerin kontrol altına 
alınması nispeten kolaylaşmaktadır. Genel olarak yiyeceklerin saklanması 
için yaygın olarak kullanılan iki yöntem vardır. Kuru Depolama ve Soğuk 
Depolama.

4.4.1 Kuru Depolama

Yiyecek ve içecek işletmelerinin en önemli stoklama sahalarından olan 
kuru depolara kiler adı verilir. Basit gibi görülen kuru depolamada 
öncelikle ürünlerin zemine konulmamasına dikkat edilmelidir. Aksi halde 
bozulmalar kolaylaşıp deponun temizlenmesi güçleşecektir. Ayrıca yiyecek 
ve içeceklerin atık ve normal su borularının yakınına yerleştirilmemesi, 
deterjan, dezenfektan gibi temizlik malzemelerinin gıdalar ile aynı yerde 
bulundurulmaması ve ürün özelliklerine uygun rafların kullanılması gerekir.

4.4.1.1 Kuru Depolarda Dikkat Edilecek Noktalar

•	 Sıcaklık 15-20 C̊‘yi geçmemelidir. 

•	 Nem oranı % 60-65 olmalıdır.

•	 Karanlık olmalı, ışık almamalıdır.

•	 Temizlik malzemeleri ve araç-gereçleri bu depoya konmamalıdır.  

•	 Düzenli temizlik, etkin haşere ve kemirgen kontrolü sağlanmalıdır. 
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4.4.2   Soğuk Depolama

Kullanım amacına ve hizmet vereceği kuruluşa göre tasarlanır. Yiyecek ve 
içecek işletmelerinde depolanacak ürünlerin çok çeşitli olması ve giriş-çıkış 
işlemlerinin fazlalığı soğuk depolamayı zorunlu kılar. Soğuk hava depoları; 
ön soğutucular, soğuk depolama, dondurma tünelleri ve donmuş depolama 
bölümleri olarak tasarlanır. 

4.4.2.1 Yiyeceklerin Soğuk Depolama Koşulları

Çeşitli gıda ürünlerine göre sıcaklık ve nem koşulları değişir. Depolarda 
sürekli kullanılan bazı bakliyat çeşitleri ve meyveler (soğan, patates, 
bulgur, şeker vb.) için saklama kapları üstten kapaklı ve alttan sürgülü 
olarak tasarlanmalıdır. Yeni alınan malzemeler üst kapak açılarak buradan 
konulurken alınacağı zaman alttaki çıkıştan yararlanılır.

4.4.2.2 Soğuk Depolarda Dikkat Edilecek Noktalar

•	 Yemek, kıyma, doğranmış et, gibi besinlerin üstü kapalı olmalıdır (kapak, 
streç film, alüminyum folyo ile).

•	 Buzdolabı sık sık temizlenmelidir.

4.4.3  Genel Depolama İlkeleri

•	 Satın aldığınız besinleri hemen kullanmayacaksanız uygun sıcaklıkta 
depolayın.

•	 Buzdolabınızın uygun sıcaklıkta (0-4 ˚C) olduğunu sık sık kontrol edin.

•	 Buzdolabının kapağını gereğinden uzun süre açık tutmayın.

•	 Çiğ et, tavuk ve balıkları ayrı paketlerde ve ayrı saklama kaplarında 
buzdolabının en soğuk rafında saklayın.

•	 Çapraz bulaşmayı önlemek amacıyla çiğ besinler ile pişmiş yiyecekleri 
ayrı raflarda, pişmiş yiyecekleri üst raflarda ve üzeri kapalı şekilde 
depolayın.
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•	 Çiğ kümes hayvan etleri, balıklar veya diğer etlerden damlayan suların 
kesinlikle diğer yiyeceklerle temasını engelleyin ve bu tür yiyecekleri 
mümkünse buzdolabının dondurucu kısmında depolayın.

•	 Pişen yemekleri hemen servis edilmeyecekse, en fazla 2 saat içerisinde 
uygun koşullarda soğutarak buzdolabına kaldırın.

•	 Çabuk bozulabilen, dayanıksız besinleri, kalitelerinin en üst düzeyde 
olduğu zamanda satın aldıktan sonra en kısa sürede tüketin.

•	 Dondurulmuş halde satın aldığınız besinleri kendi paketlerinde saklayın.

•	 Donduracağınız besinlerin üzerine besinin cinsini, dondurma tarihini 
yazarak etiketleyin.

4.4.3.1 Besinlerin Depolama Özellikleri

Besinler dayanıklılıklarına göre 2 gruba ayrılır.

1-Uzun süre dayanabilen besinler

2-Çabuk bozulan besinler

Dayanıklı Besinler: 

•	 Tahıl ve türevleri (un, pirinç, makarna, bulgur, bisküvi vb.)

•	 Kurubaklagiller

•	 Kuru meyve ve kuru yemişler

•	 Şeker, sirke, baharat, turşu

•	 Kutusu açılmamış salça ve konserveler

•	 Patates, soğan, sarımsak

•	 Reçel, marmelat

Çabuk Bozulan Besinler:

•	 Et, balık, tavuk, yumurta

•	 Süt ve türevleri
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•	 Yağlar, kremalar

•	 Tütsülenmiş ve vakumlu ürünler, kahve

•	 Kutusu açılmış konserve ve salçalar

•	 Taze sebze ve meyveler 

•	 Pişmiş ve soğutulmuş zeytinyağlılar ve artan yemekler

4.4.3.4   Besinleri Saklama Yöntemleri

Besin saklama yöntemleri beş grup altında toplanabilir; 

1. Isı uygulaması (Pastörize ve Sterilize etme): Isıtılarak mikroorganizmaların 
ve enzimlerin yok edilmesinden sonra, hava almayacak kaplarda saklama 
yöntemidir. 

2. Soğuk uygulaması (Soğutma ve dondurma): Şu an için bilinen en iyi 
saklama yöntemidir. Buzluktan çıkarılarak buzu çözdürülmüş yiyecek tekrar 
dondurulmaz. Donmuş sebzeleri pişirmek için çözülmesini beklemeye gerek 
yoktur. Böylece besin değerlerinin azalması önlenir. Etler buzdolabında 
çözdürüldükten sonra pişirilir. 

3. Kimyasal öğelerle saklama: Çeşitli kimyasal maddelerin yardımı ile 
saklama işlemidir. 

4. Kurutma: Yiyeceklerin suyunun önemli bir kısmının uçurularak 
mikroorganizmaların çoğalmasını önleyerek yapılan bir yöntemdir. 

5. Tuzlayarak saklama: Tuz, mikroorganizmaların faaliyetlerini önleyerek 
yiyeceğin dayanıklılığını arttırır. Sebzeler ve balık tuzla saklanan sebzelerin 
başında gelir.  

4.5.2. Depodan Dağıtım

Depolanmayla yakından ilgili bir diğer konuda yiyecek ve içeceklerin depodan 
çıkışının titiz biçimde yapılmasıdır. Malzemenin işletmeye eksiksiz ve sağlam 
girmesi kadar, departmanlara istenen miktarda dağıtımı da önem taşır.         
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Bu nedenle malzeme talep edecek bölümlerin isteklerini talep fişi doldurarak 
depo sorumlusuna vermeleri gerekir. Bu aşamada depodan departmanlara 
dağıtım şu şekillerde yapılabilir:

1.Talep edilen malzemeler önceden hazırlanarak, yazılı talep beklenmeden 
verilebilir.

2.Çıkışlar günün belirli saatlerinde yapılabilir. Depoda unutulmuş ve 
bozulmak üzere olan malzemelerin mutfak şefine bildirilerek derhal 
kullanılması sağlanabilir.

Depodan dağıtımdaki kontrolün amacı çıkan her malzemenin kaydedilmesini, 
ağırlık ve fiyat olarak tanımlanmasını sağlamaktır. Olası kayıpları önlemek 
için, bunların işletme içinde her noktada kontrolü gerekir. Uygun talep 
sistemi, kullanım miktarının saptanmasını ve stoklarla tüketim arasında 
denge kurulmasını sağlar. Departmanlar tarafından yapılacak isteklerde 
talep fişi kullanılmalıdır. 

Genellikle çoğu personel ikinci bir talepten kaçınmak için gereğinden 
fazla istekte bulunmaya eğilimli olduğundan talepler aşçıbaşı tarafından 
gözden geçirilerek onaylanmalıdır. Böylece sorumlu önce talebe izin verilip 
verilmediğini kontrol edecek, sonra miktarına bakacaktır. 

Ayrıca depo memuru malzemeleri sipariş fişindeki kadar teslim etmeli ve 
tutanağı tutup malzemeyi alan kişiye imzalatmalıdır. Ancak bazı işletmelerde 
bu aşamada memur depoda az miktarda bulunan malzemeyi, departmanlara 
verirken kayıtlarda fazla çıkmış gibi göstererek açığını kapama yolunu 
seçebilir. Bu olası durum mutfak personelinin malzemeyi sayarak teslim 
alması ve stokların periyodik envanterinin alınmasıyla önlenebilir.
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Bölüm 5. Temel Beslenme Bilgileri 

5.1.  Tanımlar

Besin: Vücudun oluşması gelişmesini sağlayan, yıpranan yerleri onaran, ısı 
ve enerji kaynağı olan hayvansal ve bitkisel maddelere besin denir. Besinler 
organik, inorganik ve su öğelerinden oluşur. Bu öğelere besin öğeleri denir. 

Beslenme; büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için 
besinlerin kullanılmasıdır.  

Beslenme, işçinin üretim hızını etkileyen etmenlerin başında gelmektedir. 
Üretim için gerekli enerji sağlanmadığı zaman işçi çalışmalarını sınırlamakta 
ve daha az madde üretmektedir. Ayrıca yetersiz ve dengesiz beslenme 
vücut direncini azaltarak işçinin daha sık hastalanmasına ve iş kazalarının 
artmasına yol açmaktadır. Bu durum, üretim hızının azalmasına karşın, 
sağlık harcamalarının artmasıyla sonuçlanmaktadır. 

Beslenme durumu düzeltilmiş işçilerin düzeltilmemiş olanlara oranla birkaç 
kat daha fazla üretim yaptıkları saptanmıştır. 

5.2.   Temel Besin Öğeleri

Her çeşit besinin bileşiminde değişik miktarda “Besin ögesi” dediğimiz 
kimyasal moleküller bulunur. Besinler yendikten sonra sindirim aygıtında 
besin ögelerine parçalanır ve vücutta öyle kullanılırlar. Bunlar şöyle 
sıralanabilir. 

Karbonhidrat 

Yağlar

Proteinler  

Vitaminler  

Mineraller ve Su 

İlk beş grubun her birinde ayrı özellikte ve vücut çalışmasında ayrı işlevi olan 
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değişik türde besin öğeleri vardır.  Bu besin ögelerinden herhangi biri veya 
birkaçı sağlanamayınca vücut çalışmasındaki aksamalar sonucu büyüme, 
gelişme geriliği ve sağlık bozuklukları görülmektedir.

5.2.1.  Karbonhidratlar 

Vücudun temel enerjisini karşılayan karbonhidratlar, yapılarında C (karbon), 
H (Hidrojen) ve O (Oksijen) bulunan besin ögeleridir. Vücuda gerekli enerjiyi 
sağlayan kaynaklardır. Vücudun hareket etmesini, çalışmasını sağlayan en 
önemli faktördür. Normal diyet alan yetişkinlerde günlük enerjinin %55-60’ı 
karbonhidratlardan sağlanır.  

Karbonhidratça zengin yiyecekler; un ve undan yapılmış yiyecekler, tatlı 
ve şekerler, tahıllar, baklagiller, patates, nişastalılar, kuru meyveler, muz, 
elma, üzüm ve üzümden yapılmış ürünlerdir. 

Karbonhidratların Vücuttaki Görevleri;

• Vücuda ısı ve enerji sağlarlar.

• Besinlerde en ucuz ve en kolay bulunan enerji kaynaklarıdır.

• Karbonhidratların 1 gramı, 4 kilo kalori enerji sağlar.

• Basit şekerlerden olan glikoz, beyin ve sinir sisteminin ana enerji 
kaynağıdır.

• Ketozisi önler.

• Su ve elektrolit dengesini sağlarlar.

• Polisakkarit olan posa, bağırsak hareketleriyle birlikte basit şekerlerin 
emilimini düzenler. Posa ayrıca, kolesterolün geri emilimini önleyerek 
veya geciktirerek, kandaki kolesterolün dengelenmesini sağlar.

• Süt ve süt ürünlerinde bulunan laktoz, bir disakkarit olup, bağırsaklardan 
kalsiyumun emilimini artırır.
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5.2.2.   Yağlar

Yağ, en çok enerji veren besin öğesidir. Eşit miktarlardaki karbonhidrat 
ve proteinlerin iki katından çok enerji verir. Böylece vücut en ekonomik 
şekilde enerji gereksinimini yağlardan karşılayabilir. Elzem yağ asidi ve 
yağda eriyen vitaminler vücuda yağ ile alınır. İnsanın günlük ne kadar yağ 
alması gerektiğini belirtmek güçtür.  Diyetin özelliğine göre günlük alınan 
enerjinin %20-45’i yağdan gelebilir. Gününüzde yağdan gelen enerjinin % 30’u 
aşmaması önerilir.

5.2.3.   Proteinler

 Vücudun bütün hücrelerinin büyük bir bölümü proteinlerden yapılmıştır. Bu 
hücreler sürekli olarak değişip yenilenmektedir. Bu nedenle sürekli olan bu 
olaylar sonucu vücuttan sürekli olarak belirli miktarda protein dışarı atılır. Bu 
bakımdan vücudun enerji deposu anlamında bir protein deposu yoktur. Eğer 
vücut protein almazsa yıkılan hücreler yenilenemez.

Proteinler vücudun yapı taşıdır. Vücudun tahribata uğrayan dokuları tamir 
eder, vücuda giren çeşitli mikroplarla mücadele eder ve metabolizmayı 
korur. Yiyeceklerle alınan proteinler vücuttaki kullanılabilme derecelerine 
göre, “örnek protein” tam olarak kullanılan “iyi kalite protein“ tama yakın 
kullanılan, “düşük kalite protein” tam olarak kullanılmayan diye gruplara 
ayrılır. Örnek protein insan sütü yumurtadadır. Her ikisi de vücut tarafından 
kullanıldığı gösterilmektedir.

Et, balık ve süt ve bunların türevlerinden alınan proteinin çoğunluğu vücut 
proteinine dönüşebilmektedir. Bunlar iyi kalite protein kaynakları sayılırlar. 
Bitkilerden sağlanan proteinde bazı elzem aminoasitlerin (proteinlerin 
yapı taşı) az bulunması ve sindirilme oranlarının düşüklüğü bu proteinlerin 
vücutta kullanma oranlarını düşürmektedir. Yetişkin bir insan vücudunun 
günlük protein ihtiyacı kg başına 1 gr. protein olarak hesaplanır. 

Proteinler aynı zamanda vücuda enerji de temin ederler. 1 gr protein yaklaşık 
olarak 4 kalori verir. Proteinler büyük ve kompleks bir yapıya sahiptirler. 
Bunlara azotlu maddelerin kombinasyonu da denir. Vücuttaki enzimlerin 
etkisiyle parçalanıp, vücut için gerekli olan amino asitleri meydana getirirler. 
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5.2.4.  Vitaminler 

Vitaminler, vücuttaki büyüme gelişme ve enerji harcama olaylarını düzenleyen, 
yeni dokuların yapımı için gerekli olan,  sinir ve sindirim sistemlerinin normal 
çalışması, besin öğelerinin elverişli olarak kullanılması ve vücut direncine 
yardımcıdırlar. A ve D vitaminlerinin çok az kısmı hariç, insan vücudunda 
sentez edilemezler ve dolayısıyla günlük besinlerden alınmaları gerekir. 
Ancak vitaminlerin tümünü içeren bir besin olmadığından, çeşitli besinler, 
yeterli ve dengeli bir diyetle alınmalıdır. Besin elementlerinin ve vitaminlerin 
uzun süre bu miktarların altında alındığı durumlarda organizmada 
hastalanma ve hastalığa yakalanma eğilimi artar, çalışma kapasitesi azalır, 
yaşam standardı düşer.

  Vitaminler insan sağlığının korunması için elzemdir. Genel özellikleri 
açısından yağda ve suda eriyen vitaminler olarak iki grup altında toplanır. 

-Yağda eriyen vitaminler: A,D,E,K

-Suda eriyen vitaminler: C ve B grubu vitaminleri olarak sınıflandırılır.

5.2.5.  Mineraller 

Mineraller vücudumuzda yapıyı oluşturan ve birçok işlevi düzenleyen elzem 
besin ögeleri grubudur. Bunlar kalsiyum, sodyum, magnezyum, demir, iyot, 
çinko ve sudur.

5.3.  Besin Grupları 

Yeterli ve dengeli beslenebilmek için besin gruplarının bilinmesi 
gerekmektedir. Besin grupları temeli ve besin öğesi içeriği aynı yiyeceklerden 
oluşan bir rehberdir. Her bir grup diğer grubun sağladığından farklı öğeleri 
sağlamaktadır. Bazıları yağdan bazıları proteinden zengindir. Beslenmemiz 
için gerekli protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineraller besinlerle 
sağlanır.
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5.3.1.  Birinci Grup Besinler-Et ve Et Ürünleri Kurubaklagiller, 
  Yumurta.

Sığır, koyun, kümes ve av hayvanları ve deniz ve tatlı su balıkları, 
kurubaklagiller, fındık, fıstık, ceviz ve benzeri yiyeceklerle yumurta bu grup 
altında toplanır. Dikkat edilirse bu gruptaki besinlerde diğerlerine oranla 
daha çok protein vardır. Demir ve çinko ve B grubu vitaminlerinden B2, B6, 
B12 ve niasinden zengindir. Özellikle hayvansal kaynaklı besinler demir 
açısından çok iyi kaynaktır. Bu kaynaklarda bulunan demir, bitkisel kaynaklı 
demire kıyasla vücutta daha iyi kullanılmaktadır.

Kurubaklagillerin protein kalitesini arttırmak için tahıllarla karıştırılarak 
tüketilmelidir. Kurubaklagiller kompleks karbonhidratlar ve posa yönünden 
çok iyi kaynaktırlar ve doğal olarak hem kolesterol hem de yağ içermezler. 
Günlük beslenmede 25-30 gr. posa tüketilmelidir. Yağlı tohumlar ve bunların 
yağları, proteinlerin ve bazı vitaminlerin kaynağı olmalarına karşın yağ 
(çoğunlukla doymamış) ve enerji içerikleri yüksektir. Bu grup besinlerin 
tüketimi büyüme ve gelişme, hücre yenilenmesi, doku onarımı ve görme, kan 
yapımı, sinir, sindirim sistemi ve deri sağlığı, hastalıklara karşı direnç için 
önemlidir. Günlük tüketilmesi önerilen miktar yetişkin, genç ve çocuklar için 
2 porsiyon, gebe ve emzikli kadınlar için 3 porsiyondur. Sabah bir yumurta 
yenirse yarım porsiyon alınmış demektir. Haftada en az 2 kez kurubaklagiller 
ve ayrıca demirin iyi kaynağı olan kırmızı eti tüketmeli, diğer öğünlerde 
kırmızı et yerine tavuk hindi ve balık yenmelidir. Özellikle beyin, göz, deri, 
kalp-damar sağlığı ve vücudun savunma sistemi için haftada 2-3 kez balık 
tüketmeye dikkat edilmelidir.    

Dikkat edilecek noktalar;

•	 Etin çok yüksek sıcaklıktaki ızgara üzerine konup veya aleve çok 
yakın olarak tutularak pişirilmesi sırasında sağlık açısından zararlı 
( kanser yapabilen ) öğeler oluşur. Bu nedenle etler ızgara edilirken 
et yüzeyinin ısı kaynağından en az 15 cm. uzaklıkta olması gerekir. 

•	 Etin zengin bir kaynak olduğu protein ve demir etin suyunda 
değil, yapısında yer alır. Bu nedenle etin suyundan ziyade kendisi 
tüketilmelidir. 
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•	 Etler hemen tüketilmeyecekse bir seferde kullanılacak miktarlarda 
kaplar içine koyularak buzdolabı buzluklarında 1 hafta, derin 
dondurucuda 3-4 ay süre ile dondurularak saklanabilir. 

•	 Dondurulmuş etler çözdürüldükten sonra yeniden 
dondurulmamalıdır.  Çözülme işi buzdolabının alt rafında bekletilerek 
yapılmalıdır. Çözülmüş besinler bekletilmeden pişirilmelidir. 

•	 Yumurta sarısı kan kolesterolünü yükselmez. Özellikle et sevmeyen 
ya da tüketmeyenler tahıllı–sebzeli yemeklerin yanında günde bir 
yumurta yiyebilirler.      

5.3.2.   Süt ve Türevleri 

Süt, yoğurt ve bunların katılaştırılıp su miktarlarının azaltılması ile yapılan 
peynirler, çökelek ve süt tozu gibi besinler bu gruba girer. Bu gruptaki besinler 
vücudumuz için gerekli protein, fosfor, B12,  A vitamininden zengindir.  Ayrıca 
kalsiyum, vitamin B2 (riboflavin)'nin en iyi kaynağıdırlar.  Kemik sağlığı 
için gerekli olan kalsiyum süt grubu besinler tüketilmeden sağlanamaz. 
Bu grup besinler yağ, bazı vitaminler içinde iyi kaynaktırlar.  Büyüme ve 
gelişme dokuların onarımı, kemik ile dişlerin gelişimi ve sağlığı, sinir ve 
kasların düzenli çalışması, hastalıklara karşı direnç oluşumuna etkindirler. 
Tüketilmesi önerilen miktar yetişkinler için günde 2 porsiyon; çocuk, genç, 
gebe, emzikli, menopoz sonrası kadınlar için ise günde 3-4 porsiyondur. 
Günde iki su bardağı süt yoğurt tüketimi yetişkin bir insanın günlük kalsiyum 
gereksiniminin yarısını karşılar. Süt ürünleri doymuş yağdan ve kolesterolden 
zengindir. Yağ ve kolesterol alımını sınırlandırmaları gereken yetişkin bireyler 
yağsız ve yağı azaltılmış süt, yoğurt ve peynir çeşitlerini tercih etmelidir.

