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AÇIKLAMALAR 
KOD 
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ALAN  Aile ve Tüketici Hizmetleri 

DAL/MESLEK 
Ev ve Kurum Hizmetleri 

MODÜLÜN ADI  
Kahvaltı Sofrası 

MODÜLÜN TANIMI  
Bu modül kahvaltı sofrası çeĢitleri , araç ve gereçleri, 

hazırlanması ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 
40/32 

ÖN KOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK Kahvaltı sofrası düzenlemek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: Öğrenci, uygun ortam, gerekli araç ve 

gereçler sağlandığında, kahvaltı servis çeĢidini dikkate 

alarak kahvaltı sofrası düzenleyebileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Kahvaltı servis çeĢidini dikkate alarak kahvaltı 

sofrası araç ve gereçlerini hazırlayabileceksiniz. 

2. Kahvaltı servis çeĢidini dikkate alarak kahvaltı 

servisi yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Kaynak kitaplar, fotoğraflar, mutfak araç gereç 

ve donanımları sınıf, tahta, kırtasiye araç ve gereçleri. 

Ortam: Bireysel öğrenme ortamı; internet, çevre, çevredeki 

yiyecek içecek iĢletmeleri servis atölyeleri, uygulama 

restoranı, ev ortamı sınıf ortamı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.     
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GĠRĠġ 
 

 

 

Sevgili Öğrenci,  

 

AkĢam yemeği ile sabah arasında yaklaĢık 10-12 saatlik bir süre geçmekte ve 

vücudumuz uyurken de çalıĢmaya devam etmektedir. Bu süre içinde vücut, besinlerin 

tümünü kullanır. Yeni bir güne sabah kahvaltı yaparak baĢlamak, güne istekli baĢlamada ve 

verimli bir Ģekilde sürdürmede büyük rol oynamaktadır. 

 

Kahvaltı yapmayan çocukların derste dikkatleri azalmakta, verilen bilgileri sonradan 

hatırlama performansları düĢmektedir. Kahvaltı, beyne enerji sağlamakta ve öğrenmeyi 

olumlu yönde etkilemektedir. Sabah kahvaltı yapılmazsa beyinde yeterince enerji oluĢamaz. 

Kahvaltıda yeterli protein tüketilmelidir. Özellikle süt, tahıl ve meyve (Zihinsel faaliyetlerin 

gerektirdiği enerji kaynaklarının en önemlilerinden biri de meyvelerdir. Beynin oksijen 

dıĢındaki tek enerjisi glikozdur ve glikoz olarak bir depoya sahip değildir. Glikoz 

meyvelerde hazır halde bulunur.) tüketilmelidir. Kan Ģekerinin yeterli düzeyde olması, 

öğrenme ve anımsamayı içine alan birçok beyin ve davranıĢ iĢlevlerini düzenler. 

 

Sağlık hizmetlerinde olduğu gibi beslenme konusunda da her geçen gün bilimsel ve 

teknolojik alanda geliĢmeler olmaktadır. GüncelleĢen bilginin ve geliĢmelerin beslenmeye 

aktarılması ile ilgili olarak hazırlanan bu modül ile mesleğinize iliĢkin temel bilgi ve 

becerileri kazanacak, böylece mesleğe bir adım daha atmıĢ olacaksınız. 

 

 

 

GĠRĠġ 



 

 2 



 

 3 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
. 

 

 

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve koĢullar 

sağlandığında, kahvaltı servis çeĢidini dikkate alarak kahvaltı sofrası araç ve gereçlerini 

hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki ailelerde ve iĢletmelerde kahvaltı menüleri hakkında araĢtırma 

yapınız. 

 Ziyaretleriniz sırasında araĢtırmanızı destekleyecek, fotoğraflar, broĢürler, basılı 

 evraklar toplayarak dosyalayınız.  

 

1. KAHVALTI 
 

Kahvaltı kelimesinin “Kahve-Altı” dan türediği ve hece düĢmesiyle “Kahvaltı”ya 

dönüĢtüğü çeĢitli kaynaklarca ifade edilmektedir. Bireyin günlük enerji ve besin öğesi 

gereksinimlerini her öğünde yeterli ve dengeli bir Ģekilde alması gerekmektedir. Kahvaltı bu 

öğünler arasındaki ilk ve en önemlisi olarak tanımlanır. Yeni bir günün baĢlangıcında güne 

istekli baĢlamada ve günü verimli bir Ģekilde sürdürmede yenilen sabah kahvaltısının miktarı 

ve içeriği büyük rol oynamaktadır. 

 

1.1. Kahvaltı  ve Önemi 
 

Ġnsan vücudu uyurken bile çalıĢmaya devam etmektedir. AkĢam yemeği ile sabah 

arasında yaklaĢık 12 saatlik bir süre geçer. Bu süre içinde vücut, besinlerin tümünü kullanır 

ve sabah kalkıldığında kahvaltı yapılmazsa beyine yeterince enerji alınmaz. Bu durumda 

yorgunluk, baĢ ağrısı, dikkat azlığı gibi sıkıntılar yaĢanır. Kahvaltı yapmayan vücut kendi 

depolarını kullanır ve hastalıklar karĢısında vücudun direnci düĢer.  

 

Kahvaltı günün en önemli öğünü olmasına karĢın en çok ihmal edilen öğündür. 

Kahvaltının önemi ile ilgili yakın zamanda yapılan çalıĢmalar, güne iyi bir kahvaltı ile 

baĢlamanın her yaĢ grubu bireylerde çok yararlı olduğunu ortaya koymuĢtur. 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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Resim 1.1: Günün en önemli öğünü kahvaltı 

 

Vücudun düzenli çalıĢması için kan Ģekerinin belirli bir düzeyde olması 

gerekmektedir. ġekerin düĢüklüğü kadar yüksekliği de sakıncalıdır. Düzenli aralıklarla ve 

uygun miktarlarda beslenildiğinde kan Ģekeri düzeyi alçalıp yükselme göstermediğinden 

vücut düzenli çalıĢır. Kahvaltıda yeterli protein tüketen bireylerde iĢ verimi ve reaksiyon hızı 

yüksektir. Kahvaltı yapmayan bireylerde ise iĢ verimi ve reaksiyon hızı önemli ölçüde azalır. 

Kahvaltı yapmayan bireyler egzersiz yaptıklarında baĢ dönmesi, bulantı ve kusma 

Ģikâyetlerini dile getirmektedirler. DüĢük protein içeren kahvaltı alımından sonraki ikinci ve 

üçüncü saatler arasında kan Ģekeri açlık seviyesinin altına düĢmekte ve kiĢiler açlık hissi 

duymaktadırlar.  

 

Dengeli bir kahvaltıda günlük enerjinin ¼’ünün ya da en az 1/5’inin karĢılanması 

gerekir. Günlük enerji gereksinimi yaĢ gruplarına göre farklılık gösterir. Günlük alınması 

gereken enerjinin ortalama 2000-3000 kalori olduğundan kahvaltıda alınması gereken miktar 

400-600 kalori kadardır. Bunun; 

 

%55-60’ı karbonhidratlardan,  

%25-30’u yağlardan,  

%15-20’si de proteinden gelmelidir. 
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Resim 1.2: Karbonhidrat ve protein yönünden zengin yiyecekler 

 

 

Resim 1.3: Minik tereyağı topları 

 

Kahvaltıda tüketilecek protein miktarı kan Ģekerini düzenlemede ve dolayısıyla 

yorgunluk, açlık gibi duyguların önlenmesinde etkili olduğundan en az 15 gram olmalı ve bu 

değerin altına düĢmemelidir. Kahvaltıda tüketilecek meyve ya da sebze, menünün özellikle C 

vitamini açısından dengeli olmasını sağlayan, böylece demir emilimini arttıran önemli 

besinlerdir. Kahvaltıda tüketilen meyve veya sebzenin kan kolesterol düzeyini düĢürmede de 

etkili olduğu bilinmektedir. Tüm bu hususlar göz önüne alındığında  kahvaltıda bir bardak 

süt içmek, bir adet portakal, domates, salatalık vb. yemek  demir emilimini arttıran önemli 

etkenlerdir. Kahvaltıda tüketilen meyve veya sebzenin kan kolesterol düzeyini düĢürmede de 

etkili olduğu bilinmektedir.  
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Tüm bu hususlar göz önüne alındığında, kahvaltıda bir bardak süt içmek, bir adet 

portakal, domates, salatalık vb. bir sebze ya da meyve tüketmek güne dinamik ve sağlıklı 

baĢlamak açısından atılabilecek en önemli adımdır. Kahvaltıda çok çeĢitli gruptan besinler 

bulundurulmasına özen göstermek gerekir. Özellikle süt, tahıl ve meyve verilmelidir. 