Dikkat edilecek noktalar;

•	 Çiğ sütten yapılmış peynir ve açık süt tüketilmemelidir. Pastörize 
veya uzun ömürlü (UHT) süt tercih edilmelidir. 

•	 Pastörize veya uzun ömürlü (UHT) sütlerin tüketilmeden önce 
kaynatılmasına gerek yoktur. 
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•	 Yoğurdun yeşilimtırak suyu vitamin B2 açısından çok zengindir. 
Kesinlikle atılmamalıdır. 

•	 Süt tatlıları pişirirken şekerin önceden eklenmesi protein değerinin 
azalmasına neden olur. Şeker, tatlının ocaktan indirilmesine yakın 
eklenmelidir. 

•	 Tarhana; yoğurt, un veya yarmanın karıştırılıp mayalandırılması ve 
kurutulması ile elde edilen çok değerli bir besindir. Kurutma işlemi 
güneşte yapılırsa vitamin B2, B6 ve folik asit değerlerinde büyük 
ölçüde kayıp olur. Bu nedenle gölgede, üzeri ince bir bezle örtülerek 
veya fırında kurutulmalıdır. 

5.3.3.  Tahıllar

Buğday, pirinç, mısır bunlardan yapılan un, ekmek, makarna, bulgur 
ve benzeri besinler bu gruba girer. Bu gruptaki besinlerin önemli kısmı 
karbonhidrattır. Bu nedenle tahıllar vücudun temel enerji kaynağıdırlar. 
Sinir, sindirim sistemi deri sağlığı ve hastalıklara karşı direnç oluşumunda 
önemli görevleri vardır. Günlük tüketilmesi önerilen miktar 4-6 porsiyondur. 
Dört yemek kaşığı kadar makarna veya pilav bir porsiyon sayılır. Ekmek 
tüketirken tam buğday unundan mayalandırılarak yapılan ekmeği tüketmeye 
dikkat edilmelidir. Bu ekmeğin besleyici ve sağlık koruyucu değeri, beyaz 
undan yapılan ekmekten daha fazladır. Mayalı ekmeğin besin değeri mayasız 
yapılandan daha fazladır. 

Dikkat edilecek noktalar;

•	 Makarna, erişte vb. besinlerin haşlama sularının dökülmesi besin 
değerini azaltır. Bu nedenle çekeceği kadar su koyarak pilav gibi 
pişirin.

•	 Bulgur buğdaydan yapılır. Ancak beyaz una kıyasla B grubu vitaminleri 
bakımından daha zengindir. 

§	 Unun, ayrıca pilav ve dolma yaparken şehriye ve pirincin 
pembeleşinceye kadar kavrulması protein kaybına neden olur. 
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5.3.4.  Sebze ve Meyveler

Her türlü sebze ve meyve bu grup altında toplanır. Bileşimlerinin önemli kısmı 
sudur. Bu nedenle sebze ve meyveler günlük enerji ve protein gereksinmesine 
çok az katkıda bulunurlar. Bunun yanında vitamin ve mineraller bakımından 
zengindirler. Folat, A vitamininin ön ögesi Beta-karoten, E C, B2 vitamini, 
kalsiyum, demir, magnezyum, posa ve güçlü antioksidan etkinlik gösteren 
bileşenler içerir. Bağırsak faaliyetlerine yardımcı olurlar. Günlük tüketilmesi 
gereken en az 5 porsiyondur. Sebze ve meyvenin en az 2 porsiyonu yeşil 
yapraklı sebzeler veya portakal, limon gibi turunçgiller veya domates 
olmalıdır.

Dikkat edilecek noktalar;

•	 Taze sebzeler önce ayıklanmalı, yıkanmalı sonra doğranmalıdır.

•	 Yeşil yapraklı sebzelerin su oranı yüksektir. Bu nedenle düşük ısıda 
hiç su koymadan pişirilebilir. Sebze yemeğine ne kadar su konursa 
vitamin kaybı o kadar fazla olur.

•	 Sebzelerin haşlama suyu kesinlikle dökülmemelidir. Dökülürse 
vitamin C, B2, Folik asit gibi suda eriyen vitaminlerin büyük bir kısmı 
suya geçtiği için, besin değeri kaybı çok fazla olur. En önemlisi sebzeler 
az suda pişirilip, kaynama suları dökülmemelidir. 

•	 Besinler pişirilirken soda eklenmesi alkali çözeltide dayanıksız olan 
vitaminlerin yapılarının daha hızlı bozulmasına neden olur. Yeşil 
sebzelerde yeşil rengin bozulmaması için eklenen karbonat (yemek 
sodası) B1, B2, B6, folik asit ve C vitamininde kayıplara neden olur. 
Aynı şekilde yeşil ve sarı sebzelerden yapılan salataya limon veya 
sirke eklenip bekletilirse A vitamini değerinde azalma olur. Onun için 
yenileceği zaman eklenmelidir. 

•	 Dondurulmuş sebzeler çözdürülmeden pişirilmelidir.     
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5.4.  Beslenme Piramidi

Resim 3. Sağlıklı Beslenme Piramidi

Beslenme piramidi 5 ana besin grubunu içerir. 

Bu besin grupları karbonhidratlar, mineraller, proteinler, yağ ve şekerdir. 

Beslenme piramidi gıdaların doğru seçimi için rehber olmalıdır.
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Bölüm 6. Menü Planlama

6.1.  Menü Tanımı ve Önemi

Menü, Latincede “küçük-az” anlamına gelen “Minutus” sözcüğünden 
türeyerek Fransızcaya geçmiştir. Sözcük Fransa’da kendi anlamında uzunca 
bir süre kullanılmış, daha sonra ise yemek endüstrisinin de gelişmesiyle “bir 
öğünde, bir sıra dahilinde servisi yapılan, birbirleriyle uyumlu yemekler”in 
tanımı olarak benimsenmiş, dilimizde de “Mönü” ve “Menü” şeklinde telaffuz 
edilmeye başlanmıştır. Restoranda sipariş öncesi misafire sunulan yemek 
listesine ise ‘menü’ yerine ‘menü kartı’ demek daha uygun olur. ‘A la carte’ 
deyimi de işte bu karttan seçilmiş yemekler anlamına gelir. 

Günümüzde insanların yemek yeme alışkanlıkları ve gastronomi anlayışının 
değişmesi ile 19. yüzyılın ilk yarısına kadar konuğa sunulan zengin ve detaylı 
menülerin yerini daha mevsimsel, daha sade menüler almış, yemek çeşitleri 
azaltılmış, isimleri kısaltılmış ve yemekler daha anlaşılır hale getirilmiştir. 

Yeme-içme ve beslenme ilkelerine uygun bir menü yapmak için bilgi ve 
tecrübeye ihtiyaç vardır. Konukların beklentilerini, yiyeceklerin yapılarını, 
tatlarını, şekil ve kokularını, mevsimsel özelliklerini bilmek gerekir. En 
önemlisi ise konukların dengeli ve yeterli beslenmelerini sağlayacak menü 
oluşturabilmektir. Bunun içinde aşçıların beslenme ve menü planlama 
bilgisine sahip olması gerekmektedir.

6.2.  Menü Kartı Hazırlamanın Amaçları;

ü	İşletmenin kalitesi hakkında genel bir izlenim uyandırmak,

ü	Misafirlere yiyecekler ve fiyatlar konusunda yeterli bilgi vermek bu 
sayede misafiri rahatlatmak ve güvenini kazanmak,

ü	Misafirlerin yemek seçimlerini kolaylaştırmak (özellikle fotoğraflı 
menü kartları daha ikna edicidir), 

ü	Siparişleri kolaylaştırmak ve sipariş hatalarını ortadan kaldırmak,
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ü	Satışı arttırmak

ü	Menü kartında yazan yemeklere uygun malzemelerin satın 
alınmasını sağlayarak, maliyet kontrolü yapmak,

ü	Mutfak bölümünün menü kartında yazan yemeklere uygun malzeme 
siparişi vermesine, ön hazırlık yapmasına olanak sağlamak, bu 
sayede sipariş gecikmelerini önlemek, 

ü	Menüye uygun mutfak ve servis personeli istihdamı sağlamaktır.

6.3.  Menü Kartı Hazırlarken Dikkate Alınması Gereken 
  Esaslar 

Menü kartı tasarımında, işletmenin sınıfı, verilen hizmet ne olursa olsun 
aşağıdaki ilkelere uymak gereklidir. Bir işletmede menü kartı hazırlanırken 
mutlaka aşçıbaşı da bu sürecin içinde yer almalıdır.

ü	Kuruluşun sınıfı ve konumu

ü	Mutfaktaki araç-gereç ve personelin özellikleri

ü	Yeterli ve dengeli beslenmeye uygunluğu

ü	Maliyet kontrolü

ü	Mevsimler

ü	Misafir profili (misafirlerin yaşları, cinsiyetleri, sosyo-ekonomik 
durumları, inançları, beslenme alışkanlıkları vb.)

ü	Misafir ihtiyaçları

ü	Yemek servis şekli

ü	Tat ve lezzet bilimi

ü	Yiyeceklerin görünümü, renk ve kontrastı

ü	Yiyeceklerin yapı, şekil ve kokusu

ü	Porsiyon miktarları
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ü	Yenilik ve yaratıcılık

ü	Dünya mutfaklarına yer vermek

ü	Yemek isimleri

ü	Yemeklerin fiyatları

ü	Menü kartının işletmenin yapısına ve özelliklerine uygunluğu (örneğin 
dekorasyon, hitap ettiği misafir profili, sunduğu mutfak türü vb.)

ü	Menü kartının özellikleri (kağıt, yazı, renk, boyut, kaplama, birkaç dilde 
yazılması, açık ve anlaşılır  olması vb.)

ü	Diğer etmenler (iklim, coğrafya, etnik özellikler, gelenek ve görenekler)

6.4.   Menü İlkeleri

Bu bölümde menü kartından ziyade ‘menü’ yazarken dikkat edilecek 
kurallara değinilmiştir. Menü kartında misafir istediği kombinasyonu 
yapmakta serbesttir; ancak menü bir öğünde, bir sıra dahilinde servisi 
yapılan, birbirleriyle uyumlu yemeklerdir. Tabldot menüler, fix menüler, özel 
gün menüleri, diyet menüleri, ramazan menüleri gibi önceden belirlenmiş, 
seçme olanağı olmayan menülerdir. Genel kurallar aşağıda kısaca 
açıklanmıştır.

6.4.1.  Menünün Çeşitliliği

Bir menü ne kadar çok çeşitlilik barındırıyorsa o oranda beklenti ve ihtiyaçları 
karşılayabilir. Kullanılan malzemenin çeşitliğinin yanı sıra, malzemenin 
dokusunun, renginin, biçiminin ve pişirme tekniklerinin farklılığı menüdeki 
zenginliğin önemli öğeleridir. Bir menüde yapılan en sık hatalar malzeme 
tekrarı, garnitür ve sosların tekrarı, pişirme tekniği tekrarı, renk tekrarı, 
baskın tatların tekrarı ve benzer isimlerin tekrarıdır. 
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6.4.1.1  Malzeme Tekrarı 

Bir menüde aynı türdeki malzemelerin kullanımından kaçınılmalıdır.  Örneğin; 
beş çeşitlik bir menüde, tavuklu salata, tavuk çorbası, tavuklu kroket, fırında 
tavuk ve tavukgöğsü vermek yapılabilecek en kötü uygulamalardan biridir. 
Çünkü bütün yemeklerin ana malzemesi olan tavuk menü içinde sürekli 
tekrar edilmektedir. Birden fazla et çeşidi menüde yer alıyorsa bunlardan 
biri balık veya deniz ürünü ise diğeri tavuk veya bir başka kümes hayvanı veya 
kırmızı et olmalıdır. Yine yayla çorbası, biber dolma ve sütlacın sunulduğu bir 
menüde pirincin sürekli yinelenmesi oldukça yanlış bir uygulamadır. 

6.4.1.2.   Garnitür ve Sosların Tekrarı 

Temel malzemeler için geçerli olan bu kural, esas itibariyle garnitür ve 
soslar için de geçerlidir. Bu yüzden aynı çeşitlilik kaygısıyla bir menü içinde 
aynı türdeki malzemelerin tekrarına yer verilmemelidir. Ana yemeğin 
garnitürü olarak hepsi de nişastalı olan pilav, patates veya hamur işi bir arada 
kullanılmaz. Doğrusu, bir nişastalı yiyecek ile birkaç çeşit sebzenin bir arada 
olmasıdır. Sebzelerde renk ve pişirme tekniği olarak farklı kullanılmalıdır. 
Örneğin nişastalı yiyecek kızartılmışsa, sebzelerden biri sote edilmiş, diğeri 
haşlanmış veya fırınlanmış olmalı yani farklı pişirme tekniği uygulanmalıdır. 

Yine sos tekrarı da yapılan hatalardan biridir. Örneğin; kremalı bir çorba ile 
başlayan menüde ana yemekteki, garnitürdeki sos ve tatlı (panna cotta, creme 
brulee gibi) krema içermemelidir. Uluslararası kural olarak, bir menüde 
yalnız bir çeşit kremalı yemeğe izin verilir. Hollandez soslu kuşkonmaz ile 
bearnez soslu biftek de kötü bir menüye örnektir; çünkü bearnez ile hollandez 
sos birbirine çok benzer soslardır. Yine hem ana yemeğin hem garnitürün 
üzerine aynı sosu dökmek lezzetlerin ayırt edilememesine yol açmaktadır. 
Unutulmamalıdır ki her yiyeceğe yakışan sos farklıdır. 

6.4.1.3.  Pişirme Tekniği Tekrarı 

Sebze çorbası, haşlama et ve krem karamelden oluşan bir menüde yemeklerin 
tümü haşlama ve ona yakın olan poşe etme tekniği ile hazırlanmıştır ve 
pişirme teknikleri açısından bir monotonluk göze çarpmaktadır. Pişirme 
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tekniğinin yanı sıra yiyeceklerin kıvam benzerliklerinden de kaçınılmalıdır. 
Örneğin; humus, ezme sebze çorbası, patates püresi, kazandibinin olduğu 
bir menü kıvam açısından uygun değildir. 

6.4.1.4.  Renk Tekrarı 

Kremalı mantar çorbası, pirinç pilavı ile tavuk ardından keşkül servisinde 
menüdeki hata bütün yemeklerin sarımtırak renkte olmasıdır. Menü 
yazarken yemeklerin ve sosların renklerine dikkat edilmelidir. Aynı menü 
içinde soslardan biri sarı ise diğeri kırmızı veya kahverengi olmalıdır. Salçalı 
yemeklerde de aynı kural geçerlidir. Domates kullanıldığı için rengi kırmızıya 
çalan iki yemek asla peş peşe servis edilmez. İçlerindeki malzemeler domates 
dışında bambaşka olsa bile! Bu nedenle bir domates çorbasının ardından 
menüde asla tas kebabına, dana rostoya veya karnıyarığa yer verilmez. 

6.4.1.5.  Baskın Tatların Tekrarı 

Örneğin; bir menüde hep aynı baharatları içeren yemeklerin bir arada 
bulunması da menü sanatı açısından kabul edilemez bir durumdur. Bu 
yüzden tarçınlı bir iç pilavın bulunduğu bir menüde tarçınla servis edilen sütlü 
bir tatlının yer alması uygun sayılmaz. Aromatik bir bitki olan defnenin hem 
çorbada hem ana yemekte veya sosta kullanılması da tekrara bir örnektir.

6.4.1.6.  Benzer İsimlerin Tekrarı 

Talaş kebabının ardından tas kebabı, şiş kebabı veya patlıcan kebabının 
sunulması, karides sufle ile çikolatalı suflenin aynı menüde yer alması 
birbirine benzer olmasa bile isim benzerliği açısından doğru bir uygulama 
değildir.

Lezzetlerin Bileşimi

Dört Temel Tadın Dengesi: Bir menüde yer alan yemeklerin mümkünse tat 
tekrarından kaçınılarak düşünülmesi esastır. Tuzlu, tatlı, ekşi ve acı tatlardan 
birinin menüdeki yemeklerde tekrarı hoş değildir. Mesela ekşili ya da acılı bir 
çorbanın ardından yine ekşili veya acılı bir ana yemek gelmemelidir. Farklı 
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tatlara menüde yer vermek dili şaşırtarak kişilerin bir sonraki yemekten 
daha iyi tat almasını sağlar. 

Yemeğe Uygun Garnitür Seçimi: Soslu balık ve etlerin yanında pilav, makarna 
türü garnitürlerin verilmesi, kızarmış veya tava patatesin ızgara etlerle, 
buharda pişmiş patatesin breze etlerle, haşlanmış patatesin tavada veya 
ızgarada pişmiş balıkların yanında servis edilmesi yerinde bir uygulamadır. 
Bu örneklerde pişirme tekniklerinin farklı olduğu görülmektedir. Yine 
ülkemizde altın çilek olarak bilinen physalis meyvesinin ve çileğin çikolata ile 
uyumu, sütlü tatlıların tarçın ile uyumu örnek olarak verilebilir. Çikolatalı bir 
tatlının yanında bu meyveler garnitür olarak kullanılabilir. 

Aykırı Tatların Kullanımı: Bir et yemeğinin içine bal, vanilya, kuru üzüm, kuru 
kayısı ve benzeri malzemeler katmak oranları iyi ayarlandığında iyi bir sonuç 
verebilir. Aksi halde hoşa gitmeyen bir tat ortaya çıkacaktır. Zeytinyağlı sarma 
ve dolmalarda kullanılan tarçın ve üzüm miktarı da dengelenmediğinde 
hoşa gitmez. Karabiberli ve acılı çikolata zıt lezzetler gibi görünürken 
uygun bir formülle üretildiğinde iyi bir sonuç vermektedir. Yine geleneksel 
tatlılarımızdan biri olan aşure, padişah yemeği olarak bilinen mutancana zıt 
tatların birleşimine güzel örneklerdir.

Mevsimsellik:  Tabiata ayak uydurmak, yazlık sebze ve meyveleri yazın, kışın 
yetişenleri ise kışın kullanmak yiyecekleri lezzetin doruğunda olduğunda 
kullanmamızı sağlar böylece yemekler daha lezzetli olur. Örneğin mayıs ve 
haziran ayları balıkların üreme devresidir. Bu dönemde balıklar lezzetsiz ve 
zayıf olur. Kış aylarında ise balıklar soğuk etkisiyle yağlanır ve yağlı balıklar 
daha besleyici ve lezzetlidir. Ayrıca mutfakta mevsim dışı ürün kullanmak 
maliyet bakımından da uygun olmaz. Yine sıcak aylarda ağır, yağlı, soslu 
yiyeceklere, çabuk bozulabilen kabuklu deniz ürünlerine (midye, istiridye 
vb.) yer vermek, kış aylarında ise soğuk çorbalara (gazpacho, nohutlu soğuk 
çorba gibi) ve soğuk tüketilen tatlılara yer vermek doğru değildir. 

Yeterli ve Dengeli Beslenmeye Uygunluk: Menüde yer alacak yemeklerin 
bileşimi, protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineraller açısından 
beslenme ilkelerine uygun olarak hazırlanmalıdır. Porsiyonlama ve kalori 
hesapları yapılırken, konukların yaşı ve cinsiyeti dikkate alınmalı, kişilerin bir 
öğündeki günlük besin öğesi ve enerji ihtiyaçlarına uygun, sağlıklı menüler 
hazırlanmalıdır. 
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6.5  Menünün Çerçevesi

6.5.1.  Klasik Menü

Menü oluşturulmasında mesleki bilgi kadar, toplumun yemek zevkini 
tanımakta önemlidir. Şöyle ki batı düzeni ile geleneksel Türk düzeni arasında 
bazı farklar bulunduğu gibi, hem batının hem de Türk düzeninin Uzakdoğu 
toplumları ile de farkları mevcuttur. Örneğin çorba bizim için başlangıç 
yemeği iken, Çinliler için menünün son yemeğidir. Yine Fransız menü 
sıralamasında meyveden önce peynir, Alman menüsünde ise meyveden 
sonra peynirin servis edilmesi gibi küçük farklılıklar da mevcuttur.

Batı dünyasında menü düzeni kesinleşmiş olmakla birlikte uluslararası 
toplulukta geniş kabul görmüş standart bir biçimdedir. Klasik batı menüsü 
Tablo 2’de örnekleri ile birlikte açıklanmıştır. 
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Tablo 2. Klasik Menü Örneği
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6.5.2.  Modern Menü

Modern menüler, klasik menülerin kısaltılmış, çağın gereklerine, beslenme 
biçimine uygun hale getirilmiş şeklidir. Günümüz modern menüleri beş-altı 
yemekten oluşur. Klasik menüdeki sorbe, tuzlu servisi tamamen kalkmış, 
antreler ve rotiler ana yemek olarak servis edilebilir şekle gelmiştir. 
Yine salatalar, sebzeler ana yemeğe eşlik edebilirken ardından da servis 
edilebilmektedir. 

Modern menüde ender olarak da, tatlıyı peynirler izler. Bu durum daha çok 
şarap servisinin zengin olduğu bir menü için geçerlidir. Şık bir yemekte 
tatlıdan sonra kahveyle birlikte mutlaka petit fours servisi yapılır. Modern 
menü örneği Tablo 3’te açıklanmıştır 

Tablo 3. Modern Menü Örneği
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6.6.  Menü Türleri

Menü türleri çok çeşitli olmakla birlikte sıklıkla kullanılan menüleri;

ü	A’la carte menü

ü	Table d’hote menü 

ü	Fix menü

ü	Açık büfe menüsü

ü	Brunch menü

ü	Diyet menü 

ü	Vejetaryen menü 

olarak sıralayabiliriz.  