KızarmıĢ tahıl ekmeği üzerine fıstık ezmesi veya peynir dilimleri gibi kombinasyonlar 

denenebilir. Süt veya yoğurt ile taze meyveden yapılmıĢ karıĢımlar veya tahıl üzerine 

dilimlenmiĢ meyve verilebilir. 

 

 

Resim 1.4: ĠĢtah açan çok sayıda meyve 

Gece açlığının sonunda ve kahvaltı zamanında birey açlık düzeyinde iken beyine 

enerji sağlayan kan Ģekeri en alt düzeydedir. Deney hayvanları ve insanlar üzerinde yapılan 

çalıĢmalardan elde edilen veriler kan Ģekerinin yeterli düzeyde olmasının öğrenme ve 

anımsamayı içine alan birçok beyin ve davranıĢ iĢlevlerini düzenlediğini belirtmektedir.  

 

Bu verilerin çoğu stresle epinefrin hormonunun salgılanması ve bunun sonucunda kan 

Ģekerinin yükselmesiyle iliĢkilidir. Kahvaltı öncesinde de bireyi kan Ģekeri en alt düzeydedir. 

Kahvaltının beyin iĢlevindeki etkisi bireyin genel beslenme durumu, kahvaltının ve akĢam 

yemeğinin niteliğine göre de farklılık gösterir.  

 

1.2. Kahvaltı Menüleri 
 

Günün ilk öğünü olan kahvaltı her ülkenin örf ve adetlerine göre farklı Ģekillerde 

hazırlanır. Kahvaltılar standart hazırlansalar bile ekstralarla zenginleĢtirmeler yapılabilir. 

ĠĢletmelerde kahvaltı oda ücretinin içinde yer alır. Fakat ekstralar alındığında ayrıca ücret 

ödemesi yapılır. Bazı ülkeler kahvaltıya önem verirken bazıları ise önem vermez. Dünya 

mutfaklarında önemli bir yer tutan Fransız ve Ġtalyanlar kahvaltıya pek önem vermedikleri 

için dünya kahvaltı menülerinde yer almazlar. Mutfakları çok ünlü olmayan Ġngilizler ise 

kahvaltıya çok önem verirler ve bundan dolayı kahvaltıları dünya çapında meĢhurdur. 

Ülkelere göre belli baĢlı kahvaltı çeĢitleri ve menüleri Ģunlardır; 
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 Kontinental Kahvaltı 

 Viyana Usulü Kahvaltı 

 Türk Kahvaltısı 

 Ġngiliz Kahvaltısı 

 Amerikan Kahvaltısı 

 

1.2.1. Kontinental Kahvaltı 
 

Kontinental kahvaltı için kullanılan yaygın bir deyim de komple kahvaltıdır. 

Kahvaltıda içilecek içeceğe göre kafe komple(cafee complet) veya çay komple (tea komple) 

diye adlandırılır. 

 

Avrupa kıtasındaki otellerde servis edilen klasik kahvaltı çeĢidi zamanla diğer kıtalara 

da yayılmıĢtır. Avrupa kıtasında otellerde servis edilen servis çeĢididir. Sabahları saat 7.00 

ile 10.30 arasında servis edilir.  