  

6.6.1.  A’la carte Menü

Konuğun tercihine bağlı olarak siparişi alındıktan sonra hazırlanan yemek 
grubudur. Genellikle a’la minute dishes de denilen, hazırlanması ve 
pişirilmesi kısa süre alan yiyeceklerden oluşur. Bu menü için mutfağın alt 
yapısının uygun olması gerekir. Özel donanım istenen yiyeceklerin kolay ve 
kısa zamanda hazırlanabilmesi için (pide fırını, pizza fırını, tandır fırını vb.) 
son derece önemlidir. Mutfağın hazırlayabileceği yemekler hakkında konuğa 
bilgi aktarmak için önceleri garson yemek isimlerini sayarken günümüzde 
menü kartları oluşturulmuş ve konuğun yiyecek çeşitleri arasından tercihini 
kolayca yapması sağlanmıştır. Bir A’la carte menüde yemekler, sınıf ve ikram 
sıralamasına göre dizilerek yazılır. Tüm yiyecek çeşitleri özellikleri ile (et ve 
sebzelerinin doğranış biçimleri, sosu, etin cinsi, garnitürleri) gramajı ve fiyatı 
bulunmak zorundadır. Tüm bunlara ilaveten içecek çeşitleri özellikleri ile 
(markası, tarihi, miktarı ve fiyatı) yazılmalıdır. Bir A’la carte menü de en az üç 
sütun (yemek ismi –özellikleri- gramajı, fiyatı) bulunmalıdır.
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6.6.2.   Table d’hote Menü

Ağırlıklı olarak üç çeşit yemekten oluşan bu menü türünde zaman zaman  bu 
sayı dört ya da beş olabilir. Her yemekten iki çeşit hazırlanıp, konuklara seçme 
imkanı verilebilir. Klasik olarak giriş yemeği, ana yemek, tatlı veya meyveden 
ibarettir. Açık büfe uygulamasından önceki yıllarda turistik tesislerin a’la 
carte restoranların dışında uygulanan HB. FB. (Half Board (yarım pansiyon)
Full Board (tam pansiyon) konaklama türlerinde bu menü kullanılmakta idi.
Bugün her şey dahil sisteminde uygulanmaya başlanması ile table d’hote 
menü kurum mutfaklarında personel yemeği olarak kullanılmaktadır. Bu 
menünün özelliği önceden planlanıp, maliyeti ve satış fiyatı belirlenerek 
konukların gelmesinden önce hazırlanıp, konuklar geldikten sonra sıra ile 
servis edilmesidir. Konuklar, bu menüde herhangi bir çeşidi seçme ya da 
değiştirme şansına sahip değillerdir. Fiyatı tam ödeyip istemediği yemeği 
yemeyebilirler. Bu çok katı bir kural olmayıp diyet, vejetaryen veya diyabet 
hastalarına farklı yemekler ikram edilebilir. Table d’hote menüde mutlaka 
dengeli beslenme esaslarına uygun menü hazırlanmalıdır. Personeline, 
öğrencilere vb. günde 3 öğün table d’hote yemek veren kuruluşlarda kişilerin 
günlük besin ihtiyaçlarının tümü, tek öğün veren yerlerde de en az üçte birini 
karşılayacak şekilde menü planı yapılmalıdır.

6.6.3.  Fix Menü

Hazırlanan menünün maliyetine içki, müzik, oryantal, piyanist vb. ekstra 
maliyetler ilave edilerek hazırlanan menü türüdür. Fix menüde kesinlikle, 
önceden belirlenen fiyattan fazla para talep edilmemelidir. Banket, düğün, 
özel menü olarak isimlendirildiği de görülür. Bu menü genellikle 4 bölümdür. 
Fix menü sunulacak yemek alkollü ise giriş yemeği olarak; ordövr tabağı, 
peynir tabağı, füme tabağı, zeytinyağlı tabağı veya meze çeşitleri verilir. Ara 
sıcak olarak menünün fiyatına göre tava ya da sote deniz ürünleri, pastırmalı 
ciğer kavurma, sigara böreği, mitite köfte, sosis tava vb. yiyecekler verilir. 
Ana yemek olarak et ağırlıklı (et, balık, tavuk vb.) bir yemek ikram edilir, 
ardından salata veya yoğurt, son olarak meyve ya da tatlı çeşitleri ikram edilir. 
Konuklara seçme imkânı vermek üzere her yemekten iki çeşit hazırlanabilir.
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6.6.4.   Açık Büfe Menüsü

Açık büfeler, önceden hazırlama imkanı sağlaması, servis için de çok sayıda 
kalifiye elemana gerek duyulmaması gibi avantajları sebebiyle bugün pek 
çok konaklama işletmesinde uygulanan bir sistemdir. Çorbadan tatlıya 
kadar, soğuk veya sıcak, çok sayıda yemek çeşidi hazırlanarak açık büfede 
konuklara sunulur ve yemekler genellikle süslü ve iştah açıcı olur. Açık 
büfelerin bu zengin ve renkli görüntüsü de iyi bir pazarlama aracı olarak 
kullanılmaktadır. Açık büfe menüsünün uygulanmasında en önemli unsur, 
açık büfenin yerleşiminde kullanılacak araç-gereçlerin yeterli sayı ve 
nitelikte olmasıdır.  Böyle bir yemek sergisinin hazırlanması için kalifiye bir 
mutfak ekibi gerekmektedir. Salonun akış şekline ve menü sıralamasına 
göre stantlar yerleştirilmeli, konukların ilk uğrayacağı yerler salonun giriş 
kısmından başlamalı, menü sıralamasına göre salon boyunca devam 
etmelidir. 

Açık büfelerde en büyük sorun, konukların uzun süre kuyrukta beklemesidir. 
Bu problemi çözmek için misafir sayısına göre yeterince istasyon kurmalı ve 
her istasyonda aynı büfe tekrarlanmalıdır.  Açık büfe fiyatları her konuk için 
sabittir ve fiyat koşulları konuklara açıkça bildirilmelidir. Konuklara hitaben 
açık büfe menüsü mutlaka salonun görünen bir yerine yerleştirilmeli, 
işletmeyi tercih eden yabancı konukların milliyetine uygun dilde de yemek 
isimleri belirtilmelidir.

6.6.5  Brunch Menü

İngilizce ‘breakfast ve lunch’ kelimelerinden türeyen brunch, ismi gibi sabah 
kahvaltısı ile öğle yemeğinin karışımı bir öğünü ifade etmektedir. Genellikle 
pazar ve tatil günlerinde yapılan geç kahvaltıyı (11:00 ile 14:00 arası) ifade 
eder. Brunch menüsü açık büfe gibi hazırlanır. Menü hem öğle yemeklerini 
hem kahvaltılık çeşitlerini içerir. Brunch menüsünün, tıpkı fix menü gibi 
önceden fiyatı belirlenmiştir. 
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6.6.6.  Diyet Menü

Diyet menüsü, turizm alanında alışagelmiş bir konu değildir. Yemek 
seçiminde konuklara, tavsiyeler hariç, müdahale edilemez. Ancak bir 
turizmcinin diyet konusu hakkında yeterli bilgiye sahip olması günümüzün 
gereksinimlerindendir. Dünyada sağlıklı beslenmeye olan ilgi gün geçtikçe 
artmakta, işletmeler menü planlarken diyet menülere de yer vererek, konuk 
ihtiyaç ve memnuniyetini sağlamalıdır. Yeterli ve dengeli olarak hazırlanmış bir 
diyet menüsü, diyet yapan kişinin ihtiyacı olan besin öğelerini karşılamalıdır. 
Kişilerin diyet yapmasının birçok nedeni olabilir. Burada sadece kalorisi 
azaltılmış zayıflama diyetleri düşünülmemeli, diyeti gerektirecek hastalıklar 
(diyabet, tansiyon, kolesterol, kalp-damar hastalıkları, emilim bozuklukları, 
besin alerjileri vb.) da düşünülmeli menü mümkünse bir diyetisyen 
danışmanlığında hazırlanmalıdır. Buradaki amaç, işletmenin öyle bir hizmeti 
yok ise, kısa süre tatile gelen ve diyetini sürdürmek zorunda olan konuklara 
seçenek sunmaktır. 

A’la carte menü kartında yer alan yemeklerin bir porsiyonundaki kalori 
değerlerini de yazmak bir başka seçenek olarak düşünülebilir 

6.6.7.  Vejetaryen Menü

Vejetaryen beslenme temelinde; et, kümes hayvanları ve balık tüketmeden 
bunların yerine tahıl taneleri, baklagiller, yağlı tohumlar, sebzeler ve meyveler 
gibi bitkisel kaynaklı besinlerin tüketilmesi anlamına gelmektedir. Günümüzde 
pek çok insan, sağlıklı yaşam için vejetaryen beslenme tarzını sürdürmekte, 
diğerleri çevre, hayvan haklarını koruma konularına duyarlılıkları yüzünden, 
bazı bireyler ise dinsel, manevi veya ahlaki nedenlerden dolayı vejetaryen 
yaşam tarzını seçerler. Bireylerin vejetaryenliği tercih etme nedenleri besin 
seçimlerini etkiler. Örneğin dinsel veya felsefi açıdan vejetaryen olan bireyler 
hayvansal kaynaklı besinleri tüketmeme konusunda oldukça katıdırlar. 
Sağlıklı olmak isteyen bireyler ise et, kümes hayvanları veya balığı ara sıra ve 
az miktarda tüketirler. 
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Bölüm 7. Temel Pişirme Teknikleri

Yiyecekleri pişirme nedenimiz hem yenilebilir olmasını sağlamak, tüketimini, 
hazmını kolaylaştırmak hem de toplulukları bir araya getirip birbirlerine 
bağlamaktır. Şöyle ki ateşin keşfinden önce avladığı hayvanı, topladığı 
bitkiyi bulduğu yerde tüketen, birlikte yemek yemek gibi bir alışkanlıkları 
olmayan insanları, ateşin keşfiyle hem ısı, hem ışık hem de korunmak için 
ateşin çevresinde toplamış, yemek yemeyi belirli saatler ve belirli yerlerde 
topluca yapılan bir aktivite haline getirerek sosyalleştirmiştir. Pişirmek, 
yemeğe ayrı bir anlam yüklemiştir. Geçmişten günümüze pişirmek, yemeği 
sadece beslenme amaçlı olmaktan çıkarmış, insanları bir topluluk halinde 
birleştiren törenlere dönüşmüştür.

Bir yiyeceğe uygun pişirme tekniği ve süresini belirlemek, yiyeceğin cinsi 
ve yapısı ile alakalı olduğu gibi tüketici tercihleri ve besin kayıpları ile de 
alakalıdır. 

Yiyeceğin cinsi ve yapısı o pişirme yöntemine uygun olmayabilir. Örneğin; 
kurubaklagilleri tavada soteleyerek pişiremezsiniz. En uygun yöntem 
haşlama (bouillie) yöntemidir. Yine patates, pek çok pişirme yöntemine 
uygunken, içerdiği nişasta gereği bain marie pişirme yöntemine uygun 
değildir.

Hayvan etlerinde de aynı durum söz konusudur. Hayvanın türü, cinsi, yaşı, 
pişirilecek kısmı pişirme tekniğini ve süresini etkiler. Örneğin; bir levrek 
balığı filetosunun tavada pişme süresi 3 dakika iken, bir tavuk budunu 3 
dakikada pişirmek mümkün değildir. En sık yapılan hata, çabuk pişen kısmı 
çok pişirmek (ki bu aynı zamanda besin değerini de azaltır) veya yanlış pişirme 
tekniği ile etin bütün lezzetini yok etmektir. Örneğin, kuzu bonfile hem çok 
değerli, lezzetli hem de ızgarada veya tavada kolayca pişen bir kısımdır. Kuzu 
bonfile, haşlama yöntemi ile pişirilirse lezzetinden çok şey kaybedecektir. 
İlla ete haşlama tekniği uygulanacaksa bağlantı dokuları fazla olan, ikinci ve 
üçüncü kalite et diye tabir edilen, kısımlardan seçilmelidir.

Yine aşçıların temel görevi konukların sağlıklı beslenmesini sağlamaktır. Bu 
açıdan mümkün olduğunca besinlerin vitamin ve mineral değerlerini koruyan 
pişirme yöntemleri uygulanmalıdır.
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Pişirme tekniği, konukların yemek seçimlerinde oldukça etkilidir. Kahvaltı 
menüsünü inceleyen konuk, haşlama (boiling-bouillie) yumurta yerine 
çılbır (poche) ya da omlet (poelee) yemeyi tercih edebilir. Bu açıdan menü 
hazırlarken bir yiyeceğin farklı tekniklerle pişirilmiş halleri de menüde yer 
almalıdır.  

Günümüzde uluslararası kullanılan çeşitli pişirme teknikleri mevcuttur. 
Bir aşçı herhangi bir profesyonel yemek tarifini iyi anlayabilmek için, bu 
teknikleri mutlaka bilmeli ve usulüne uygun kullanmalıdır. Konunun daha 
net anlaşılması için bu teknikler hem Fransızca hem İngilizce olarak Tablo 
4‘te gösterilmiş ve örneklendirilmiştir.

Tablo 4. Temel Pişirme Teknikleri
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Bölüm 8. Et Suyu Hazırlama Teknikleri

Et suyu; çeşitli hayvanların kemik ve et artıklarından bol su içerisinde 
çeşitli aromatik, kokusu olan sebze ve baharatların yardımı ile uzun süre 
kaynatmak sureti ile elde edilen besin değeri yüksek sıvıdır. Et artıkları ve 
kemiklerin sahip oldukları yüksek protein, mineral ve enzimlerin, kaynama 
aşamasında suya geçmesi ile elde edilir. Gerekirse soğuk su ile üç dakika 
kaynatılarak (blanşi etmek, beyazlatmak) üzerindeki kan pıhtıları ve kemik 
kırıntıları kolayca temizlenen kemiklerin bu berrak olmayan suyu dökülür. 
İkinci aşama olarak tekrar soğuk su ile kaynatmaya başlamak gerekir. 
Bu sayede yumuşayıp genleşen kemik ve et artıkları içlerinde sakladıkları 
çeşitli besin öğelerini suya verirler. Bu esnada kaynatılmakta olan kemik ve 
et artıklarının verdiği ağır yağ ve et kokusunu önlemek için içerisine lifli ve 
renk vermeyecek (havuç, pırasa, soğan, kereviz vb.) sebzelerle ve aromatik 
bitkilerle birlikte haşlamak temel uygulamadır. 

Et sularının yiyecekler üzerinde oldukça farklı etkileri vardır. Lezzet, 
koku ve besin değeri olarak çeşitli yemeklerde kullanılır. Et suları; çeşitli 
sosların hazırlanmasında, kendi suyu ve sosunda hazırlanan fricasse türü et 
yemeklerinde, çorbalarda, pilavlarda, makarnalarda kullanılır. Et sularının 
hazırları (toz halinde) bulunmasına karşın taze olarak hazırlanan et suyu daha 
lezzetli ve sağlıklıdır. Büyük otel mutfaklarında büyük et suyu tencerelerinde 
sabahtan et suyu yapılır ve lazım olduğunda derhal kaynamakta olan et suyu 
kullanılır. Et sularının kullanışı yurt dışındaki tesislerde de oldukça yaygındır. 
Hazırlanacak yemeğe göre mutlaka et suyu hazırlanır, hatta stock yapılır.

Stock hazırlama: Kemik ve sebzelere üzerini örtecek kadar su ilave 
edilip, suyun 4/3 uçuncaya kadar kaynatılır kalan su süzülüp soğutulur. 
Buzdolabında saklanır, gerektiğinde yapılacak yemeğin miktarına konsantre 
gibi alınarak kullanılır. 
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 8.1.  Et Suyu Hazırlamada Kullanılan Sebze Türleri

Çeşitli et suyu, çorba, sos ve yemeklerin hazırlanmasında; gerek renk olarak, 
gerekse usul olarak farklı yöntemler kullanılır. Bu yöntemlere göre kullanılan 
sebze çeşitleri de değişmektedir. Et suyu, çorba ve sosların hazırlanmasında 
kullanılan bu sebzelerin uzun süre kaynamaya dayanıp kaliteyi bozmaması 
için lifli sebzelerin kullanılması gerekir. Çoğu zaman beyaz et sularında 
kullanılan maydanoz sapları hem et suyunun rengini değiştirmekte hem 
de eriyip et suyunun kalitesini bozmaktadır. Et suyu, çorba ve sosların 
hazırlanmasında kullanılan lezzetlendiriciler şöyle çeşitlendirebilir;

Sebze Torbası: Genellikle Türkiye’de kullanılan bir uygulama olup, Fransız 
yöntemidir. İnce Amerikan bezinin ortasına, fesleğen, küçük doğranmış 
soğan, nane, defneyaprağı, tane karabiber, maydanoz sapı, küçük doğranmış 
pırasa, havuç konur, uçları toplanıp, bir kese şeklinde boğaz kısmından bir 
sicimle bağlanır. Bundaki amaç küçük olan lezzetlendiricilerin sos ya da et 
suyunun içinde dağılmasını önleyip, süzme işlemini yapmamak içindir.

Mire Poix: Mire poix (mirpua) Fransızca’da bir kaşığa üç-dört adet girecek 
şekilde düzensiz doğrama biçimi olup, bir diğer anlamı da et suları, soslar, 
çorba ve yemeklere tat ve lezzet veren bir sebze grubunun adıdır. İki şekilde 
hazırlanır.

Beyaz Mire Poix: Bu şekle kerevizin beyaz kısmı, pırasanın beyaz kısmı, kuru 
soğan, havuç, mire poix olarak doğranır, tane beyaz biber, defneyaprağı 
ilave edilir. Beyaz kısımların kullanılmasında ki neden, tat ve lezzet verirken 
renk vermesini önleyip, berrak ve renksiz bir ürün elde etmedir. Ürün hazır 
olduğunda süzülerek kullanılır.

Kahverengi Mire Poix: Beyaz mire poix da kullanılan malzemelerin aynısı 
kullanılır. Farklılığı ; soğan ocakta kızartılır, diğer sebzelerin kabuk ve yeşil 
kısımları kullanılır, tane beyaz biber yerine tane karabiber kullanılır. Ürün 
hazır olduğunda süzülerek kullanılır.

Bouqette Garnie: Fransızca’da garni buketi olarak da tanımlanabilen bu 
sebze grubu beyaz ve kahverengi olmak üzere iki şekilde hazırlanır. Mire poix 
da kullanılan malzemelerin aynısı kullanılır, farkı her iki şekilde de sebzeler 
8–10 cm. uzunluğunda doğranır, orta kısmından sicim ile bağlanıp, sicimin 
diğer ucu tencerenin diğer ucuna bağlanır. Pişirme işleminin bitimine yakın 
sicim çekilerek bouqette garnie tencereden alınır.
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Garnish Onion: İngilizce terim olup, yukarıdaki malzemeler bulunmadığı 
hallerde soyulmuş soğana defne yaprakları karanfil tohumu ile tutturularak 
tencerenin içerisine konur. Üretimin sonuna doğru tencereden bir kepçe 
yardımı ile alınır. 

8.2.   Temel Et Suyu Çeşitleri

Et suyu çeşitleri temel olarak üç ana grupta incelenir. Balık et suları, 
tavuk et suları, dana ve sığır et suları. Et sularında sadece genç koyun, 
kuzu gibi gelişimini tamamlamamış kemikleri gelişmemiş hayvanlardan 
et suyu hazırlanmaz, çünkü gelişmeyen kemikler uzun süre kaynamaya 
dayanamayacağından et suyunu bulandırıp, kalitesini bozacak, dolayısı 
ile kullanılacağı yemeğin de kalitesini bozacaktır. Burada et suyu olarak 
‘fond’lardan bahsedilecektir. Fondlar su gibi sıvı veya bağlanmış ana et 
suyudur. Rengi berrak veya esmer olabilir. Tatları tuzsuz ve nötrdür. Bu sıvı 
doğrudan tüketilmez. Yani isteğe bağlı soslarda, yemeklerde, pilavlarda vb. 
yerlerde kullanılır. 

Et suları (fondlar) beyaz ve kahverengi olmak üzere iki şekilde hazırlanır. 
Bu fondlar temel et sularıdır, beyaz ve kahverengi sosların hazırlığında, 
ana yemekleri, çorbaları lezzetlendirmede ya da beyaz ve kırmızı soslu et 
yemeklerinde kullanılır.

8.2.1.  Beyaz Et Suyu Hazırlama

İstenilen nitelikleri uygun beyaz et suyu elde edebilmek için kullanılacak olan 
malzemeleri iyi tespit edip, hangi kemik ve et artıklarının kullanılacağı doğru 
olarak bilinmelidir. Beyaz et suyu hazırlamak için piliç ve kuzu kemikleri 
kullanılmamalıdır. Kuzu kemikleri yeterince gelişmediği için yapılacak et 
suyu uzun süre kaynatıldığında eriyen kemikler sosun berraklığını bozup et 
suyunu bulandıracaktır. Beyaz et suları, beyaz dana fond, beyaz tavuk fond, 
beyaz sığır fond ve balık suyudur. Balık suyu hariç, bütün beyaz fondlar aynı 
şekilde hazırlanır. Beyaz et suyu yapmak için;
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Araç – gereçler:

ü	Beyaz mire poix ve bouqette garnie

ü	Tavuk, kemik ve et artıkları

ü	Su

ü	Tencere

ü	Kevgir

Yapılışı:

Kemikler parçalanır, tencereye konur ve soğuk su doldurulur. Gerekirse 
et suyu berrak olsun diye kemikler blanşi (şok haşlama veya beyazlatma) 
yapılır. Tencereye tekrar soğuk su ilave edilir ve ateşe konur. Aromatik 
bitkiler, buke garni ve defne yaprağı ile birlikte kemiklere ilave edilir. 2-3 
saat ağır ağır kaynatılarak pişirilen et suyu hızla soğutulur ve kullanılana 
kadar buzdolabında saklanır. Eğer aynı gün kullanılmayacaksa şoklanarak 
saklanmalıdır.