 

 

Resim 1.5: Kontinental kahvaltı kuveri 

Kontinental kahvaltı Ģunlardan oluĢur: 

 

 Kahvaltı içeceği  (Çay, kahve, kakao, çikolata, vb) 

 Tereyağı 

 Reçel ve Bal 

 Ekmek ÇeĢitleri 

 

(Ülkelere göre bazı değiĢiklikler yapılabilir.) 
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1.2.2. Viyana Usulü Kahvaltı  
 

Adından anlaĢılacağı üzere Avusturya’nın baĢkenti Viyana ve civarında yaygın olarak 

uygulanan bir kahvaltı çeĢididir. Viyana usulü kahvaltıda kontinental kahvaltıya ek olarak 

arzuya göre haĢlanmıĢ (rafadan, kayısı, katı) yumurta verilir. 

 

Resim 1.6: Viyana usulü hazırlanmıĢ kahvaltı menüsü 

 Viyana usulü kahvaltı Ģunlardan meydana gelir: 

 

 Kahvaltı içeceği (Genellikle kahve) 

 Tereyağı 

 Reçel ve bal 

 Arzuya göre haĢlanmıĢ yumurta 

 Ekmek çeĢitleri 

 

1.2.3.Türk Usulü Kahvaltı 
 

Türk kahvaltısı, söğüĢ domates ve salatalık buna ek olarak kontinental kahvaltıdan 

meydana gelmektedir. 

 

 Kahvaltı içeceği (Genellikle çay) 

 Tereyağı, reçel, bal 

 Beyaz peynir, siyah zeytin 

 SöğüĢ domates ve salatalık 

 Taze ekmek ( isteğe göre kızarmıĢ olabilir) 
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Türk kahvaltı sofrasında ekstra olarak bölgesel özelliklere göre üretilen ve hazırlanan 

ürünler yer alır. 

 

Resim 1.7: Zengin bir Türk kahvaltısı 

1.2.4. Ġngiliz Kahvaltısı 
 

Ġngilizler için kahvaltı, ayaküstü geçiĢtirilen bir öğün değildir. Güne çok iyi yani 

besleyici bir kahvaltıyla baĢlarlar. Gün boyunca kendilerine gerekli olan vitaminleri meyve 

ve sebze suyundan, diğer besinleri de kontinental kahvaltı yanında yulaf ezmesi, sosis gibi 

yiyeceklerden alırlar. Ġngilizler için çayın özel bir önemi vardır. Ġngiliz kahvaltı çayı sütlü 

çaydır. Bu sebeple çok koyu hazırlanır ve servis sırasında içine süt konur. 



 

 10 

 

Res

im 1.8: Ġngiliz kahvaltı kuveri 

 

 Ġngiliz usulü kahvaltı Ģunlardan meydana gelir: 
 

 Kahvaltı içeceği (Sütlü çay veya kahve) 

 Meyve veya sebze suyu  

 Ekmek çeĢitleri ve tost 

 Tereyağı, reçel, bal 

 Sütlü yulaf ezmesi 

 Kahvaltılık sosisler 

1.2.5. Amerikan Kahvaltısı 
 

Amerikalılar da Ġngilizler gibi kahvaltıya fazla önem verirler. Bu yüzden menüleri de 

oldukça zengindir. Amerikan kahvaltısının diğer kahvaltılardan farkı bol buzlu su 

içmeleridir. Kahvaltıdan önce ve kahvaltı sırasında bol buzlu su içerler, ayrıca ekmek 

çeĢitleri yanında tarçınlı, limonlu, portakallı tostlar veya (pankek)gibi yiyecekleri de yerler. 

 Kahvaltı içeceği (Kahve, çay, kakao) 

 Meyve ve sebze suyu ve taze meyve 

 Et ürünleri ile hazırlanmıĢ yumurta 

 Tereyağı,  reçel ve bal 

 Ekmek çeĢitleri, tarçınlı limonlu portakallı tostlar ve pankek (Pancake) 

 Amerikan servisinin değiĢik özelliği kahvaltıda buzlu su servisi yapılmasıdır.  
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Resim 1.9: Amerikan kahvaltısında bulunan bazı yiyecekler 

1.3. Kahvaltı Servis Araçları 
 

Kahvaltı yapılacak salonun ya da bölümün önceden hazırlanması gerekir. Servis 

takımları dört grupta incelenir; 

 

 Çatal- bıçak- kaĢık 

 Tabaklar 

 Bardaklar 

 Diğer servis takımları 

 

Resim 1.10:Kahvaltı takımı 
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1.3.1. Çatal- Bıçak- KaĢık 
 

Kahvaltı çatal-bıçağı olarak genellikle orta boy takımlar kullanılır. Boyları 17-19 cm 

civarındaki çatal, bıçak ve kaĢıklardır. Bazı yerlerde yemek sofralarındaki tatlı çatalı, bıçağı 

ve kaĢığı da kahvaltı sofralarında kullanılır. 

 

           

Resim 1.11: Farklı tasarımlardaki çatal-bıçak kaĢıklar 

 

Orta boy kaĢık, kâsede verilen çorbalar, kompostolar ve kahvaltıda çorba türü sıvı 

içeren yiyecekler için kullanılır. 

 

Tereyağı bıçağı; iki Ģekilde tereyağı bıçağı vardır. Biri palet Ģeklindedir, diğer, küçük 

bıçağın küçüğüdür. 

 

Kahve kaĢığı; 10-12 cm. dir. Neskafe ve filtre kahve servislerinde kullanılır. 

 

Çay kaĢığı; normal çay kaĢığı, yaklaĢık 13-14 cm. dir. Çay kaĢığı 8-10 cm. dir. En 

küçük kaĢık çeĢididir. Çay servisinde kullanılır. 

 

Yumurta kaĢığı; çay kaĢığı büyüklüğündedir. 



 

 13 

 

1.3.2. Tabaklar 
 

Kuver tabağı; salonun dekoruna uygun veya kullanılan tabak serisinden genel görüntü 

için masanın üzerine önceden konan 27 cm ile 32 cm arası tabak; bazen bu tabak masadan 

kaldırılmadan üzerinde baĢlangıçlar yenebilir 

 

Kahvaltı tabağı; tabakların kullanım amacı ve büyüklüğü iĢletmelere göre farklılık 

göstermekle beraber genellikle kullanılan 19-21 cm çapındaki düz tabaklardır. 

 

1.3.3. Bardaklar 
 

Çay ve kahve fincanı; kahve, neskafe, filtre kahve ve çay servisinde kullanılan tek 

kulplu fincan çeĢididir. 15 cm çapında altlığı ile birlikte kullanılır. Ülkemizde çay klasik cam 

bardağında servis edilir. Ancak uluslararası servis Ģekillerinde fincanda servis edilmektedir. 

Ġçerisine 12-20 cl. sıvı alabilir. 

 

 

Resim 1.12: Çay fincanı 

 

Resim 1.13: Ekspresso fincanı 

 

Ekspresso fincanı, ekspresso, Ġtalyanlara ait bir tür sert filtre kahvedir. Özel 
makinesinde hazırlanır. Makineden fincanına filtre edilen kahve misafire servis edilir. Türk 

kahvesi fincanını andırmasına rağmen Türk kahvesi fincanından daha ince, silindirik, kısa 

ve hacim olarak daha fazla sıvı alan (7-10 cl ) bir fincandır. Altlığı ile birlikte servis edilir.  
 

Türk kahvesi fincanı, Türk kahvesinin kendisine ve özelliğine has bir fincandır. Türk 

kahvesi piĢirilerek servis edilen özel bir kahve olması nedeniyle fincanı diğer fincan 

modellerinden farklıdır. Kendi fincan altlığı ile birlikte serviste kullanılır. Kısa boyda ve tek 

saplı bir fincandır. En küçük fincan modelidir. 
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Resim 1.14: Farklı renk ve biçimlerdeki fincanlar 

 

1.3.4. Diğer Servis Takımları 
 

Potlar, servis alanlarında çay kahve veya sıcak su servisinde kullanılan porselen 

malzemelerdir. Demlik olarak da anılan potların alüminyum ve paslanmaz çelik modelleri de 

vardır. 

 

Çay potu, misafirin çay servislerinde demlik olarak kullanılır. Filtre kahve ve sıcak su 

servisinde büyük hacimli, geniĢ gövdeli, yüksek potlar kullanılırken çay servisi için demlik 

olarak daha oval ve alçak potlar kullanılır. KiĢi sayısına göre büyük, orta ve küçük boylarda 

olabilir. Kapaklı ve kulplu servis malzemeleridir. 