8.2.2.  Balık Et Suyu Hazırlama

Beyaz olarak hazırlanan bu et suyu genellikle poşe usulü balık pişirmede ve 
balık soslarında kullanılır. Balık çorbalarının yapımında ve veloute de poisson 
(balık velute) yapımında kullanılır.

Araç – Gereçler:

ü	Beyaz mire poix ve bouqette garnie

ü	Balık kılçık, baş kısımları ve et artıkları

ü	Su 

ü	Tencere

ü	Kevgir
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Yapılışı:

Soğuk suda yıkanan balık kılçıkları ve başları süzülür. Tencerede tereyağı ile 
mire poix sebzeler hafifçe kavrulur. Balık kılçıkları ve başları da ilave edilir. 
Üzerine soğuk su doldurulup ateşe konur ve bukegarni ilave edilir. Ara ara 
köpükleri alınarak hafif ateşte 15-20 dakika kaynatıldıktan sonra süzgeçten 
geçirilerek hemen soğutulur.

8.2.3.  Kahverengi Et Suyu Hazırlama

Genellikle salçalı ve kahverengi soslu yemeklerin ve kahverengi sosların 
hazırlanmasında kullanılır. Bu et suyunun hazırlanmasında piliç ve kuzu 
kemikleri kullanılmaz. Bu fonddan iki temel fond veya sos daha yapılır. 
Kahverengi dana fond koyulaştırmadan veya bağlanmadan önce kaynatılarak 
yarı-yarıya veya üçte biri çektirildikten sonra ‘demi-glace’ ismini alır. Bir 
koyulaştırma unsuru (nişasta, kavrulmuş un, meyane vb.) ile bu fond 
koyulaştırılıyor veya bağlanıyor ise ‘kahverengi ve koyu dana fond’ ismini alır. 
Kahverengi et suları tavuk ve av hayvanlarından da hazırlanır o zaman da 
kahverengi tavuk fond ve kahverengi av hayvanı fondu isimlerini almaktadır. 
Pişirme yöntemleri aynıdır tek fark tavuk kemikleri kullanıldığında pişirme 
işlemi daha kısa tutulur.

Araç – gereçler:
ü	Kahverengi mire poix ve bouqette garnie
ü	Dana, tavuk veya av hayvanı kemik ve et artıkları
ü	Sıvıyağ
ü	Salça
ü	Soğan
ü	Su 
ü	Tencere 
ü	Tepsi
ü	Kevgir

Yapılışı:

Kemikler birkaç parçaya kırılarak tepsiye dizilir. 250 ˚C sıcaklıktaki fırında 
20-25 dakika kızartılır. Büyükçe bir tencerede sıvıyağ ile mire poix sebzeler 
iki dakika kavrulur ve salça da eklenerek iki dakika daha kavrulur. Tencereye 
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kızarmış kemikler ve yarıya kesilip tavada yakılmış kabuklu soğanda eklenir 
(yandığında kötü bir tat bırakmayan tek sebze soğandır buradaki amaç 
sosun rengini ve lezzetini yoğunlaştırmaktır).  Soğuk su eklenerek bir taşım 
kaynatılır. Suyun üzerinde köpük biriktikçe kevgirle alınarak su berraklaştırılır. 
Ağır ateşte 3-4 saat kaynatılan fond ince bir süzgeçten geçirilir ve soğutulur.

Bölüm 9.  Çorbalar 

Türk mutfağında oldukça önemli bir yeri olan çorbalar, mide öz sularını 
harekete geçirip iştah açtıkları için giriş yemeği olarak menülerde birinci 
yiyecek olarak yer almaktadır. Anadolu’nun pek çok kentinde, kasabasında 
insanlar hala kahvaltıda çorba içme alışkanlığını sürdürmektedir. Tüm 
öğünlerde içilebilen çorbalar et suları ile desteklenmiş yaş ve kuru 
sebzelerden, sakatatlardan, hububatlardan, kırmızı, beyaz etlerden, deniz 
ürünlerinden hazırlanan vücudun gereksinim duyduğu besin ögelerinin 
hemen hemen hepsine sahiptir. Haşlama yöntemi ile hazırlandıkları için 
hazma da kolaylık sağlayıp sindirilmesi son derece kolaydır. Çorbalar 
hazırlanırken sebze kullanılacak ise besleyici olması açısından et suları ile 
mutlaka desteklenmelidir. 

Çorbaları, hazırlanışlarına göre, hazırlandıkları yerlere göre sınıflandırmak 
mümkündür.

9.1.  Hazırlandıkları Yerlere Göre Çorbalar

9.1.1.  Uluslararası Çorbalar

Bir ülkenin ulusal çorbalarının diğer ülkeler tarafından da bilinip yapılmasıdır. 
Bir yiyeceğin uluslar arası niteliğe sahip olabilmesi için öncelikle milli bir 
yemek olması gerekmektedir. Örneğin; Fransızlar’ın gratinee a l’oignon 
(soğan) çorbası, İtalyanlar’ın minestrone çorbası, İspanyollar’ın gazpacho 
çorbası, Ruslar’ın borç çorbası, Türkler’in yayla çorbası gibi çorbalar 
uluslararası çorbalardır.
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9.1.2.  Ulusal Çorbalar

Belirli çorbaların, bir ülkenin her bölgesinde aynı tarife sadık kalınarak, 
aynı özellikleri taşıyarak yapılmasıdır. Yiyeceklerin özelliklerini orijinlerini 
koruması da bu yolla gerçekleşir. Düğün çorbası, ezogelin çorba, mercimek 
çorbası, tarhana çorbası vb. gibi çorbalar ulusal çorbalardır. 

9.1.3.  Yöresel Çorbalar

Bir ülkenin belli bir bölgesi tarafından bilinip, diğer bölgelerinde bilinmeyen 
çorbalardır. Fıtık çorba, Arap aşı, yüksük çorbası vb. çorbalardır.

9.1.4.  Spesiyal Çorbalar

Herhangi bir kişi ya da aşçı tarafından yapılan özellikle tarifi saklı tutulup    
misafir çekme amaçlı yapılan çorbalardır. Tüm bu sınıflandırmada ki
çorbaların temel dayanağı tanıtım ve lezzettir. Çorbaların bir diğer 
sınıflandırması ise çorbaların hazırlanışlarına göre yapılabilir. Bu 
sınıflandırma doğrudan çorbanın hazırlanış tekniği ve fiziksel durumuna göre 
yapılır.

9.2.  Hazırlanışlarına Göre Çorbalar

9.2.1.  Berrak Çorbalar

Berrak çorbaların esasını et suları oluşturur. Burada esas malzeme dana 
kemiği ve kıymasıdır. Diğer adı consomme olan bu çorba türü Fransız 
mutfağına özgüdür. Dana kemiği yerine tavuk veya bir başka hayvanın kemiği 
ve kıyması kullanılarak değişik et suları yapmak mümkündür. Et suyunda, 
kök sebzeler ve buke garni oluşturur. Bu çorbalara berraklığı veren yumurta 
akıdır.  
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9.2.2.  Taneli Çorbalar

Taneli çorbaların önemli bir kısmı sebzelerden yapılır. Kullanılan sebzeler 
parça halindeyse yine kullanılan kurubaklagil ve tahıl püre değilse bu grupta 
anılır. Taneli sebze çorbası, bezelye çorbası, bakla çorbası, yayla çorbası, 
Rumen çorbası vb. taneli çorbalara örnek olarak verilebilir.

9.2.3.  Kremalı Çorbalar

Fransız mutfağından gelen bu yöntem hazırlanan çorbalara sütten alınmış 
çiğ krema ilave edilerek yapılır. Türk geleneğinde de çok eskilere dayanan 
çorbalara yakılmış tereyağı ilave edilmesi aslında bir anlamda lezzetlendirme 
olsa da kremada süt ve kazein daha fazla olduğundan renk olarak da tat 
ve lezzet olarak da çok farklıdır. Çiğ krema kullanılırken mutlaka pişirme 
tamamlanmış olmalı ve krema ilave edilip, bir iki kez karıştırıldıktan sonra 
tencere ocaktan alınmalıdır. Aksi taktirde krema kaynamadan dolayı kesilip 
çorbanın görüntüsünü bozar.

9.2.4.  Püre Çorbalar

Püre çorbaların taneli çorbalardan farkı, kullanılan sebze, tahıl ve bakliyatın 
piştikten sonra ezilerek, süzgeçten geçirilmesidir. Alınan her yudumda ana 
maddenin lezzetini veren bir özelliğe sahiptir. Süzme mercimek çorbası, 
brokoli çorbası, domates çorba bu çorbalara en iyi örnektir. Tüm bu çorbaları 
hazırlarken kemiği işlemden geçirerek hazırlanan et suları kullanmak 
çorbalara tat verirken besin öğeleri yönünden de zenginleştirir. Ayrıca buke 
garni ve kök sebzelerin lezzetlendirme amacı ile kullanılması tavsiye edilir.
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 Bölüm 10.  Soslar 

İyi bir aşçı olmanın özelliklerinden biri de sosları iyi bilmektir. Soslar yiyecek 
hazırlanırken ya da yiyecekle birlikte kendine has tadı, görünümü, kıvamı, 
rengi olan birlikte sunulduğu yiyeceği lezzet, koku, renk ve görünüş açısından 
değiştirip tamamlayan sıvı ya da jel halindeki maddelerdir.

Soslar yemeğe değer katar. Bu nedenle yapımında iyi malzeme kullanılmalıdır. 

10.1.  Sosların Sınıflandırılması
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10.1.1.  Yapılışlarına Göre Soslar

10.1.1.1   Temel Soslar

Mutfakta kullanılan ve diğer sosların temel malzemesi olan yemek soslarıdır. 
Temel sosların çoğu yemeklerle servis edilmez. Bazen yemeklerin içinde 
piştiği türden olabilir. Temel soslara mutfakta her an ihtiyaç duyulacağından 
önceden çok miktarda hazırlanarak soğuk depolarda bekletilirler. 
Gerektiğinde depodan çıkarılıp kendisinden türeyen sosların yapımında ya da 
diğer sosların yapımında kullanılır. 

10.1.1.2.  Türev Soslar

Temel soslardan hazırlanırlar. Hazırlanması kolay ve miktarı temel soslara 
göre daha azdır. 

10.1.2.  Kullanılışlarına Göre Soslar 

10.1.2.1.  Yemek Sosları

Yemeklerin içinde piştiği veya servis esnasında yemeklere katılan soslardır. 
Bu tür soslarda fond denilen ana unsur önemlidir. Fond kimi zaman süt, kimi 
zaman sıvı yağ, tereyağı ya da kemik, et suyu olabilir. Bu soslar fondlarına 
göre isim alırlar. Kahverengi soslar tüm değerli et yemekleri ızgara, tava ve 
fırında pişirilerek hazırlanan tüm et yemeklerinde kullanılır. Kıvamı yoğun, 
rengi koyu kahvedir. 

10.1.2.1.1.  Kahverengi Soslar 

Bu sos için temel fond et suları ya da bouilliondur. En önemlisi Demi Glace 
Soucetur. Kahverengi soslar tüm değerli et yemekleri, ızgara, tava ve fırında 
pişirilerek hazırlanan tüm et yemeklerinde kullanılır. Kıvamı yoğun, rengi 
koyu kahvedir. 



95
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
Yiyecek Üretimi

10.1.2.1.2.  Beyaz Soslar

Kullanıldığı fondlara göre değişiklik gösterir. Süt, çiğ krema veya tavuk 
balık, dana sularının unla koyulaştırılması sonucu elde edilir. Bir kısmıda 
yumurtanın değişik tip yağlarla koyulaştırılması ile elde edilir (Mayonez gibi)

10.1.2.1.3. Diğer Renkli Soslar

Yapılışlarında kullanılan malzemenin rengine göre renk alır. Domates, salça, 
baharat, renkli sebzelerin haşlama suları olabilir. 

10.1.2.1.4. Salata Sosları

Temel fondu yoğurt, zeytinyağı, limon suyu, sirke olan soslardır. Salata 
sosları, salataları lezzet ve besleyicilik açısından zenginleştirir. 

10.1.2.1.5. Tatlı ve Meyve Sosları

Tatlı sosları kullanıldığı yiyeceklerin temel adını destekleyici özelliktedir. 

Bölüm 11.  Salatalar, Mezeler, Zeytinyağlılar, Ordövrler, Kanepeler, 
  Sandviçler

11.1.  Salatalar, Zeytinyağlılar- Mezeler

Türk mutfağında yer alan salatalar düşünüldüğünde ilk akla gelen soru 
neyin meze, neyin salata olduğudur. Meze ve salata ayrımı yaparken şunlar 
göz önünde bulundurulur: mezelerin hafif,  leziz ve görünüşlerinin her 
zaman özenli olması, ana yemekten önce başlangıç yemeği olarak, küçük 
porsiyonlar şeklinde sunulması, takdimine verilen önem, arkadan gelecek 
yemekler için bir ön tadımlık olması, iştahı arttırması mezelerin özelliğidir. 
Genel kural, karın doyurmaktan çok içkiye eşlik eden, ağza tat vermek için 
(meze farsça ‘lezzet’ demektir)  ve hemen daima küçük porsiyonlar halinde 
sunulan yiyecekler meze sayılır. 
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Salatalar mezelerden daha sade olmakla birlikte genellikle ana yemeğe 
eşlik ederler. Salatalar genelde, taze yeşillikler, sebzeler, meyveler veya süt 
ürünleri, et, balık veya kümes hayvanları kullanılarak hazırlanır. Basit veya 
karışık salata sosları kullanılarak servis yapılır. En çok vitamin ve madensel 
madde içeren yiyeceklerdir. Salatalarda kullanılan yeşillikler mezelere oranla 
daha az pişirme, ezme işlemi görmüştür ayrıca sosa bağlı olarak kalorisi de 
azaltılabilir. Porsiyonu ise mezelerden daha büyüktür.

Günümüzde ise bunların tamamına yakını “soğuk başlangıç yemekleri” 
başlığında toplanır.

Amerikalılar ve daha sonra onları izleyen Avrupalıların yaptığı gibi yemeğin 
başında bir salata yemek adeti Türkler arasında pek rastlanmayan bir 
davranıştır. Eski Fransız menülerinde olduğu gibi salataların ana yemekten 
sonra yenme âdeti ise hiç yoktur. Türkiye’de salata ana yemeğe eşlik etmek 
üzere masaya getirilir yani bir anlamda yemeğin garnitürü gibidir.

Salatalar çeşitlerine göre hors d’oeuvre olarak servis yapılabildiği gibi, 
yemeğe eşlik eden, onu tamamlayan veya çeşidine göre esas yemek olarak 
bile servisi yapılabilen yiyecekler haline dönüşmüştür. Sağlıklı beslenme ve 
diyet kaygıları ana yemek olarak yenilen salata talebini arttırmış, bu durum 
salataları yavanlık ve sıradanlıktan kurtarmak için, farklı ve yeni yeşilliklerin 
denenip yeni lezzetler yaratılmasına yol açmıştır.

11.2.   Zeytinyağlılar

Zeytinyağlıların hazırlanması ise iki kategoriye ayrılır,

11.2.1.  Zeytinyağlı Kuru veya Yaş Sebze Yemekleri 

Genellikle soğuk olarak hazırlanan ve hemen her türlü sebzeden elde edilen 
etsiz yemeklerdir. Yapımında kullanılan ana ve ortak malzemeler kimi zaman 
salça, sarımsak, soğan, domates, yeşilbiber, nane, dereotu, zeytinyağıdır. 
Zaman zaman et suyu ilave edildiği görülse de asla et kullanılmaz. Aşırı sıcak 
bölgelerde son zamanlarda salça ve domates zeytinyağlılarda yiyeceğin 
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dayanma süresini kısalttığı için pek kullanılmamaktadır. Genellikle soğuk 
yenir. Maitre d’hotel soslu sebze kızartmaları sıcak verilen sebze yemekleri 
arasında gösterilebilir. 

11.2.2.  Zeytinyağlı Sarmalar ve Dolmalar

Dolmalarda kullanılan temel maddeler hemen hemen aynıdır. Dolma 
içlerinin en önemli özelliği etli dolma içleri ile zeytinyağlı dolma içlerinin farklı 
olmasıdır. Etli dolmalarda salça, soğan, kıyma, pirinç kullanılırken iç de çiğ 
olarak hazırlanır. Zeytinyağlı dolmalarda ise nane, tarçın, yenibahar, güneriçi 
(çam fıstığı), kuş üzümü, soğan, pirinç kullanılır ve bu iç yarı pişmiş olarak 
hazırlanır. Hemen her türlü sebzeden dolma yapılır. Sarmalar; asma yaprağı, 
lahana, ebegümeci, pancar vb. yapraklardan, dolmalar ise; kabak, patlıcan, 
biber gibi gövde sebzelerin içi doldurulmak sureti ile hazırlanır. Salamura, 
konserve ve kurutulmuş dolma malzemeleri önceden mutlaka sıcak su veya 
bir ön pişirme sonrasında doldurulmaya başlanır.

11.3.  Kanepeler, Sandviçler, Ordövrler

11.3.1.  Kanepeler

Bir iki lokmada yenecek büyüklükte hazırlanan genelde yemek öncesi 
kokteyl gibi hafif içkilerle sunulan, değişik tat ve çeşitte hazırlanan, pratik 
yiyeceklerdir. Yapımında çeşitli ekmekler, bisküviler, kremalı veya börek 
hamurlarından yararlanılır. 

Kanepelik ekmekler yarım santim incelikte değişik şekillerde kesilerek 
üzerine tereyağı, mayonez, peynir, salam, sucuk, haşlanmış yumurta, 
Rus salatası, haşlanmış tavuk vb. malzemeler konulup değişik şekillerde 
süslenerek sunulmasıdır.

Sıcak kanepelerde ise ekmekler ısıtılıp üzerine mayonez ve yağ sürülüp, 
mezelik yiyeceklerle süslenir. 
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11.3.2.  Sandviçler

Kanepelere göre daha doyurucu yiyeceklerden çeşitli ekmeklerden hazırlanır. 
Sandviçler hızlı hazır yiyecek (fast food) denilen yiyeceklerin ayakta yenildiği 
çeşitlerdir. Sosisli, salamlı, kaşarlı vb. sandviçler yanında hamburger gibi 
çeşitli şekillerde de hazırlanabilir.

11.3.3.  Ordövrler

Esas yemeklerin dışında kalan yemekten önce içki ile birlikte servis yapılan 
çerez ya da meze türünden yiyeceklerdir. İştah açmaya yönelik olduğundan 
ister karışık soğuk salatalar şeklinde, isterse sıcak köfteler halinde hazırlansın 
lezzetleri yanında görünüşleri de önemlidir. Sıcak ve soğuk olarak ayrılır. 
Yumurtalar, sebzeler mantar çeşitleri sosis, salam soğuk balık, mayonezli 
kokteyller, çeşitli börekler, mini pizzalar, mini köfteler, mini şişler, mini 
paneler vb. sayılabilir. Ayrıca tüm zeytinyağlı dolmalar, pilavlar, fasulye piyaz, 
Çerkeş tavuğu, çeşitli sebze salatalar, ekmekler, turşular, çeşitli peynirler vb. 
ordövr olarak servis edilir. 

Bölüm 12. Et, Av, Kümes Hayvanları, Balık, Deniz Ürünleri ve Sakatat 
  Yemekleri 

12.1.  Etler

Et hayvanların yenebilen kas dokularıdır. Etlerin iyi pişirilmesi yemeğe uygun 
et seçimi ile gerçekleşebilir. Proteince zengindir. 
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12.2.  Etlerin Sınıflandırılması
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Etler bazı işlemlerden geçirilerek sucuk, pastırma, salam, sosis vb. çeşitli 
ürünler elde edilir. Etten konserve, kavurma, jöle, füme dil gibi et ürünleri 
yapılmaktadır.

Kesimden sonra ölüm katılığı denilen rigor mortis dönemi başlar.  Et bu 
sırada pişirilirse sertleşir. Etin bir süre bekletilmesi ile sert olan et yumuşar. 
Etin yeme kalitesi artar. Etin yumuşaklığı, hayvanın yaşı, kas oranı, yağ 
miktarı, liflerin uzunluğu, kalınlığı, bağ doku miktarı etkiler. Yaşlı hayvan 
etleri ve çok kullanılan kaslar serttir. 

Et kıyma halinde buzdolabında 1 gün, parça etler 2 gün bekletilebilir. Daha 
uzun süre saklanacaksa pişirilecek miktarlara ayırıp buzlukta saklanabilir. 
Donmuş et kullanılacağı zaman buzdolabında çözdürülmeli, çözdürülmüş et 
tekrar dondurulmamalıdır. 

Resim 4. Örnek Et Bölümleri 
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Resim 5. Örnek Et Bölümleri 
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Şekil 5. Et Parçaları ve Onlardan Pişirilen Yemekler
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Et proteinden zengin bir besindir. Yeterli ve dengeli beslenme içinde önem 
taşır. Az yağlı bir et % 20 protein, % 5 yağ, % 1 mineral ve su içerir. Ete göre 
yağ oranı % 50 ye çıkabilir. Minerallerden fosfor, çinko, demir yönünden 
zengindir. B2 ve B 12 vitaminleri yönünden de önemli bir besin kaynağıdır.

Kalp damar hastalıkları ve kolesterolü yüksek olanlar et tüketimine dikkat 
etmelidir. Normal pişirme sıcaklığı, protein kalitesini etkilemez ama yüksek 
sıcaklık biyolojik değerini düşürür. (Biyolojik değer= vücutta kullanılma 
oranı) Pişirme sırasında suda eriyen vitaminler ve bazı mineraller pişirme ve 
damlama sularına geçer. Bu nedenle bunları değerlendirmek gerekir. 

Etler mikroorganizmaların üremesi için elverişlidir. Bu nedenle gerek çiğ, 
gerekse pişmemiş etler soğutucuda ya da dondurucuda saklanmalıdır. Çiğ 
ve pişmiş etler aynı ortamda bulundurulmamalıdır. 

Et başlı başına bonfile, biftek vb. sade ya da lezzetlendiriciler katılarak 
pişirildiği gibi, sebzelerle, tahıllarla, kurubaklagillerle karıştırılarak da 
pişirilebilir.

12.3.   Kümes Hayvanları (Kanatlılar)

Besin değerleri kırmızı ete benzese de tavuk, kaz, ördek, hindi ve av 
hayvanlarının yağ oranları hayvanın cinsine göre değişmektedir. 

Kümes hayvanlarının pişirilmesi de et gibidir. Tavuk haşlama yapılabilir. Özel 
plastik poşetlerde fırında, ızgarada kızartılarak vb. pişirilebilir. 

Tavuk dondurulurken iç organları çıkarılmalıdır. Tavuk buzdolabında 
çözdürülmelidir. Çözdürülen tavuk tekrar dondurulmamalı, buzdolabında 
çözdürülen tavuk 12 saat içinde pişirilmeli, pişen tavuk oda sıcaklığında 
yarım saatten fazla bekletilmemelidir. 

12.4.   Su Ürünleri 

Su ürünleri tatlı su balıkları, tuzlu su balıkları, yumuşakçalar ve kabuklular 
olarak gruplandırılabilir. 



105
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
Yiyecek Üretimi

12.4.1.   Balıklar

Balık-besleyici değeri yüksek sindirimi kolay bir besindir.

100 gr. Balıkta: 15-20 gr. Protein,

Yağ; az yağlı balıklarda % 5’ten az, yarım yağlı balıklarda % 5-10 arasında, 
yağlı balıklarda ise % 10’dan fazladır,

Karbonhidrat yok denecek kadar azdır,

Deniz balıkları fosfor, iyot, sodyum ve demirden zengin; tatlı su balıkları ise 
potasyumdan zengindir,

Vitamin; A, B1- B2, D vitaminlerinden zengin, C vitamininden fakirdir.

100 gr. az yağlı balık eti 70 kalori, 100 gr. yağlı balık eti 160 kalori verir.

Bir balığın et kısmı kas dokusu bölümlerinden meydana gelir. Kas lifleri 
ise birbirine paralel olarak yayılmış durumdadır. Bu kaslar pul pul ince 
parçacıklar halindedir. Balığın kuyruk kısmına doğru küçülürler ve 
pişirildikleri zaman kolayca birbirinden ayrılırlar. Balığın derisinin altında 
yağ yoktur. Balık etindeki bağ dokusu nedeniyle pişirme süresi kısadır. Balık 
kırmızı etle kıyaslandığında boşa giden birçok kısmının olduğu görülür. 
Kemiği, kafası, yüzgeçleri ve derisi atılmakta, iç organlar olarak sadece bazı 
balık türlerinin (morina, ringa vb.) yumurtaları yenebilmektedir.

12.4.2.   Kabuklu Kabuksuz Su Ürünleri

Kabuklu-kabuksuz su ürünleri mutfak ve menülerin en gözde ve görkemli 
yiyecek gruplarını oluştururlar.

Soğuk, sıcak hors  d’oeuvr, ana yemek ve çeşitli salataların hazırlanmasında 
kullanılırlar. Kokteyl ve kutlamalarda aperatif ve kanepelerin hazırlanmasında 
kullanılıp ilgi çeken ve iştah kabartan yiyecek gruplarının en başında yer 
alırlar.

Böcek, ıstakoz gibi kabuklular menülerin gözde ve pahalı yiyeceklerini 
oluştururlar.

Kabuklu-kabuksuz su ürünleri lezzetlerinin yanı sıra içerdikleri besin ögeleri 
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ve sağlıklı etleri ile de ön plana çıkarlar. Protein, mineral maddeler, yağlarla ve 
vitaminleri ile sağlığına düşkün konukların özellikle aradıkları yiyeceklerdir.

Haşlama ve buharda pişirildikleri takdirde özellikle rejim yemeklerinin 
vazgeçilmezidirler.

12.4.2.1. Kabuklu (midye, karides, salyangoz vb.)

Kabuklu su ürünlerinin kesinlikle canlı olarak mutfağa getirilip yine canlı 
olarak pişirilmeleri gerekir. Kabuklu su ürünlerinin hemen hepsi (natürel 
olarak servis edilenler hariç) önce haşlanıp daha sonra diğer pişirme 
usulleri ile hazırlanırlar. Haşlama yapılırken su ürünleri için hazırlanan özel 
haşlama suyu kullanılırsa yiyeceklerin tatları daha güzel olur. İki kabuklu su 
ürünleri pişirilirken pişirme süresi birkaç dakikayı geçmemelidir. Aksi hâlde 
sertleşerek yenilemez bir duruma gelebilirler.

İki kabukluların dışında kalan kabuklu su ürünleri büyüklüklerine ve 
ağırlıklarına göre değişen sürelerde pişirilmelidirler. 

Kabuklu su ürünleri pişirilmeden önce yıkanmalı, bu arada ölü ve kabuğu 
kırık olanlar ayıklanarak atılmalıdır.

12.4.2.2. Kabuksuz (ahtapot, kalamar, subye vb.)

Kabuksuz su ürünleri doğru şekilde pişirilmediği takdirde etleri sert ve 
lezzetsiz olur. Bu ürünler pişirilmeden önce ayıklanıp hangi yöntemle 
pişirilecekse daha sonra pişirilmelidir. Kalamar ve subye tava da pane 
yapılmadan önce yumuşayıp daha lezzetli olması için soslayarak belli bir 
süre bekletilmelidir.

12.4.2.3. Canlı bekletilen su ürünlerini pişirme (ıstakoz,
 yengeç, kerevit)

Istakoz, yengeç, böcek ve kerevit canlı olarak havuz veya akvaryumlarda 
bekletilir. Yemekler hazırlanacağı zamana yakın pişirilmelidir. Bu kabuklular 
canlı olarak bekletildikleri gibi pişirilirken de canlı canlı pişirilirler.
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En sık kullanandan pişirme usulü haşlayarak pişirmedir. Haşlandıktan sonra 
bu ürünler natürel olarak servis edilebilecekleri gibi ayıklanmış etleri başka 
pişirme usulleri uygulanarak da servis edilebilir.

Canlı bekletilen su ürünleri pişirilirken ağırlıklarına ve büyüklüklerine göre 
pişirilmelidirler.

12.5.  Sakatatlar  

Kasaplık hayvanların yenilebilen çeşitli organlarına sakatat denir. Sakatat 
kırmızı ve beyaz olmak üzere ikiye ayrılır:

Kırmızı sakatat: Ciğer, kalp, böbrek, dil, kelle ve kuyruk

Beyaz sakatat:  İşkembe, beyin, uykuluk, billur (koç yumurtası), ayak (paça) 
ve omurilik iliği

Karaciğer, kalp, böbrek çiğ olarak birgün saklanabilir. Diğer sakatatlar dil, 
beyin, işkembe ayak ve uykuluk haşlandıktan sonra buzdolabında en fazla iki 
gün saklanabilir.

Sakatatlar mutfaklarda yaygın olarak kullanılır. Bunun yanında otel 
mutfaklarında ve büyük restoranlarda değişik şekillerde değerlendirilir 
(ana yemek, soğuk ordövr gibi). Sakatatlar; karaciğer, yürek böbrek, paça, 
uykuluk, beyin, billur, dil, işkembe, bağırsak çeşitleri vardır.

Ciğer: Poelle, saute, grille pişirme yöntemleri ile pişirilir. Soğuk ordövrlerde, 
ana yemeklerde, iç pilavlarda vb. yerlerde kullanılır.

Yürek: Poelle, saute, grille pişirme yöntemleri ile pişirilir. Ana yemeklerin 
hazırlanmasında kullanılır.

Böbrek: Poelle, saute, grille pişirme yöntemleri ile pişirilir. Ana yemeklerin 
hazırlanmasında kullanılır.

İşkembe: Bouilli pişirme yöntemi uygulanır. Çorbalarda garnitür olarak 
kullanılır.

Koç Yumurtası (billur): Grille, saute pişirme yöntemleri uygulanılır. Karışık 
ızgaralarda kullanılır.
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Paça: Bouilli pişirme yöntemi uygulanılır. Çorbalarda garnitür olarak kullanır.

Dil: Bouilli pişirme yöntemi uygulanır. Soğuk ordövrlerde kullanılır.

Uykuluk: Uykuluk son yıllarda en lüks lokantaların spesiyalleri arasına 
girmiştir. Uykuluk pişirilmeden önce soğuk suyla orta ısıdaki bir ateşe konur 
ve su kaynamaya başladıktan birkaç dakika sonra delikli bir kepçeyle alınarak 
suyu süzülür sonra soğuk suya atılır. Burada kısa bir süre tutulduktan sonra 
zar gibi ince derisi çıkartılır. Kurulandıktan sonra pişirilmeye hazır hale 
gelmiş demektir. 

Beyin: Poche yöntemi ile pişirilir. Soğuk ordövr olarak kullanılır.

Bölüm 13.   Sebzeler

Çiğ ya da pişirilerek tüketilen özel renk, koku ve tatları olan bitki veya bitkilerin 
yenebilen kısımlarına sebze denir. 

Tablo 5. Türlerine Göre Sebzeler 

Elde Edildikleri Kısımlarına Göre Renklerine Göre

Çiçekler: Enginar, karnıbahar, 
bamya

Kırmızı sebzeler: Bileşiminde 
antosayan pigmenti vardır. 
Kırmızı mor rengi verirler.

Yapraklar: Lahana, ıspanak, marul,  
kıvırcık, semizotu, pazı

Yeşil sebzeler: Bileşimlerinde 
fazla miktarda klorofil pigmenti 
bulunmaktadır. Karotenoidler 
de vardır. 

Meyveler: Patlıcan, kabak, 
salatalık, biber, domates 

Sarı sebzeler: Karotenoid 
pigmenti bulunan sebzelerdir.
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Soğanlar: Kuşkonmaz Beyaz sebzeler: Yapılarında 
flovan pigmenti bulunmaktadır. 

Yumrular: Patates, yer elması

Sebzeler vitamin ve mineral kaynağıdır. Yaprak sebzelerde demir  tiamin, 
riboflavin, askorbik asit bulunur. Sebzelerin enerji ve protein değeri düşüktür. 

Sebzelerin türüne göre yıkama-ayıklama-doğrama-suya atma işlemlerinden 
geçirilmelidir. Köklü sebzelerin önce kökleri kesilip sonra yıkanmalıdır. 

Sebzeler satın alındıktan sonra fazla bekletilmemelidir. Özellikle kesilip 
bekletilen sebzelerde C vitamini kaybı oluşabilmektedir. 

Sebzenin türüne göre yıkama işlemi, doğramadan önce yapılmalı, bıçak ve 
metalle temas eden alanlar mümkün olduğunca az tutulmalıdır. 

13.1.  Sebzelerin Doğranma Şekilleri

Doğrama şekilleri milletlerarası mutfaklarda aynı isimle alınır. 

13.1.1. Julienne (Julyen)

Yarım veya bıçak sırtı kalınlığında 3-4 cm uzunluğunda hepsi eşit, ince 
çubuklar halinde doğrama şeklidir. Her çeşit sebze bu şekilde doğranabilir. 

13.1.2. Brunoise (Brunuaz)

En küçük doğrama şeklidir. Toplu iğne başı eşit büyüklükte doğranır. 
Sebzeler önce jülyen doğranıp sonra küçültülür. 

13.1.3. Jardiniere (Jardinie)

Brunuaz biçimi doğramanın daha iri şeklidir. Parçaları muntazam küpler 
şeklindedir. 

13.1.4. Macedoine (Mazedun)

Jardinie doğrama şeklinden daha büyüktür. Küplerin 7-8 tanesi bir çorba 
kaşığına sığacak büyüklüktedir. 
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13.1.5. Mire poix (Mirpua)

İri parçalar halinde doğrama şeklidir. Küplerin 3-4’ ü 1 yemek kaşığına sığacak 
büyüklüktedir.  Soğan, kereviz kabukları pırasa, defne yaprağından oluşan 
gruba da aynı isim verilir. Çeşitli çorbalarda, soslarda, et yemeklerinde, su 
ürünlerinden yapılan yemeklerin hazırlama sularında kullanılır.

13.1.6. Paysanne (Payzan veya Days)

1 cm² yüzeyinde bıçak sırtı kalınlığında doğrama şeklidir. Eşit boyutta olması 
bu yöntemde de önemlidir. 

13.1.7. Matignon

Paysen doğrama yönteminin rastgele doğranma biçimidir. Kalınlık ve yüzey 
çok farklı olmamalıdır. 

13.1.8. Batonnets-Sticks (Batonet-stik)

½ veya 1 cm² kesidinde 4-6 cm uzunluğunda kare prizma şeklindedir. 
Patetes, havuç vb. garnitür hazırlarken kullanılan garnitür çeşitlerindendir.

13.1.9. Vichy (Vişi)

Paysen doğrama yönteminden daha geniş 1-2 cm çapında olan yuvarlak, 
bıçak sırtı kalınlığında doğrama şeklidir. 

13.1.10. Bouguette garnie (Buket garni)

En büyük doğrama şeklidir. Birkaç ve garnitürün bir araya getirilmesi ile 
oluşur. Soğan, pırasa, havuç, kereviz, defne yaprağı vb. sebzeler eşit ölçüde 
doğranır ve bağlanır.  Bağlanan sebze buketi çorbaların içine konur ve daha 
sonra çıkarılır. 

Sebzelerin Pişirilmesi

Sebzelerin renklerini korumaları için sebzeleri kısa sürede  ve kaynar suya 
atarak pişirmek gerekir. 

Kırmızı mavi renkli sebzelere soda eklenmemelidir. Kırmızı sebzeler az 
oranda sirke eklersek daha canlı olur. Yeşil rengin korunması için soda ilave 
edilirse, rengi korunur ama doğal yapısı bozulur ve yumuşar. Tadı bozulur,  B 
grubu vitamin kaybına neden olur. Bu besin ögesi kayıpları olacağından soda 
eklenmemelidir.
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Sebzeleri pişirirken uzun süre pişirmek, suyunun fazla olması şekillerinin 
bozulmasına neden olur. Sebzelerin özelliklerine göre pişirme süreleri 
farklıdır. 

Lahana ve karnabahar gibi kükürt içeren sebzeler ağzı açık, kısık ateşte 
yumuşayıncaya kadar pişirilmelidir. Sebzeleri pişirirken besin değeri 
kaybını önlemek için süre iyi ayarlanmalı. Patates vb. sebzelerin kabuğuyla 
haşlanmasına özen gösterilmelidir. Pişen yiyecekleri bekletmekten tekrar 
tekrar ısıtmaktan kaçınılmalıdır. 

Sebzeleri saklarken dayanma süreleri göz önünde bulundurulmalıdır. 
Dayanıksız olan yeşil-sarı sebzeler, patlıcan, domates vb. 3-5 gün tazeliklerini 
korur. Soğan patates gibi dayanıklı sebzeler karanlık ve serin ortamda 
bekletilmelidirler. 

Bölüm 14. Mutfakta Kullanılan Otlar ve Baharatlar 

Yemeklere özel tat, hoş koku ve güzel görünüm veren, kuru veya taze olarak 
kullanılan bitkisel besinler, aromatik bitkiler (nane, kekik), baharatlar 
(karabiber, kimyon) ve katık (hardal, ketçap) tatlardır. 

14.1.  Aromatik Bitkiler

Dereotu: Zeytinyağlılarda, cacık, kabak dolması vb.

Fesleğen: Salatalarda, ordövrlerde, sıcak yemeklerde

Kekik: Izgara yemekleri, soslu yemekler

Kişniş: Karışık salata, balık yemekleri

Ada çayı: Kümes ve av hayvanları ve bazı etli yemekler

Biberiye: Et, balık, tavuk terbiyeleri, salçalı et yemekleri

Tarçın: Bazı tavuk kızartmaları, sıcak soğuk soslar

Nane: Salata, zeytinyağlı dolmalar vb.
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14.2.   Baharatlar

Köri: Soslu kuzu ve tavuk yemekleri, bazı pilavlar

Kimyon: Et yemekleri, köfte, zeytinyağlı dolma

Kırmızıbiber: Salçalı et yemekleri, et tavuk sote

Karanfil: Konsonei balıksuyu, komposto, tatlı şurup

Muskad: Beşamel sos, hünkârbeğendi, unlu soslar

Karabiber: Et yemekleri, pilav, çorba

Safran: Bazı pilavlarda, bazı soslu yemeklerde, balık çorbası

Zerdeçal: Bazı pilavlarda, tatlılar, soğuk soslarda

Tarçın: Zeytinyağlı dolma, elmalı tatlılar

14.3.  Katık Tatlar

Biber salçası: Acılı yemekler, çiğ köfte

Ketçap: Kokteyl sosları, bazı yemeklerin yanında

Çam fıstığı: İçli pilav, zeytinyağlı dolmalar

Jelatin: Toz veya plaka şeklinde satılır. Soğuk büfeler için dekorlu yemeklerde, 
tatlı ve pastalarda. 

Bölüm 15. Yumurta ve Kurubaklagil Yemekleri 

15.1.  Yumurta

Yumurta örnek bir proteindir. Vücut dokularına % 100 dönüşebilir. Taze 
yumurta tabağa kırıldığında sarı dağılmadan kubbeli bir şekilde durmaktadır. 
Zarı gergindir. Kokusu yoktur. Parmakla basılınca sarı hemen dağılmaz. 
Hava deliği küçüktür. Ak ile sarı birbirine karışmamış ayrı durmaktadır. 
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Yumurta, yumarta dolabında (0-5 °C) alınan orijinal karton kutusu içinde 
saklanmalı, yıkanmamalıdır. Yumurtalar yumurta dolabında 1-2 hafta 
tazeliğini yitirmeden saklanabilir.

Yumurta pişirme yöntemleri; 

•	 Suda pişirme

•	 Yağda pişirme

•	 Su içinde pişirme (poşe yumurta, çılbır)

•	 Omletler

•	 Krepler

15.2.  Kurubaklagil Yemekleri

Dünyanın pek çok bölgesinde üretilip tüketilebilen kurubaklagillerin 
türlerinde farklılık olmasına rağmen nohut, mercimek, fasulye, bakla, 
bezelye, soya fasulyesi en çok tüketilen kurubaklagillerdir. Kurubaklagillerin 
protein oranı % 17-25 arasında değişir. 

Kurubaklagiller posa içeriğinin yüksek olması ve içerdiği besin öğeleri 
sebebiyle kabızlık, bağırsak kanseri ve şişmanlık, kan şekerinin denetimi, 
kalp damar hastalıklarından korunmada rol oynarlar.

•	 Sindirimi biraz zor olan kurubaklagillerin sindirimini kolaylaştırmak 
için uygun şekilde hazırlanıp pişirilmesi gerekmektedir. 

•	 Kurubaklagiller ayıklanıp yıkandıktan sonra oda sıcaklığındaki suyla 
12-16 saat arasında ıslatılabilir. Islatma suyu atılmamalıdır. 

•	 Nohut ve fasülyede olduğu gibi dıştaki selüloz kısmı bulunan 
kurubaklagillerin bu kısımları çocuklar ve sindirim zorluğu çekenler 
için çıkarılabilir. Ancak posanın faydaları da göz ardı edilmemelidir. 

•	 Çiğ kurubaklagillerde tripsin enziminin çalışmasını engelleyen 
antitripsin vardır. Ancak iyi bir pişirme ile bu ortadan kalkar.

•	 Pişirme işlemi çok sert ve kireçli sularla yapılmamalı, sertleşmeyi 
önlemek için yumuşak sular kullanılmalıdır. 
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•	 Yemeğe ilave edilen soda pişme süresini kısaltabilir. Ancak 
selüloz tabakasını parçalar, besin öğesi kayıplarına neden olur ve 
kurubaklagillerin lezzetini bozar.

•	 Pişirme işlemi için besin ögesi kaybını önlemek için kısa sürede 
pişiren basınçlı tencere ya da çift tabanlı çelik tencereler 
kullanılmalıdır.

•	 Pişirme esnasında çok yüksek ısı kullanılmamalıdır. 

•	 Tuz sonradan ilave edilmelidir. Önceden eklenen tuz tanelerin 
sertleşmesine ve vücuttan tuzun daha zor atılmasına neden olur. 

•	 Kurubaklagillerin saklanmasında nem ve haşere kontrolü önemlidir. 
Nem miktarının artması mikroorganizmaların çoğalmasına, ısı 
derecesinin artması ise, tanelerin küflenip çürümesine dış zarların 
kalınlaşmasına, dolayısı ile pişirilme süresinin uzamasına yol açar. 

Bölüm 16. Tahıllar 

Tahıllar insan beslenmesinde kullanılan en önemli besinlerdir. Tüm tahıl 
ürünlerinde kabuk endosperm ve embriyo olmak üzere 3 bölüm vardır. 

Tahıllar buğday, arpa, pirinç, mısır, çavdar, yulaf gibi bitkilerin tohumlarıdır. 
Tanenin dış kısmı öğütülmede kepek olarak ayrılır. İç kısmı daha çok nişasta 
deposudur. Çimlenen çekirdek kısmında proteinler, yağlar ve mineral 
maddeler daha fazladır. En iyi bitkisel protein kaynağı sayılan tahıl pirinç, en 
düşük mısırdır. Buna karşılık mısır, yağ oranı en çok olan tahıldır. En kolay 
sindirilen tahıl pirinç, en zorlarından biri buğdaydır. Başlıca karbonhidratları 
nişastadır. A ve C vitaminleri hemen hemen hiç bulunmaz. Ancak B grubu 
vitaminleri değişik oranlarda bulunmaktadır.