 

 

Resim 1.15: Çay potları 

 

Bu potlara ilaveten en ufak boyda genellikle kapaksız olarak dizayn edilmiĢ potlar süt 

servisinde kullanılır. Kahve yanında süt almak isteyen misafirlere servis için kullanılan 

porselen malzemelerdir 
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Resim 1.16: Genelde kapaksız süt potları 

 

Sürahiler, su ve meyve suyu gibi içeceklerin servisinde kullanılan servis 

malzemeleridir. Cam, metal, plastik gibi birçok malzemeden yapılmıĢ modelleri mevcuttur. 

ĠĢletmenin sınıfına servis alanının dekorasyon özelliklerine ve atmosferine göre değiĢik 

model ve yapıda olabilir. Kapaklı ve kapaksız modelleri mevcuttur. KullanılıĢ amacına göre 

su sürahisi, ayran sürahisi vb. gibi isimlendirilirler.  

 

 

Resim 1.17: Kapaklı sürahiler 
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ġeker pensi, kesme Ģekeri tutmaya yarayan penstir. 

 

 

Resim 1.18: GümüĢ Ģekerlik ve pensi 

 

ġekerlik, içerisine çeĢitli tipte Ģekerin konulduğu, çeĢitli boy ve modellerde 

bulunabilen Ģık züccaciye gereçlerindendir.  

 

                                                    

Resim 1.19: Farklı tasarımlardaki Ģekerlikler 

 

 Tuzluk (Tek delikli), karabiberlik (Çok delikli); Ġçinde baĢta tuz olmak üzere, 

karabiber, pul biber gibi baharatların tutulması için yapılmıĢ küçük kaplara verilen genel 

addır. Bu tip tuzluklar 19. yüzyılın ortalarında bulunmuĢtur. Çevrilerek açılabilen kapaklı 

tuzluklar 1858 yılında ilk kez John Mason tarafından yapılmıĢtır. Plastik, cam, melamin ve 

paslanmaz çelik gibi pek çok materyalden yapılabilirler. 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Tuz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karabiber
http://tr.wikipedia.org/wiki/19._y%C3%BCzy%C4%B1l
http://tr.wikipedia.org/wiki/1858
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Resim 1.20: Çelik ve porselen tuzluklar 

 

Resim 1.21: AhĢap tuzluklar 

 

Yumurtalık: Çok çeĢitli sayıda renk ve tasarımda olanları bulunur. Yumurta servisinde 

Ģık bir görüntü sağlar. 
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Resim 1.22: Yumurtalık modelleri 

 

Servis tepsileri, çeĢitli boy ve ebatlarda oval veya dikdörtgen servis malzemeleridir. 

Kulplu ve kulpsuz modelleri vardır. Bu tepsiler dıĢında tabak ve bardak taĢımak amacıyla 

kullanılan dikdörtgen ve yuvarlak tepsilerde mevcuttur. Dikdörtgen modeller, tabak yuvarlak 

modeller bardak taĢımada kullanılır 

 

        

Resim 1.23: Dikdörtgen ve yuvarlak servis tepsileri 

 

Kahvaltı ve çay peçeteleri, misafirlerin kahvaltı ve çay saatlerinde kullandıkları kumaĢ 

peçetelerdir. Yemek peçetelerinde olması gereken özellikler, kahvaltı ve çay peçeteleri için 

de geçerlidir. Kahvaltı servisinde kullanılan servis araçlarında olduğu gibi kahvaltı ve çay 

peçetelerinin boyutları da yemek peçetelerine göre biraz daha küçüktür. Genellikle 35 X 35 

cm ile 40 X 40 cm. boyutları arasında olur. Beyaz rengin yanı sıra, açık pastel renklerde de 

olabilir. Bazı iĢletmeler bu amaçlarla kâğıt peçete de kullanmaktadır. 
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Resim 1.24: KumaĢ ve kâğıt peçete örnekleri 

 

1.4. Kahvaltı Yiyecekleri ve Özellikleri 
 

1.4.1. Hububat Yiyecekleri 
 

Buğday, mısır, pirinç gibi maddelerden yapılan çeĢitli yiyecekler bu grupta incelenir. 