Tahıllar ülkemiz insanının temel besin kaynağıdır. Genellikle tümü pişirilerek 
besin olarak kullanılmaz. Mısır ve pirinç bunun istisnalarıdır. Tahıllar daha 
çok un olarak kullanılırlar. Kepek oranı yüksek unlar tercih edilmelidir. 
Kabartma tozu yerine maya ile kabartılmış hamur işleri tercih edilmelidir. 
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B grubu vitaminleri açısından zengin oldugundan dolayı, keklerde kabarma 
yoğurt ile de sağlanabilir.

Un: Değirmende veya fabrikalarda tahıl tanelerinin öğütülmesi ile elde 
edilir. 100 kg buğdaydan elde edilen un miktarına  randıman (verim) olarak 
adlandırılır. Buna göre; %60-70 randımanlı una ekstra-ekstra un, %70-80 
randımanlı una ekstra un, %80-90 randımanlı una 1. kalite un, %90’dan fazla 
randımanlı una 2. kalite un denir. Kepek tabakası çok ayrıldığı için %60-70 
randımanlı unlarda vitamin, mineral ve protein miktarları diğerlerinden daha 
düşüktür.

Ekmek: Mayalı ekmek buğday ve çavdar unundan yapılır. Pirinç ve mısır 
unları glutelin içermez. Dolayısıyla bunlardan mayalı ekmek yapılamaz. 
Diğer unlarla karıştırmak gereklidir. Ekmek yapımında iki unsur önemlidir; 
(a) Gluten (b) Gaz oluşmasıdır.

Pasta ve kekler: Pasta ve bisküvilerin kabarması üç yoldan sağlanır;

-Yumurta çırpılarak içine sıkıştırılan hava, ısı ile birlikte undaki glutenin 
genişlemesini sağlar,

- Kabartma tozu veya karbonat ısı ve nem ile ayrışarak karbondioksit çıkarır 
ve kabarmayı sağlar,

- Hamurdaki suyun ısı etkisiyle buharlaşması da kabarmayı sağlar.

Un, yumurta, süt, şeker, yağ ve kimyasal kabartıcıların bir arada kullanılması 
pastalarda elastikiyet ve gevreklik arasında bir dengenin sağlanmasında 
önemlidir. Pastalarda fazla gluten oluşması istenmez. Pastalar, daha 
önceden ısıtılmış fırınlarda, ortanın üstündeki bir sıcaklıkta pişirilmelidir ve 
içindeki buhar çıkmadan pişme işlemi tamamlanmalıdır.

Bazlama Yapımı: Bir ekmek cinsidir. Mayalı hamurun saç üzerinde 
pişirilmesidir.

Yufka: Mayasız hamurun çok ince olarak, saç üzerinde pişirilmesi ile yapılan 
ekmek türüdür.

Kepek: Kepek mideyi tok tutması, kalori oranının düşük olması, posa 
oranının yüksek olması, vitamin ve mineral kapsaması açısından zayıflama 
diyetlerinde kullanılan bir besin maddesi olmuştur. Kepek çeşitli yemeklere 
eklenmektedir.
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Tane buğday ve bulgur: Buğday su ile kaynatılır, suyu çeker ve kurutulur, 
değirmende kırılarak bulgur yapılır. Bulgur, yarı pişirilmiş olduğundan, 
buğdayın tüm elemanları ayrılmadan ve haşlanma suyu atılmadan 
hazırlandığından, kepek, protein, vitamin ve mineral bakımından undan 
oldukça zengin bir gıdadır. Tane buğdayın doğrudan haşlanmasıyla keşkek 
ve tuzlama, ezilerek şeker ve diğer besinlerin katılmasıyla aşure yapılır.

Makarna, erişte: Hamur, ince olarak yayılır ve dilimlenerek kesilir ve
kurutulur. Hamura yumurta katılırsa makarnanın besin değeri 
zenginleştirilmiş olur. Tam buğday unundan yapılan erişteler daha 
besleyicidir. Makarna peynir, kıyma, yoğurt ile yenirse besin ögeleri açısından 
zenginleşmiş olacaktır. 

Nişasta: Hemen hemen saf karbonhidrattır. Su ile pişirildiğinde pelte oluşur. 
Bu açıdan nişastayla hazırlanan besinlere hemen daima süt gibi protein 
kalitesi yüksek sıvı katmalıdır.

Tarhana: Yoğurdun içine un, domates, soğan, kırmızıbiber bazı yörelerde 
nohut (göceli) katılarak hazırlanır, yarı kurutulur, parçalara ayrılır ve 
blenderden geçirilerek un haline getirilir. Besin öğeleri açısından zengin 
fermente bir üründür.  Genellikle çorbası yapılarak yenir.

Pirinç: Pirinç genellikle kabuğu alınmış olarak pilav şeklinde pişirilir. 
Çin’de pirinç haşlanır, suyu atılır. Suyu dökülerek pişirilmemelidir. Besin 
ögesi kayıplarına neden olmaktadır. Etli, şehriyeli, nohut konularak pilavın 
pişirilmesi besin ögeleri açısından zenginleşmesi sağlamaktadır.

Tahıllar kolaylıkla saklanabilirler. Isı ve nem derecesi uygun olursa uzun 
süre dayanabilirler. Böcek, fare gibi zararlılar dışında ortam nemli ise küfler 
oluşabilir. Tahıllarda oluşan küflerde de afla toksin oluşumu söz konusudur.

Tahılları satın alırken, 

•	 Paket için kullanılan malzeme şeffaf olmalı ve içindeki tahıl 
görülmelidir. 

•	 Toz, küf kokanlar alınmamalıdır.

•	 Ayrıca ufak böceklerin olup olmadığının kontrolü için, tahılların içinde 
veya üstünde ufak deliklerin olup olmadığına bakılmalıdır.
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•	 Tahıllar nemli olmamalı, kuru olmalıdırlar.

•	 Kepek oranı yüksek unlar tercih edilmelidir. 

•	 Unları satın almadan önce paketin üstünde üretim ve son kullanma 
tarihi, markası, özellikleri aranmalı ve incelenmelidir.

Bölüm 17. Patates Garnitürleri

Garnitürler, genellikle her türden yemeğin tamamlayıcılarıdır. Bu açıdan 
bakıldığında yemeğin görünüşünü etkileyip lezzetini de artırır. Zaman zaman 
buna beslenme değerini artırmasını da ekleyebiliriz. Garnitürde belki de en 
fazla kullanılan besin ise patatestir. 

Patates beslenmemizde dolayısıyla mutfaklarımızda çok önemli yeri olan bir 
besin maddesidir. Yumru şeklinde önemli bir toprak altı gövdesidir. Hasta ve 
çocuk menülerinden, 5 yıldızlı menülere kadar her menüde kolayca kullanılır.  
Patatesin besin maddesi olarak çok tutulması, ucuza mal olmasının yanı sıra, 
zengin, besleyici ve lezzetli yönlerinin ve özelliklerinin olmasındandır.

Patatesin Besin Değeri: Patatesler C vitamini ve B grubu vitaminleri ile 
sindirim sistemi için önemli posa içerdiği gibi protein, karbonhidrat, kalsiyum, 
demir, sodyum, potasyum vb. mineralleri içerir.

Kabuğu ile fırında pişirilmiş 200 g patates, günlük posa tüketiminin %16’sını 
karşılar. Ayrıca patatesin organizmada yağ yapıcı özelliği de yoktur. Ancak 
hazırlama yöntemlerine göre farklılık gösterir. Örneğin; bol yağda kızartılarak 
hazırlanan patatesler yağ çekmesi nedeniyle enerjiyi çok yüksek içermesine 
karşın kabuklarıyla fırında pişirilen veya kabuklarıyla haşlanan patatesin 
enerjisi oldukça düşüktür.

Patates %70-75 oranında su içerir. Cinsine ve tazeliğine göre su yüzdelerinde 
farklılıklar olur. 100 gr ekmek yerine 100 gr patatesin yenmesi özellikle 
hastalar için büyük kolaylıktır. Potasyum bakımından zengin olması çok 
önemli bir diğer özelliğidir. Bu özellik hastalar açısından çok dikkat çeker 
ve üzerinde durulur. Elektrolit dengesinde, beslenmedeki yeri büyük olan 
potasyum en kolay patatesten sağlanır.
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Patates; her türlü et, kümes hayvanı ve balık, hatta yumurta yanında da 
verilebilir. 

17.1.  Garnitür hazırlarken dikkat edilecek noktalar

•	 Garnitürlerin yemeklerle aynı özelliği taşımasına özen gösterilmelidir.

•	 Garnitürlerin, göze hoş görünen birbirini tamamlayan, dekor ve 
 renklerden oluşmasına özen gösterilmelidir.

•	 Özellikle et yemeklerinde, ana yemeğin diğer yiyeceklere uygun özel 
 koku, tat ve renk veren ot ve baharatların kullanılmasına dikkat 
 edilmelidir.
•	 Seçilen garnitürlerin pişirme yöntemlerini ve kıvama uygun olmasına 
 dikkat edilmelidir.

•	 Hangi yemekle hangi garnitürün kullanılmasının uygun olacağı göz 
 önüne alınmalıdır.

•	 Patates garnitürleri servise en yakın zamanda hazırlanmalıdır.

Patatesin lezzeti genellikle, rendelenmiş peynir, tereyağ parçaları, soğan, 
taze krema, bitkisel otlar ya da aromalı bitkilerle desteklenir. Patates 
aynı zamanda birçok yemeğe kıvam vermek için de kullanılır. Patatesin 
beslenmedeki önemi tartışılmaz. Kaliteli mutfaklarda patates daha çok 
garnitür olarak kullanılır, bu nedenle de çok önemlidir. Patates garnitürleri 
esas et yemeklerinin vazgeçilmez tamamlayıcısıdır.

-Kaliteli restoran mutfaklarında patates garnitürlerinin hazırlanması, isminin 
doğru söylenip yazılmasıyla başlar. Doğru hazırlanması, doğru ve uygun 
yerlerde servisinin yapılması, özen gösterilmesi ve hata yapılmamasına 
kadar devam eder.

-İyi bir et (et, tavuk, balık) yemeği, akıllıca seçilmiş garnitür ile (özellikle 
patates garnitürleriyle) değerlenir.

-Et yemeklerinin yanında genellikle bir karbonhidratlı ve iki de sebze 
garnitürü bulunur. 
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-Karbonhidratlı garnitürleri çoğunlukla patates garnitürleri oluşturur.  Pirinç 
ve makarna çeşitleri, karbonhidratlı garnitür yerine kullanılsa da patates 
garnitürlerinin çok çeşitli olması, damak zevki yanında, görünüş zenginliği 
ve değişik lezzet anlayışı getirmesi yönünden daima tercih edilmesine neden 
olmuştur.

-Fransızlar, patates garnitürlerinin zenginleşmesine ve gelişmesine büyük 
katkıda bulunmuşlardır. Patates garnitürlerinin çeşitlerini yörelere göre 
geliştirerek zenginleştirmişlerdir. Fransız patates garnitürleri bütün dünya 
mutfaklarında kullanılan isim ve çeşitler haline gelmiştir. Saute (sote), puree 
(püre) gibi. 

Bu konu bütün dünya mutfaklarında kabul görmüş, esas yemeklerin yanında, 
doğru ve uygun patates garnitürü seçebilmek, üstünlük, özellik ve kültür 
anlamına gelmeye başlamıştır.

17.2.  Patatesin saklanması ve pişirmeye hazırlanması

Patatesler, karanlık, serin ve kuru yerlerde saklanmalıdır. Işık ve ısı artınca 
patateste filizlenme olur. Filizlenme olunca renk değişikliği olur. Patateslerin 
filizlerinde ‘Solanin’ denilen bir zehir oluşur. Buna engel olmak için az 
filizlenenler pişirilmeli, çok fazla filizlenme varsa kullanılmamalıdır.

Pişirmeye hazırlarken dikkat edilecek noktalar

1. Patates cins ve büyüklüğü hazırlanan yemeğe göre seçilmelidir.

2. Kabukluyken iyice yıkanmasına, soyulduktan sonra keskin sebze bıçağıyla 
doğranmasına dikkat edilmelidir. Kabukları mümkün olduğunca ince 
soyulmalıdır.

3. Pişirme tekniğine uygun olarak doğranmalıdır.

4. Soyulan patates kararmaması için üzerini örtecek kadar tuzlu suda 
bekletilmelidir. Tuzlu suda 10 – 15 dakikadan fazla bekletilirse, nişasta 
molekülleri ve vitaminlerin bir kısmı suya geçer.
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17.3.   Patates Garnitürlerinin Hazırlanışı

1. Bol yağda kızartılarak yapılan patates garnitürleri

2. Haşlanarak yapılan patates garnitürleri

3. Şekillendirildikten sonra az haşlanıp bitkisel yağda kızartılıp tereyağından 
geçirilen patates garnitürleri

4. Sote patates garnitürleri

5. Püre patates garnitürleri

6. Sufle patates garnitürleri

7. Kroket patates garnitürleri

8. Fırında hazırlanan patates garnitürleri

17.3.1.  Bol Yağda Kızartılarak Yapılan Patates Garnitürleri

a. Pommes Frites (Pomfrit – Parmak Patates) : İki defa kızartılarak hazırlanan 
patates garnitürleridir. İri boy patatesler seçilir. Patates önce dikdörtgen 
prizma şekline getirilir. Daha sonra 1 – 1,5 cm. genişliğinde plakalar halinde 
kesilir. Son olarak 1 – 1,5 cm eninde doğranır. Doğrama işlemi bitinceye 
kadar suda bekletilir. Suyu süzülerek temiz bir bezle kurulanır. Önceden 
ısıtılmış, 140 dereceden yüksek olmayan yağda hafif yumuşayıncaya kadar 
tutulur. Yağlı kağıt üzerine çıkarılır. Soğuduktan sonra üzeri yağlı kağıtla 
kapatılıp soğuk odada 2 – 3 gün bekletilir. Kullanılacağı zaman 160 - 180 
derecelik kızgın yağda kızartılır. Üzerine tuz serpilir. Etlerin yanında servis 
edilir. Özellikle ızgara etlerle birlikte servis edilir.

b. Pommes Allumetes (Pom Alümet – Kibrit Patates)

c. Pommes Chips (Pomçips – Yaprak Patates)

d. Pommes Pailles (Pompayl – Saman Patates)
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17.3.2.   Haşlanarak Hazırlanan Patates Garnitürleri

a. Pommes Natur (Pomnatur - Haşlama Patates): Küçük ve aynı boy 
patatesler tercih edilir. İki tarafından birbirine paralel olarak kesilir. İnce bir 
sebze bıçağıyla çevrilerek fıçı şekli verilir. Su içinde bekletilir. Servise yakın 
zamanda kaynar tuzlu suda haşlanır. Suyu süzülür. Patatesler elle alınır. 
Çünkü kepçe veya kaşık şeklini bozar.

b. Pommes Persilles (Pompersiye): Pammes Natur gibi hazırlanır. Tavaya bir 
miktar tereyağ konur ve eritilir. İçine kıyılmış maydanoz ilave edilir. Hazırlanan 
pommes natur’ler tavaya konur. Tava sallanarak maydanozların patateslere 
yapışması sağlanır. Sıcak olarak servis edilir. Haşlanarak hazırlanan patates 
garnitürleri; haşlama beyaz etlerle, bütün balık yemekleriyle ve diyet 
yemekleriyle servis edilir.

17.3.3.  Önce Haşlanıp Sonra Kızartılarak Hazırlanan Patates 
  Garnitürleri

Bu patates garnitürleri hazırlanırken; önce şekil verilir, tuzlu suda yarı 
haşlanır, hafif bir şekilde yağda kızartılır ve sonrasında kızartma işlemi 
tereyağı ile tamamlanır.

a. Pommes Chateaux (Pomşato) 

b. Pommes Carrees (Pomkarye)

c. Pommes Marjoloine (Pommaryoloyn)

d. Pommes Sable (Pomsabl)

e. Pommes Parissienne (Pomparizyen)

f. Pommes Olive (Pomoliv)
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17.3.4.  Sote Yapılarak Hazırlanan Patates Garnitürleri

a. Pommes Saute (Pomsote – Sote Patates) 

b. Pommes Saute Acru

c. Pommes Lyonnaise

17.3.5.  Püre Yapılarak Hazırlanan Patates Garnitürleri

a. Pommes Allaneige (Pom Alanej)

b. Pommes Puree (Pompüre)

c. Pommes Mousseline (Pommuslin)

17.3.6.  Sufle Cinsi Patates Garnitürleri

a. Pommes Soufle Permantier

b. Pommes Soufle Permantier au Fromage

17.3.7.  Kroket Cinsi Patates Garnitürleri

a. Pommes Croquettes (Pomkroket)

b. Pommes Amendes

c. Pommes Larettes

17.3.8.  Fırında Hazırlanan Patates Garnitürleri

a. Pommes Au Four

b. Pommes Florentine

c. Pommes Macaires

d. Pommes Farcies

e. Pommes a’la Vichy
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Bölüm 18. Basit Tatlılar

18.1.  Kek Yapımı

18.1.1.  Kek Çeşitlerinin Hazırlanması 

Pastacılığın tarihi incelendiğinde temelini keklerin oluşturduğu ve 
başlangıcının antik çağlara dayandığı görülür. İlk yapılan kekler balla yapılan 
ekmeklere benzer özellikteydi. Fırında pişirme tekniklerini geliştiren ilk 
medeniyetin ise Antik Mısırlılar olduğu belirtilmektedir. 13.yy.da kek “CAKE” 
sözcüğü İngilizler tarafından kullanılmaya başlandı. Günümüzde de kullanılan 
modern keklerin Avrupa’da 17.yy.da pişirilmeye başlandığı belirtilmektedir. 
Fırınlamanın gelişimi, rafine yiyeceklerin üretimi (şeker gibi), kalıpların 
geliştirilmesi, pastacılığın gelişiminin de temelini oluşturmuştur.

Günümüzde de kekler çok sevilen, hazırlanması kolay ve pratik 
yiyeceklerdendir. Ana malzemesi yumurta, un ve şekerden oluşur. İçine 
çeşitli meyveler, kuruyemişler, hoş koku vericiler, süt, yoğurt, kabartıcılar, 
yumuşatıcılar kullanılarak çeşitlendirilir. Kremalar, meyve sosları ve sebzeli 
soslarla tuzlu ve tatlı çeşitleri hazırlanarak misafirlerin beğenisine sunulur.

18.1.3.  Kek Hazırlamada Dikkat Edilecek Kurallar

- Kek kalıpları fırça yardımıyla çok düzgün yağlanıp unlanır. Kek için çember 
kalıp kullanılacaksa taban kısmına yağlı kâğıt konur.

- Fırın ısısı 180 °C’ye ayarlanmalı ve önceden ısıtılmış olmalıdır.

- Yumurtalar taze ve oda ısısında olmalıdır. Bayat ve soğuk yumurta kekin 
kabarmasını olumsuz etkiler.

- Un elenmiş olmalıdır. Bu işlem undaki topaklaşmanın önlenmesi, rutubetin 
kuruması ve havalanan unun daha rahat karışım sağlaması için gereklidir.

- Kabartma tozu ve vanilya una elenerek eklenir.
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- Kullanılacak yumurta tenceresi, mikser ve kaşıklar çok temiz ve kuru 
olmalıdır. Islak, yağlı ve unlu ortam yumurtanın kabarmasını önler.

- Yumurta ve şeker kıvama gelinceye kadar çırpılır. Un ve diğer malzemeler 
tahta kaşık yardımıyla kısa süre karıştırılır. Aksi takdirde kabarmış olan 
karışım söner ve gluten kompleksi oluşturarak kek hamurunun elastiki bir 
kıvama dönüşmesine sebep olur.

- Hazırlanan kek hamuru kalıba boşaltılıp bekletilmeden fırına konmalıdır.

- Kek fırına konduktan sonra 25 dakika kapağı açılmamalıdır. Aksi takdirde 
soğuk hava kekin üzerinde basınç yaparak çökmesine neden olur. Keklerin 
pişme süresi ortalama 40- 45 dakikadır.

- Kekin piştiğini kontrol etmek için kürdan veya sivri uçlu bıçak kullanılır. 
Bıçak veya kürdan üzerinde hamur parçaları yoksa kekin iç kısmı pişmiştir.

- Kek fırından alındıktan 10 dakika sonra kenar kısımlarından bıçak yardımıyla 
kalıptan çıkarılarak tel ızgara üzerine konur. Izgara kek hamurunun 
nemlenmeden soğumasını sağlar.

18.1.4.  Başarısız Kekte Görülen Özellikler ve Nedenleri

- Kekin orta kısmının çökmesi: Keklerin fırında pişerken veya piştikten sonra 
görülen olumsuz sonuçlarındandır. Nedenleri ise şöyle sıralanabilir:

· Üründe gerekenden fazla miktarda kabartma tozu kullanılması,

· Un miktarına göre tereyağı ve şeker miktarının fazla olması,

· Kekin soğuk fırına konması,

· Kekin içi pişmeden fırından çıkarılmasıdır.

- Meyveli keklerde meyvelerin dipte toplanması: Kuru meyveli keklerde 
kullanılan meyvelerin kekin içinde homojen dağılması gerekir. Meyvelerin 
kekin tabanında toplanmasının nedenleri:

· Fazla yumuşak bir karışım



125
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
Yiyecek Üretimi

· Islak meyveler kullanılması

· Meyvenin içinde kalan şurup

· Havalanmayı sağlayan gereç miktarının fazla kullanılması

· Kek pişmeden fırının kapağının açılması olarak sıralanabilir.

- Kekin üzerindeki çatlamalar: Kabartma tozu kullanılmayan keklerde 
istenmeyen bir durumdur. Nedenleri;

· Fırındaki buharın eksikliği,

· Kalıbın iyi bir şekilde yağlanıp ve unlanmaması,

· Kek pişmeden fırın kapağının açılmasıdır.

- Kuru ve çabuk bayatlayan kekler: Keklerin satış reyonlarında raf ömrünün 
kısa olması ürün kalitesini çabuk yitirmesi gibi sonuçlar satış oranını azaltır.

Pastane ürünlerinin tazeliğini koruması istenen özelliklerin başında yer alır.

· Kekin soğuk fırına konması ve pişme süresinin uzaması,

· Şeker ve tereyağının iyi karıştırılmaması,

· Kekte kullanılan kuru malzemelerin fazlalığı bu duruma neden olabilir.

- Kekin içinde homojen olmayan hava boşlukları:

· Kekin fazla sıcak fırına konması,

· Kabartma tozunun fazla kullanılması,

· Un ilavesinden sonra hamurun fazla karıştırılması bu duruma neden olabilir.

- Kabarmamış sıkışık kekler:

· Tereyağın fazlalığı,

· Un ilavesinden sonra hamurun fazla karıştırılması,

· İlave edilen sıvının fazlalığı,

· Fırında az pişirme veya düşük ısıda pişirme bu duruma neden olabilir.
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18.1.5.  Pişen Üründe Aranan Özellikler

- Düz yüzeyli olmalı,

- Yumuşak dokulu olmalı,

- Sponge keklerde süngerimsi bir yapı olması,

- Hoş kokulu ve lezzetli olmalı,

- Homojen bir karışımı olmalı (Tüm gereçlerin iyi karışmış olması)

- Kekin iç dokusu muntazam olmalı ve büyük hava boşluğu olmamalıdır.

18.2.  Basit Kurabiyeler

18.2.1.  Kurabiyenin Tanımı ve Pastacılıktaki Önemi

Kurabiye: Un, yağ, badem, fıstık vb. ile yapılan, şekerli küçük çörek anlamına 
gelir.

Pastacılık sektöründe ürün yelpazesinin önemli kısmını oluşturur.

Yağ oranı oldukça yüksek olan kurabiyeler piştiğinde gevrek ve ağızda dağılan 
lezzetli ürünlere dönüşür.

Kurabiyelerde nem oranının düşük olması nedeniyle raf ömürleri uzundur. 
Kurabiye hamurlarında katı ve sıvı yağ birlikte kullanılabildiği gibi genellikle 
katı yağ tercih edilir.

Katı yağlar unla birlikte özel mikser yardımıyla çalıştırılıp diğer malzemeler 
sonradan eklenerek homojen bir hamur hâline getirilir. Kurabiyelerin bir 
kısmında kabartma tozu kullanılırken bir kısmında kullanılmaz. Özelliklerine 
göre yumurta, yoğurt, süt, kurutulmuş meyveler, kremalar, pudingler, tatlı 
ve tuzlu soslar vb. kullanılarak farklı lezzet kıvam ve görünümde kurabiyeler 
hazırlanabilir.
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Günümüzde pastacılık sektöründeki rekabet nedeniyle kişiye özel tasarım 
yapan, butik kurabiye çalışması yapan firmalar rağbet görmektedir. Özel 
günler için tasarlanan şeker hamurlu, fotoğraflı, resimli kurabiyeler çocuklar 
için tercih edilen ürünler arasındadır.

Ayrıca hediyelik hazırlanmış butik kurabiyeler de sipariş üzerine yapılmaktadır.

18.2.2.  Kurabiye Hazırlamada ve Pişirmede Dikkat Edilecek  
  Noktalar

Un, pudra şekeri, kabartma tozu ve kakao hamur hazırlamadan önce 
elenmelidir.

Yağın, un içinde homojen hâle getirilmesi gerekir. İyi kalite yağ 
kullanılmalıdır. Hamur fazla yoğrulmamalıdır. Fazla yoğrulduğunda hamur 
sertleşir, istenilen şekilde kabarmaz ve pişen ürün gevrek olmaz. Hamurun 
dinlendirilmesine dikkat edilmelidir. Çalışma sırasında ortamının serin 
olmasına dikkat edilmelidir. Kurabiye hamurları yağlı kağıt konmuş tepside 
aralıklı yerleştirilerek pişirilmelidir. Fırın ısısı ürüne göre ayarlanmalı ve 
önceden ısıtılmalıdır. Ürünler açık pembe veya beyaz renkte pişirilmeli ve 
piştikten sonra fırın ısısında bırakılmamalıdır.

18.2.3.  Pişen Üründe Aranan Özellikler

- Kıyılarak yapılan hamurlarla yapılan ürünler gevrek olmalı ve ağızda 
dağılmalıdır.

- Ürünün özelliğine göre renk beyaz veya ekmek kabuğu renginde olmalıdır.

- İç kısmı hamur olmamalıdır.

- Ürün özelliğine uygun şekilde ve yayılmamış olmalıdır.
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18.3.  Hazır Yufka Börekleri

Günümüz yaşam koşullarının değişmesi kısa sürede yiyecek hazırlama 
ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Son yıllarda hazır gıdaya olan talepler 
artmış ve firmalar farklı ürün hazırlamada rekabet etmeye başlamışlardır. 
Tahıl tüketimi fazla olan ülkemizde hazır yufka üretimi, önemli bir aşama 
kaydetmiş ve otomatik makinelerde el değmeden hazırlanarak vakumlu 
ambalajı içinde satışa sunulmuştur.

Yufka çeşitleri baklava yufkası, su böreği yufkası ve böreklik sac yufkası 
olarak raflarda yerini almış ve pratik hazırlama teknikleri nedeniyle tercih 
edilmektedir. 

18.3.1.  Börek Harçları ve Hazırlanmaları

Hazır yufkadan hazırlanan böreklerde çok çeşitli harçlar kullanabilirsiniz. 
Önemli olan kullanılan malzemelerin birbiriyle lezzet yönünden uyum içinde 
olmasıdır. Börek harçlarını peynirli, sebzeli, etli, mercimekli, pastırmalı, 
salamlı, sosisli vb. çeşitlerde hazırlayabilirsiniz.

18.3.3.  Pişirmede Dikkat Edilecek Noktalar

- Yağda kızartılan börekler için:

· Kızartma için iyi kalite sıvı yağlar kullanılmalı,

· Yağ ısındıktan sonra börekler kızartılmaya başlanmalı (Yağa bir tutam un 
serptiğinizde kızarıyorsa ısınmış demektir.)

· Tavaya çok fazla börek doldurulmamalı,

· Isı çok yüksek olmamalı, (Aksi takdirde böreklerin içi pişmeden dış kısmı 
kızarır.)

· Kızaran börekler kâğıt havlu yayılmış tepsiye alınmalı ve üst üste konmamalı 
(Börekler nemlenerek çıtır çıtır olması gereken özelliğini kaybeder.)

· Börekler sıcak servis yapılmalıdır.
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- Fırında pişirilen börekler için:

· Fırın önceden ısıtılmış olmalıdır.

· Böreklerin kalınlığına göre pişme derecesi ve süresi belirlenmelidir.

· Isı derecesi düşük fırında pişirilen böreklerin üzeri kurur ve geç pişer.

· Isı derecesi yüksek fırında ise böreklerin içi pişmeden dış kısmı kızarır.

· Fırının kapağı sık sık açılırsa fırın ısısı düşer ve böreğin üzeri kurur.

· Tepsi börekleri fırından alındıktan sonra üzerine ikinci bir tepsi kapatılarak 
yumuşaması sağlanır.

18.3.4.  Pişen Üründe Aranan Özellikler

- Böreklerin dış yüzeyinin kızarmış iç kısmının pişmiş olması,

- Böreklerin iç kısmının ıslak görünümde olmaması,

- Sebzeli içler hazırlanıyorsa sebzeleri suyunun çektirildikten sonra 
kullanılması,

(Örneğin: ıspanak, pırasa, kabak, domates vb.)

- Börek içinde kullanılan maydanoz, dereotu, fesleğen vb. kurulanması,

- Lezzet ve kokusunun kullanılan malzemelerin doğal aromasını koruyan 
hoşa gider özellikte olması gerekir.

18.3.5.  Böreklerin Servisi ve Saklanması

- Sigara böreği, muska böreği gibi yağda kızartılarak hazırlanan börekler 
porsiyon miktarına göre tabağa yerleştirilip sıcak olarak servise sunulur.

- Tepsi böreği tarzında hazırlanan börekler dilimlenerek servise sunulur.

- Paçanga böreği gibi porsiyonluk hazırlanmış börekler tabağa birer tane 
bütün veya verev olarak ikiye kesilip yerleştirilip servise sunulur.

- Ordövr olarak sunulması düşünülen börekler küçük boyutlarda hazırlanır 
ve büyük tabaklarda özel sosları ile birlikte kürdanlıkla servise sunulur.
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- Tüm börek çeşitlerinin sıcak servise sunulması gerekir.

- Hazır yufka börekleri pişirilmeden havası alınmış özel buzdolabı poşetlerine 
yerleştirilerek dondurulup saklanır. Uzun süre saklamada kullanacağınız 
böreklerin peynirli ve kıymalı olanları tercih edilmelidir.

18.4.  Türk Mutfağına Özgü Sütlü Tatlılar 

18.4.1.  Sütlü Tatlıların Türk Mutfağındaki Yeri ve Önemi 

Ana malzeme olarak süt kullanılan, kıvam ve lezzet veren başka malzemelerin 
de ilave edilmesiyle hazırlanan tatlılara sütlü tatlılar denir.  Türk mutfağında 
çok eski zamanlardan beri sütlü tatlıların yapıldığını araştırmalar ortaya 
koymaktadır. Roma mutfağından bize geçtiği hâlde günümüzde sadece 
Türk mutfağında yapılan tavukgöğsü ve kazandibi, 15. yüzyıldan beri Osmanlı 
mutfağında kullanılmaktadır.  Sütlaç, muhallebi ve keşkül Türk sütlü 
tatlılarının başında gelir. “Sütlü aş” kelimeleri zaman içinde kaynaşarak 
“sütlaç” adını almıştır ve Türkçenin ilk sözlüklerinde bile yer alır. Muhallebi 
ise Arapça süt anlamına gelen “halip” sözcüğünden türemiş Osmanlılardan 
beri yapılan sütlü tatlımızdır. Keşkül ise yazılı olan ilk Türk yemek kitabı 
“Melceü’t Tabbahin”de tarifi verilen bir tatlıdır. Türk mutfağında tavukgöğsü, 
kazandibi kesme muhallebi manda sütü kullanılarak hazırlanırken sütlaç, 
muhallebi ve keşkülün inek sütü kullanılarak hazırlandığı eski kaynaklarda 
yer almaktadır. Güllaç da Osmanlı’dan günümüze kadar gelen nişasta 
yufkalarının süt ve şekerle ıslatılmasıyla yapılan eski sütlü tatlılarımız 
arasında yerini almaktadır.  Sütlü tatlıların yapımı diğerlerine göre daha 
kolaydır. Besin değeri yüksektir. Diğer tatlılara göre maliyeti de azdır. Tüm 
bu sebeplerden dolayı hem Osmanlı’da hem de günümüzde sık yapılan 
tatlılardır. 

18.4.2.   Sübyenin Tanımı ve Önemi 

Sübye, öğütülmüş pirinç veya pirinç sütü olarak tanımlanabilir. Sütlü 
tatlılarda tatlıyı koyulaştırarak kıvam sağlamak için kullanılır. Türkiye’nin en 
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önemli aşçılarından olan Necip Usta; 125 g pirinçten yapılan sübyenin 1 kg 
sütü soğuduktan sonra kesilebilecek şekilde koyulaştıracağını kitaplarında 
belirtmiştir. 

Sübyenin hazırlanışı zor, zahmetli ve uzun zaman aldığı için günümüzde 
kullanılmamaktadır. Ayrıca günümüzde hazır gıda sektörünün gelişmesi 
nedeniyle pirinç unu, nişasta vb. maddeleri bulmak mümkündür. Artık sütlü 
tatlılarda kıvam sağlamak için bulunması ve kullanılması kolay olan nişasta 
ve pirinç unu kullanılmaktadır.

18.4.3.  Sübyenin Hazırlanışı 

-Kırık pirinç ayıklanır. 3-4 kez suyu süzülerek yıkanır. 

-Bir tencerede bol miktarda ılık suyla ıslatılır. Bir gece beklenir. 

-Ertesi gün hiç karıştırmadan suyu dökülür. 

-Bir karıştırıcı (blender) yardımı ile iyice ezilir. 

-Elde edilen madde sübyedir.  

-Kullanılacağı zaman ince bir tülbentten ya da çok ince bir süzgeçten süzülür. 

18.4.4.  Türk Mutfağına Özgü Sütlü Tatlı Çeşitleri 

Türk mutfağına özgü sütlü tatlılar denilince akla ilk gelmesi gerekenler; 
sütlaç, muhallebi ve keşküldür. Bu üç tatlı, yüzyıllardır Türk mutfağında 
hazırlanan çeşitlerdir. Günümüzde pastanelerde ve otellerde çok çeşitli sütlü 
tatlılar yapılmaktadır. Yeni yapılan sütlü tatlıların bir kısmı sütlaç, muhallebi 
ve keşkülün değiştirilmesi ile bir kısmı da yabancı tatlıların Türk mutfağına 
uyarlanmasıyla yapılmaya başlanmıştır. 

18.4.5.  Pişirmede Dikkat Edilecek Noktalar 

Sütlü tatlıları pişirirken şu noktalara dikkat etmek gerekir: 

-Süt yüksek sıcaklıkta protein kaybına uğrar. Bu nedenle mümkün olduğunca 
kısa sürede ve orta ısıda pişirilmelidir. 
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-Sütlü tatlılarda şeker en son, ocaktan alınacağı zaman atılmalıdır. Erken 
atılırsa şeker karamelize olur. Tatlının rengini, lezzetini ve kokusunu 
değiştirir. 

-Fırın sütlaç, içinde sıcak su olan bir tepsinin içinde pişirilmelidir. Böylece 
pişerken taşması önlenmiş olur. 

-Pişirirken karıştırmak gerekir. Karıştırılmazsa dibi tutar. Tadı ve kokusu 
değişir. 

18.4.6.  Pişen Üründe Aranılan Özellikler 

-Pişen sütlü tatlılar homojen olmalıdır. 

-Kakao vb. katılmamışsa rengi beyaz olmalıdır. 

-Pelte kıvamında olmalıdır. Genellikle tatlı kaşığı ile yenilseler de bazıları 
(kesme muhallebi, kazandibi vb.) bıçakla kesilebilecek kıvamda olmalıdır. 

-Sütün ve ilave edilen diğer lezzet vericilerin aromasını taşıması gerekir. 

18.4.7.  Süsleme ve Servise Hazırlama 

-Sütlü tatlıların hemen hemen hepsi soğuk olarak servis yapılır. Hatta 
günümüzde otel ve pastanelerde sütlü tatlıların dondurma ile servis 
edildiğine rastlanır. 

-Sütlaç, muhallebi, keşkül sıcakken döküldükleri kâselerde üzeri süslenerek 
servis yapılır. 

-Tavukgöğsü, kazandibi, güllaç dilimlenerek tatlı tabağına yerleştirilir ve 
süslenerek servis yapılır. 

-Sütlü tatlıların en klasik şekliyle servisi yapılırken üzerine tarçın serpilir. 
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18.5.  Türk Mutfağına Özgü Meyve Tatlıları 

18.5.1.  Meyve Tatlılarının Menüdeki Yeri ve Önemi 

Meyve tatlılarının menüde bulunduğu sıra diğer tatlılarla aynıdır. Meyve 
tatlıları ulusal ve uluslararası mutfaklarda her zaman en çok tercih edilen 
tatlılar grubunda yer alır. Çünkü meyve tatlıları diğer tatlılara (özellikle 
hamur tatlılarına göre) hafiftir. Bu nedenle daha çok kırmızı et ürünlerinin 
bulunduğu yağlı ve özel yemeklerden sonra tercih edildiği görülür. Meyvenin 
hafifliği şekerin lezzeti ile birleşince ağır menülerin vazgeçilmez parçası olur. 

18.5.2.   Meyve Tatlılarında Kullanılan Gereçler ve Özelikleri 

Tatlının esas gereci olan meyvenin dışında şeker başta olmak üzere kaymak, 
ceviz, fındık, badem, badem ezmesi, pekmez, tahin, portakal kabuğu rendesi, 
beyaz şarap, antep fıstığı, krema, kremşanti, dondurma ve baharatlar 
(karanfil, tarçın, hindistan cevizi, zencefil vb.) kullanılır. 

18.5.3.   Meyve Tatlılarının Hazırlanması 

- Elma, ayva gibi meyvelerin kabukları soyulup çekirdekli orta kısımları 
çıkarılır. 

- Elmadan bütün olarak faydalanılacaksa şekli bozulmadan düzgün 
soyulmalıdır. 

- Elma, ayva gibi meyveler soyuldukları zaman kararırlar, kararmayı önlemek 
için soyulduktan sonra limon sürülmeli ya da su içinde bekletilmelidir. 

- Bal kabağının kabukları sert ve kalındır, bu nedenle soyarken keskin bıçak 
kullanılmalı ve derin soyulmalıdır. 

- Bal kabağının orta kısmındaki çekirdekli yuva iyice temizlenir. 

- Bal kabağı porsiyon olabilecek büyüklükte dilimlenir. 

- Tatlısı yapılacak olan kuru incir ve kuru kayısının ezik olmamasına dikkat 
edilir. 
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18.5.4.  Meyve Tatlılarını Pişirirken Dikkat Edilecek Noktalar 

- Ayvanın çekirdekleri ayva ile beraber kaynatıldığı zaman güzel renk vereceği 
için ayva ile beraber kaynatılmalıdır. 

- Ayva tatlısı yapılırken arzu edilirse elma rendesi de konulabilir. 

- Ayva tatlısı yapılırken renk vermesi için arzu edilirse gıda boyası da 
kullanılabilir. 

- Mümkünse ayvalar hazırlandıktan sonra akşamdan şekere yatırılabilir. 

- Elmanın şeklinin bozulmaması için kısık ateşte pişirilmelidir. 

- Bal kabağı hazırlanıp dilimlendikten sonra akşamdan şekere yatırılabilir. 

- Bal kabağının dağılmaması için kısık ateşte pişirilmelidir. 

- Bal kabağı pişirilirken portakal kabuğu rendesi ve acıbadem likörü 
kullanılabilir. 

- Bal kabağı pişirilirken ayrıca tahin ve pekmez de ilave edilebilir. 

- Bal kabağı ve ayva tatlısı ocak üzerinde pişirilebildiği gibi fırında da 
pişirilebilir. 

- Kuru incirden tatlı yaparken önce bir süre ılık suda bekletilip yumuşaması 
sağlanmalıdır. 

- Kuru kayısıdan tatlı yapılırken kayısılar yumuşamaları için bir süre ılık suda 
bekletilir. 
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MUTFAK SÖZLÜK

-A-

ACIKULAK (Kuzukulağı): Yaprakları ekşi olan, ıspanağa benzeyen ve salata 
yapımında kullanılan küçük yapraklı bir bitki (çiğ ve pişmiş olarak yenebilir).

AĞARTMA (Blanşi): Yumurta sarısı ve şeker karışımını bir müddet çırparak 
beyazlatma. 

AĞDALAŞMA: Şekerli sıvılar için kullanılan, koyulaşma anlamı. 

ALAKART (Fr. A la carte): Menüden seçilerek, sipariş üzerine yapılan yemek 
servisi yöntemi. 

A la Minute: Anında, göz önünde hazırlanan yemek.

ALAVAPÖR (Fr. A la vapeur): Buharda pişirme usulü.

ALAZLAMAK: Bir şeyin yüzünü alevden geçirmek; aleve tutmak.

ALDANTE: Normalden daha az pişirme usulü (Aldante spagetti). Daha çok 
makarnalar için kullanılan bir terim.

ALÜMET (Fr. Allumette): Kalın kibrit çöpü şeklinde kesilmiş patates veya 
başka bir yiyecek.

ANÇÜEZ: Hamsiye benzeyen, küçük bir deniz balığından (Anchoi) yapılan 
yağlı ve tuzlu küçük balık filetosu. 

ANGLEZ (Fr. Anglaise) Pişirme usulü: Suda kaynatarak pişirme. Saf suda 
haşlayarak pişirme usulü.

ANTİSEPTİK (Fr. Antiseptique): Mikrop öldürücü.

ANTRE (Fr. Entree): a- Ordövr. b- Ana yemeklerden önce yenen başlangıç 
yemeği.

APERİTİF (Fr. Aperitif): İştahı açmak için, yemekten önce içilen içkiler.

ARITMA: Berraklaştırma veya rafine etme. Konseme, et suyu, erimiş tereyağı 
vb. berraklaştırmak.
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AROMA (Fr. Aromat): Koku. Tat.

AROMATİK (Fr. Aromatique): Sebze ya da hoş kokulu bitkilerden elde edilen 
tat.

ASPİK: Dekoratif amaçlı kullanılan tatlı olamayan bir jöle.

AYNA: Soğuk büfelerde yiyeceklerin sunumunun yapıldığı dekorasyon amaçlı 
camları,

AYOLİ (Fr. Aïoli): Zeytinyağı ile yapılmış mayonez cinsinden sarımsaklı bir sos.

-B-

BAGET (Fr. Baguette): a-Piliç budunun ayak kısmı (incik). b- Uzun ve ince 
(baton şekli) fransız ekmeği.

BAĞLAMAK: Koyulaştırmak.

BAHARAT DEMETİ: Buketgarni (Fr. Bouquet garni); aromatik bitkilerden 
yapılan bir demet.