Ġngiliz ve Amerikan kahvaltısında alınan hububat yiyecekleri hazırlanıĢlarına ve piyasada 

bulunuĢlarına göre iki genel grupta toplanırlar: 

 

1.4.2. Mutfakta Hazırlananlar 
 

 Bu gruptaki yiyecekler, çorbalar gibi servisten önce iĢletmenin mutfağında piĢirilip 

servise hazırlanır. Çorba servisindeki gibi servis edilirler. Belli baĢlı hububat yiyecekleri 

Ģunlardır: Yulaf ezmesi, irmik çorbası, mısır çorbası ve pankek  (pancake) 

 

1.4.3. Hazır Satılanlar 
 

ÇeĢitli hububatlardan yapılmıĢ ve yenmeye hazır halde ambalajlanarak satıĢa verilmiĢ 

kahvaltı yiyecekleridir. Bunlar, mısır gevreği (Corn Flakes) ve mısır gevreği gibi fakat 

pirinçten yapılan bir kahvaltı yiyeceği olan pirinç gevreğidir(Rice Crispies).Buğdaydan 

yapılan ( Puffet Wheat), aynı zamanda ana maddesi kepek olan (All Bran) kahvaltı 

yiyecekleri bulunmaktadır.   

 

1.4.4. Yumurta Yemekleri 
 

Yumurta, binlerce yıldır bilinen, ucuz, dünyanın her yerinde rahatlıkla üretilebilen, 

çok çeĢitli Ģekillerde ve kolayca piĢirilip tüketilebilen, lezzetli ve besleyici, değeri çok 

yüksek bir besindir. Uygarlığın baĢlangıcından bu yana yumurta, yaĢam sembolü ve 

verimlilik olarak değerlendirilir. Hatta bazı filozoflar yumurtayı dünyanın ve dört elementin 

sembolü olarak görür. DıĢındaki kabuğunun yerküreyi ve toprağı; beyazının suları; sarısının 

ateĢi; sonundaki boĢluğun havayı temsil ettiğini düĢünürler.  
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Yumurtanın yumuĢak ve lezzetli olması, bu değerli besine kolay çiğnenebilen ve 

sindirilebilen bir özellik kazandırmaktadır. Bu nitelikleri ile yumurta her yaĢtan insanlar 

tarafından tüketilebilir. 

 

Çok yönlü kullanılabilen yumurta kahvaltı veya öğleye yakın yapılan kahvaltılar ile 

öğle ve akĢam yemekleri için uygun bir besindir. En basit haliyle çırpılmıĢ bir yumurta veya 

omletten, akĢam yenen zarif bir yemek veya sufleye kadar her yemeğin yapısına girerek 

onlara lezzet verir. 

 

      

Resim 1.25: ÇeĢitli Ģekillerde piĢirilmiĢ yumurtalar 

 

Yumurta kullanılmadan bir süre önce buzdolabından çıkartılmalıdır. Böylece 

haĢlanırken çatlaması önlenmiĢ olur. Yumurtanın piĢirilme süresinin iyi ayarlanması 

gereklidir. Eğer yumurtayı haĢlama süresi uzarsa ve yumurta bayatsa sarıdaki demir, sülfür 

ile birleĢerek yumurta sarısının etrafında yeĢil bir halka oluĢur. Demirin kullanımı azalır. 

Yumurta, kabuklu olarak piĢirildiğinde 4 dakikada beyazı, 12 dakikada tamı katılaĢır. 

Kahvaltı yiyeceği olarak yumurta çok çeĢitli biçimlerde kullanılabilir. Bunlar; 

 

Sahanda yumurta  

ÇırpılmıĢ yumurta 

Sosisli veya diğer et ürünleri ile hazırlanan yumurta 

PoĢe yumurta 

Omletler vb. 

 

1.4.5. Balıklar 
 

Tava ve ızgarada hazırlanmıĢ balıklar tercih edilir. Uskumru, dil, ringa balıkları en çok 

servis edilen balık çeĢitleridir. Tavada sütle piĢirilen ve “haddock” denilen füme morina 

balığı meĢhurdur. 
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1.4.6. Et çeĢitleri 
 

Kahvaltılık tütsülenmiĢ veya baharatlarla lezzetlendirilmiĢ et ürünleri, sosisler, sucuk, 

pirzolalar, ciğer ve böbrek, salam çeĢitleri. 