BAKLAGİLLER: Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi gıdaların genel adı.

BAKTERİ: Tek hücreli ve milimetrenin binde biri büyüklüğünde 
mikroorganizma veya mikrop.

BAKTERİSİT: Bakteri öldüren sıvı sabun (mutfak için).

BARBEKÜ: Odun kömüründe pişirme usulü.

BASMATİ PİRİNÇ: Kokulu ve ince uzun Asya pirinci. Çilav veya İran pilavı 
yapılır. Genelde, haşlanarak pişirilir.

BASTI: Bir biri üzerine gelecek, muntazam, şekilde ve daire biçiminde 
dizilerek kısık ateşte pişirilen etli, zeytinyağlı veya sade yemekler (etli bamya 
bastısı, tereyağlı kabak bastısı, terbiyeli kereviz bastısı vb).

BATONET (Fr. Batonette): Çubuk biçiminde kesilmiş maddeler. Çubuk.

BENMARİ (Fr. Bain-marie) PİŞİRME USULÜ: Sıcak su bulunan bir kaba, 
başka bir kap oturtarak narin besinleri pişirme usulü.



146
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
Yiyecek Üretimi

BENMARİ (Fr. Bain-marie): Uzun silindir biçimli ve saplı bir sos bekletme kabı.

BİBERİYE: Kısa iğne yapraklı, özel kokusu olan, bodur ağaç türü. Bir çok 
yemekte, çeşni olarak, kullanılan aromalı bitki.

BİLGİ PANOSU: Personelin iç haberleşme için kullandığı panoyu,

BLANŞİ (Fr. Blanchir) Şok haşlama usulü: a-Sebzeler için; sebzeyi kaynar 
suya batırarak yumuşatıp, soğuk sudan geçirip süzme usulü. b- Etler ve 
baklagiller için; soğuk suya konup kaynayana kadar ısıtıp, soğuk sudan 
geçirme ve süzme usulü c- Pastacılık için; şeker ile yumurta sarısını çırpmak

BRİYOŞ: Kahvaltılık tatlı mayalı çörek.

BRÜNUAZ (Fr. Brunoise): Sebzelerin, tavla zarı şeklinde doğranmış biçimi.

BUİYİ (Fr. Bouilli) PİŞİRME USULÜ: Herhangi bir sıvı içinde kaynatarak 
pişirme usulü.

BUKE GARNİ: Defne yaprağı, maydanoz sapları, kereviz sapları, taze kekik, 
nane ve birkaç parça pırasanın demet haline getirilerek sıkıca bağlanması 
ile hazırlanır. Pişme esnasında yemeğin içine salınıp, sonra dışarı alınan bir 
lezzet vericidir.

BULAMAÇ:  Kızartılacak yiyecekleri kaplamak için hazırlanan sulu hamur.

BULYON: Berraklaştırılmamış et suyu.

-C, Ç- 

CUİT AU FOUR (Fr.) (Küvi ofur): Fırında pişirme usulü.

ÇEKTİRME: a- Bir sıvıyı kaynatarak azaltma. b- Kaynatarak koyulaştırma 
veya sıvının özünü bırakma.

ÇELTİK: İşlenmemiş pirinç tanesi.

ÇEŞNİ: Tat verme (tuz, biber, baharat... gibi tatlandırıcılar)

ÇIRPMA: Bir çırpma teli yardımıyla, çırpılacak malzemeye, havada daireler 
çizdirip, içine hava aldırarak çırpılma şekli.

ÇUŞKA: Kırmızı acı biber.
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-D-

DANAFOND (Fr. Fond de veau): Dana kemiği ve aromatik malzemelerle 
yapılan ana sos; kahverengi veya beyaz olur (sos bölümüne bakınız). Dömiglas.

DEGLASAJ (Fr. Deglaçage): Pişme kabının dibine akarak yapışan maddeyi bir 
sıvı (su, et suyu şarap) ile sulandırma usulü.

DEZENFEKTAN HAVUZU: Mutfağa girmeden önce çalışanların ayaklarını 
dezenfekte etmeleri için hazırlanmış dezenfektanlı düzeneği,

DEZENFEKTE: Mikroplardan arındırılmayı,

DEMLENMEK: Piştikten sonra, bir süre bekletilerek kıvama gelmek.

DERİN KIZARTICI: Bol yağda kızartma aleti (fritöz).

DİP: Koyu kıvamlı, yiyecek bandırmak için kullanılan sos.

DÖMİGLAS (Fr. Demi-glace): Kahverengi dana fondu yarıya kadar çektirerek 
elde edilen temel sos (et yemeği soslarında kullanılır). Kahverengi veya 
esmer et suyu.

DUY(Fr. Douille): Krema torbasının ucuna takılan düz veya tırtırlı huni.

-E-

EMENSE (Fr. Emincer): Bir yiyeceği 4-5 cm uzunluğunda ve 1-2 cm eninde 
ince dilimlere doğrama (kesme).

EMÜLSİYONE (Fr. Emulsionné): Yumurta sarısı, hardal, sirke, limon suyu, 
tereyağı veya sıvı yağla yapılan sıcak veya soğuk sos yapım tekniği.

ENVANTER (Fr. İnventaire): Mutfakta, bir dönemlik, malzeme sayımı sonunda 
tüketilen ve kalan malzemeleri gösteren evrak. (mutfak için).

ESKALOP: Tavuk, hindi veya dana eti dilimlerinin dövülerek inceltilmiş hali.

ESPANYOL: Temel esmer sos.

ESTUFAD: Esmer etsuyu.
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ETÜVE (Fr. Etuvé) VAPÖR PİŞİRME USULÜ: Bir yiyeceği, üzeri kapalı olarak, 
basınçsız buharda pişirme veya ısıtma usulü (kaynayan suyun üzerine, bir 
elek konur, üzerine balık filetosu konup alüminyum kâğıtla örtülerek pişirme 
yöntemi). Kaynar suyun buharıyla pişirme.

EVYE (Fr): Lavabo. Çeşme.

-F-

FERMANTASYON (Fr. Fermentation): Mayalanma.

FISKE: a- Çok az miktar. b- İki parmak ucu ile tutulabilen miktar.

FİLETO: a- Balıktan, ayırarak çıkartılan kılçıksız balık eti. b- Ördek, tavuk 
ve hindinin kemiksiz göğüs eti. c- Kasaplık hayvanların bonfilesi bazen de 
kontrfilesi.

FLAMBE(Fr. :Flamber): a-Müşteri önünde, alkol (konyak) dökerek 
alevlendirilen yemek veya tatlılara (Deserlere) verilen ad (krep flambe, muz 
flambe). b- Bir maddeyi aleve tutarak alazlama usulü (aleve tutma usulü).

FOND DÖ VO (Fr. Fond de veau): Dana fondu; dana kemiğinden yapılan et 
suyu veya salçası. Temel sos.

FONDAN(Fr. Fondant): Pastacılıkta kullanılan beyaz şekerleme; suale ve 
ekler tatlısının üzerine sürülen madde.

FOOD & BEVERAGE (F.&.B.) (fud end bevereyc): Yiyecek ve içecek.

FORMA: Hamur, ekmek veya başka bir unsuru süslü biçimde kesmek için 
kullanılan el aleti (yıldız, çember, ay çiçek vb. şeklinde olur).

FRİKASE: Et, tavuk veya balığın beyaz bir sos ile tencerede pişirilmesi, yahnisi.

FÜME (Fr. Fumee): Duman; dumanla hazırlanan yiyecekler (som balığı füme, 
dil füme vb.).
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-G-

GALETA UNU (Galeta tozu): Bayat ekmeklerin ezilip elenmesi ile elde edilen 
toz (pane yemeklerde kullanılır).

GANAŞ (Fr. Guanache): Pasta yapımında kullanılan çikolata kreması.

GASTRONOM (Fr. Gastronome): Yeme içme sanatıyla ilgili.

GARNİTÜR: Et ve balık gibi asıl yemeğin yanını süslemek ya da tamamlamak 
için hazırlanan sebze, patates, pilav gibi yiyecekleri,

GASTRONOMİ (Fr. Gastronomie): İyi yemek hazırlama sanatı. Yemek sanat 
alanı.

GATO (Fr. Gateau): Yaş pasta, normal pasta.

GEÇİRME: a- Soğuk veya sıcak sudan geçirme; soğutma veya sıcaklaştırma. 
b- Süzgeçten geçirme, süzme. c- Elekten, süzgeçten, mikserden geçirerek 
ezme usulü.

GEVŞETME: Yumuşatma. Sulandırma.

GLASAJ: Kaplama yaparak yiyeceğin üzerini parlatma, cilalama.

GRATEN: Gratine edilmiş yiyeceklere verilen ek ad (örn: sebze o’graten)

GRATİNE (Fr. Gratiné): Bir yemeğin üzerini, hararetli ateşte kızartma usulü.

GREYVİ (Gravy): Etin koyulaştırılmış pişme suyu.

GRİYE (Grillé) PİŞİRME USULÜ: Bir yemeği ızgarada pişirme yöntemi, 
közleme.

GURME (Fr. Gourmet): Yemek ve şarap tadından iyi anlayan kimse. Yemek 
yeme sanatını bilen kişi.

-H-

HARÇ: Garnitür, sos, iç veya pişirme suyu olarak, ayrı bir kapta hazırlanıp 
yemeğin üzerine veya içine karıştırılan unsur.
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HİJYEN: Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak 
uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümünü,

HOLLANDEZ SOS: Yumurta sarısı, tereyağı ve limon suyu ile yapılan sıcak 
sos.

-I, İ, J- 

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması

İNSTANT: Kullanıma hazır.

İSG: İş sağlığı ve güvenliğini,

İZLEK: Bir amaca ulaşmak için tutulan yolu ve yöntemini, prosedürü,

İLİSTİR: Yayvan metal süzgeç.

JARDİNYER: Bahçevan usulü sebze. Baton doğranmış havuç, şalgam ve karo 
biçiminde doğranmış taze fasülyeden oluşur. Breze ve buğulamalarda sık 
kullanılır.

JELATİN (Fr. Gelatine): Aşçılıkta ve pastacılıkta kullanılan, soğuduktan sonra 
donan (pıhtılaşma görevi yapan) madde; yaprak veya toz şeklinde satılır.

JÜLİYEN (Fr. Julienne): Sebzeleri saman şeklinde doğrama usulü.

-K, L-

KARAMELA: Şekerin 170 C’de eritilerek kahverengileştirilmesidir.

KARKAS: Kasaplık hayvanların kesimden sonraki bütün hali. Dana ve sığırlar 
yarım karkas, kuzu ve koyunlar kasaplara bütün karkas olarak satılır. Yani, 
derisi yüzülmüş, işkembesi çıkarılmış ve sakatatları alınmış bütün ve kemikli 
et.

KASROL (Fr. Casserole): Küçük, saplı tencere (araç ve gereç resimlerine 
bakınız).

KAVURMAK: Karıştırarak kızartma işlemi.
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KEŞ: Torba (süzme) yoğurdundan yapılan (parmezana benzer) sert peynir 
(makarnalarda kullanılır).

KIZARTMA YAĞI: Yüksek ısıya ve defalarca ısınmaya dayanıklı olan 
kızartmalarda kullanılan yağ türleri

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, 
sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan 
tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı 
yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KOAGÜLASYON: Pıhtılaşma.

KONKASE (Fr. Concassée): Tavla zarı (küp) şeklinde doğrama usulü.

KOTLET: Kuzu pirzolası.

KÖZLEME: Odun kömürü ateşinde pişirme.

KREM ŞANTİ (Fr. Creme Chantilly): Sıvı kremaya, şeker ve vanilya koyup, 
çırparak, elde edilen krema (tatlı ve pastalarda kullanılır). Aynı zamanda 
hazır toz kremşantiyle de yapılır.

KROKET: Genellikle silindir şekli verilerek hazırlanmış ve derin yağda pane 
edilerek kızartılmış yiyecekler.

KRUDİTE: Genellikle içki yanına verilen baton kesimli çiğ sebzelerin genel 
adı.

KRUTON (Fr. Crouton): Bir cm küp şeklinde veya yuvarlak dilim halinde 
kesildikten sonra kurutarak kızartılan ekmek parçaları. Genelde, çorba 
yanında ve salata üzerinde verilir. Çeşitli şekillerde kesilen ekmeklerin, 
yağda, salamandrada veya fırında kızart

KUŞANE: Yayvan küçük tencere. 

KUŞBAŞI DOĞRAMA: Yiyecekleri 1,5-2 santime, 1,5-2 santim büyülüğü 
civarında ve genelde, küp şeklinde doğrama yöntemi. Serçe kafası 
büyüklüğünde kesme veya doğrama.

LÜSTRE (Fr. Lustrer): Bir fırça yardımıyla, yiyeceklerin üzerine erimiş tereyağı 
sürerek parlatmak.
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-M, N-

MADALYON: Dana bonfilesinden 1 cm kalınlığında kesilen yuvarlak parçaların 
adı.

MANDOLİN: Sebze kıymak, rendelemek veya kesmek için kullanılan 
profesyonel el aleti.

MARİNE ETMEK: a- şarap, sirke ve aromatik malzeme karışımının içinde 
yatırmak (av hayvanları ve kırmızı et için). b- anlık marinad: sıvı yağ, soğan 
suyu, baharat vb içine yatırarak tat ve lezzet elde edilir.

MAYONEZ TENCERESİ: Dibi tümsek olan ve çırpma işlemine elverişli olan 
metal kap veya tencere.

MERENG: Çırpılmış yumurta beyazına şeker veya şurup katarak kar haline 
getirme ve pişirilmesi ile elde edilen beze.

MEYANE: Aynı miktarda un ve tereyağı kavrulup soğutulur (sosları 
koyulaştırmada kullanılır).

MİJOTE (Fr. Mijoter): Hafif ateşte, ağır ağır kaynatarak pişirme usulü.

MİKSER: Malzemeyi ezmeye, kıymaya, çekmeye yarayan alet.

MİLFÖY (Fr. Milfeuille): Yaprak hamurundan yapılan bir pasta. Yaprak 
hamuru.

MİRPUA (Fr. Mirpoix): Fındık büyüklüğünde (tavla zarı şekli) doğranmış 
sebzeler; sos veya yemek yapımında aromatik tat için doğranan sebzeler.

MISE EN PLACE (MİZANPLAS): Operasyon öncesi yapılan sunum ön 
hazırlığını yapmak.

MÜHÜRLEMEK:   Etlerin öz suyunu dışarı salmaması için yapılan, yiyeceğin 
dışını hızlıca harlı ateşte kızartma işlemi.
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-O, Ö-

ORDÖVR: Yemekten önce servis edilen soğuk veya sıcak başlangıçlar.

ÖN HAŞLAMA: Pişmeden önce yapılan çok kısa haşlama. Şok haşlama. 
Blanşi yapma.

ÖRDEK PALAZI: 4-6 aylık ördek yavrusu, genç ördek.

ÖZLEŞTİRMEK: Hamuru iyice yoğurarak esnek (homojen) hale getirmek.

-P-

PANDİSPANYA: Bir çok pastanın temel malzemesi olan yumurta, şeker ve 
undan yapılan, sünger gibi yumuşacık bir kek.

PANE (Fr. Panee): Malzemeyi; sırasıyla, un, yumurta ve galeta unundan 
geçirme yöntemi (şinitsel, eskalop).

PARİZİYEN KAŞIĞI: Sebze ve meyvelerden, küçük top biçimli garnitürler veya 
süsleyiciler çıkarmak için kullanılan bir el aleti.

PASTA KREMİ: Süt, yumurta sarısı, şeker ve undan yapılan ve pastacılıkta 
kullanılan krem (sualenin içine konan krem).

PATAŞU (Fr. Pate a choux): Ekler, profitrol gibi tatlıların hamuru. Pişmiş 
hamur. Tulumba hamuru gibi.

PATE (Fr. Pâté): Genelde, malzemesinde, domuz eti ve kanatlılar ciğeri olan 
bir et ezmesi (ördek, ciğer, sülün vb. ezmesi gibi). Şarküteri ürünü.

PATOJEN: Hastalık oluşturan mikrop; zararlı mikrop.

PEMBELEŞTİRMEK: Biraz kavurarak pembeleştirme, hafif kızarma yöntemi 
(soğan pembeleştirilir).

PEYZAN DOĞRAMA ŞEKLİ: Sebzeleri ince piyaz şeklinde doğrama usulü.

PİŞME NOKTASI: Pişme esnasında, yiyecek bir maddenin piştiğini gösteren 
en uygun an.

PİYAZ ŞEKLİNDE DOĞRAMA: Yarım ay biçiminde (yarım daire) incecik 
doğramak, kesmek.
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POELEE (Fr. Poelée) PİŞİRME USULÜ: a-Tavada pişirme yöntemi b- Derin bir 
tencerede, biraz su ve aromatik sebzelerle, iri parça yiyecekleri yavaş yavaş, 
kapak kapalı şekilde pişirme usulü (Poele usulü ördek veya hindi pişirme).

PORSİYON: Kişi başına düşen yemek miktarı.

PORTÖR: Hastalık etkeni mikroorganizmayı kendisinde hastalık belirtileri 
oluşturmayacak şekilde taşıyan kişidir.

POŞE (Fr. Poché) PİŞİRME USULÜ: Malzemeyi sıvı içinde, kaynama 
derecesine yakın bir noktada, fakat kaynatmadan pişirme tekniği (poşe 
yumurta, balık poşe).

PÖTİFUR: Küçük, lokmalık pastacıklar.

PROVANSAL (Fr. Provançal): İçinde, genelde, sarımsak, domates, maydanoz 
ve zeytinyağıyla hazırlanan yemekler grubu. Akdeniz yemekleri. PÜRE: Ezme 
(sebze püresi, patates püresi vb.).

-R-

RAGU (Fr. Ragout) PİŞİRME USULÜ: Et parçalarını, kendi suyu veya başka 
bir sıvı içinde, üzeri kapalı, yavaş yavaş pişirme kaynatarak pişirme tekniğidir. 
Birdeki tencere yemeklerine uygulanan pişirme yöntemi.

ROTİ (Fr. Roti): Fırında kızartılmış yiyecek maddesi (Roti tavuk, roti kontrfile, 
roti dana sarması).

-S, Ş-

SABAYON: Benmari usulü sürekli çırpılarak pişirilmiş, krem haline getirilmiş 
yumurta sarısı.

SALAMANDRA (Salamander): Gratine işini yapan alet, üstten çok hızlı ısıtan, 
kapaksız, bir fırın çeşidi.

SANİTASYON: Hijyen ve sağlık koşullarının oluşturulmasını ve devam 
ettirilmesini sağlamak.
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SEK (Fr. Sec): İçkiler için; sert veya şekersiz anlamında. Dömi sek: biraz 
tatlımsı anlamında.

SELF SERVİS: Müşterinin kendi kendine servis etmesi yöntemi.

SİLKME: İri doğranmış sebzelerle (tencereden tutup silkeleyerek) yapılan etli 
yemekler (kabak silkmesi, patlıcan silkmesi vb.).

SORBE (Fr. Sorbet): Meyveli dondurma veya meyve dondurması. Çilekli 
sorbe, muzlu sorbe, armutlu sorbe vb.

SOS (Fr. Sauce): Salça. Yemeğin suyu. Et, tavuk, balık sularından; yumurtadan, 
yağdan vs.den elde edilen, yemeğe tat veren sıvı ya da krem şeklindeki salça.

SOTE (Fr. Sauté): a- Haşlanmış sebzeleri biraz tereyağı ile ısıtma veya 
karıştırma yöntemi. b-Sote yapılmış yemek.

SPATULA: Ağaçtan veya çelikten yapılmış yassı el aleti (araç ve gereç 
resimlerine bakınız).

ŞANTİ (Fr. Chantilly): Krema, şeker ve vanilya ile çırpılarak yapılan tatlı-pasta 
unsuru.

ŞOK HAŞLAMA (Fr. Blanchi) Blanşi: Çok kısa müddet kaynatma yöntemi. a- 
Sebzeleri 30 saniye civarı kaynar sudan geçirmek. b- Etleri soğuk suya koyup 
bir dakika kaynatıp soğuk sudan geçirdikten sonra süzmek.

-T-

TABLDOT (Fr. Table d.hote): Seçme olanağı olmayan, 2- 3 veya 4 çeşit 
yemekten meydana gelen bir öğünlük yemek listesidir. Listedeki bütün 
yemekler için sabit bir fiyat uygulanır.

TERBİYE: a- Marinad (et, tavuk ve balık için). b- Bağlamak (Çorbalar için: 
un, bütün yumurta veya sarısı, yoğurt veya limon suyundan yapılan tat ve 
bağlama unsuru).

TERİN (Fr. Terrine): Toprak kap, güveç; dikdörtgen ve derin kalıp şeklinde 
olan bu kap, metalden de yapılabiliyor.

TRANŞ: Dilimleme.

TURNEDO: Bonfilenin orta kısmından alınan en iyi parça.
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-V, Y-

VARDİYALAR ARASI İLETİŞİM DEFTERİ: Vardiyalar arasında mesaj, bilgi 
aktarımını sağlayan defterdir.

VAPÖR (Fr.Vapeur) PİŞİRME USULÜ: Buharda pişirme usulü.

VEJETARYEN (Fr. Végétarien): Et yemez.

VELUTE (Fr. Velouté): Et, balık, tavuk suyundan yapılan beyaz sos.

VEREV KESME: Bir köşeden karşı köşeye doğru kesme şekli.

YEDİRMEK: Tel veya spatula ile iyice karıştırarak, bir malzemeyi diğerine 
tamamen birleşecek şekilde katmak.

YOĞUNLAŞTIRMA: Bir sıvıyı kaynatarak çektirme usulü. Örneğin; dana fond 
yarı yarıya yoğunlaştırılarak dömiglas elde edilir. 

YUMURTA: Sığır budunda bulunan bir et parçası.
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Notlar
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