 

1.4.7. Reçel ve Marmelatlar  
 

Reçel çeĢitleri; limon, greyfurt, kayısı reçelleri, çilek, böğürtlen reçelleridir. Her 

kahvaltı sofrasında bal mutlaka kahvaltıda olmalıdır. 

 

 

Resim 1.26: ÇeĢitli meyvelerden yapılmıĢ reçeller 

 

1.4.8. Tahin Pekmez  
 

Tahin, susamın ezilerek ve çeĢitli iĢlemlere tabi tutularak akıcı yağ gibi bir hale gelmiĢ 

Ģeklidir. Tahinden yapılan tahin helvası hem çok besleyici hem de lezzetlidir. Tahin, çöven 

otu ve Ģekerden yapılır. Tahin ve pekmez 1/1 ölçekle karıĢtırılarak yapılan tahin pekmez 

karması ile tahinli peksimet ve kıvrım, UĢak kahvaltılarının vazgeçilmez tatlarındandır. Ġyi 

kalite susam tohumları sıra ile eleme, kabuklarının soyulması ve ayrılması iĢlemlerinden 

sonra yıkanarak 150 – 200 derecede 2 ile 3 saat arasında kavrulur. Daha sonra oda 

sıcaklığına inene kadar bekletilir. Ardından ezilmek suretiyle hiçbir katkı ve koruyucu 

madde içermeksizin, tahin elde edilir. Tahin kahvaltılarda, unlu mamullerden tüketildiği gibi 

içine bal veya pekmez karıĢtırılarak yüksek besin değerine sahip bir tatlı olarak da 

tüketilmektedir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87%C3%B6ven_otu
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87%C3%B6ven_otu
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87%C3%B6ven_otu
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeker
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pekmez
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Pekmez; üzüm, incir veya dut gibi tatlı meyvelerin ezilerek kaynatılması ile üretilen, 

Anadolu’ya özgü, yoğun ve tatlı bir Ģuruptur. Üzümden yapılan pekmez tatlı olmasına 

karĢılık, dut pekmezi biraz acımsı olur. Üzümden yapılan Niğde’nin Bahçeli ilçesinde,  

Adana'nın Pozantı ilçesinde tamamen organik olarak üretilen pekmezi, Elazığ, NevĢehir ve 

Zile pekmezleri meĢhurdur.  

 

Resim 1.27: Tahin pekmez 

1.4.9. Ekmek ÇeĢitleri 
 

Yuvarlak sandviç ekmeği, beyaz undan veya zenginleĢtirilmiĢ tahıllardan yapılan 

ekmekler, kruvasan, bisküviler, krakerler ve çeĢitli tostlar. 

 

1.4.10. Peynir ÇeĢitleri 
 

Peynir, çok büyük bir çeĢitlilikteki aroma, tat, yapı ve Ģekle sahip bir grup fermente 

süt ürünü için kullanılan genel isimdir. Peynir, kelimesi modern Türkçeye Farsça sütten 

yapılmıĢ manasına gelen panīr kelimesinden geçmiĢtir. Peynir kökenleri insanlık kadar 

eskiye dayanan bir yiyecektir. Ne kadar eskiye dayandığına dair kesin bilgi olmasa da olası 

çıkıĢ noktaları Orta Asya, Orta Doğu ya da Avrupa olarak tahmin edilmektedir. 

YaygınlaĢmasının Roma Ġmparatorluğu zamanlarında olduğu düĢünülür. 

 

Ġlk üretimi için önerilen tarih M.Ö. 8. yüzyıl (koyunun evcilleĢtirildiği tarih) ile 9. 

yüzyıla kadar değiĢir. Ġlk peynirin Orta Doğu insanları ve Orta Asya göçebe Türkleri 

tarafından yapıldığı düĢünülmektedir. O zamanlar yiyecekleri saklayıcı özelliği nedeniyle 

hayvanın derisi ya da iç organları kullanılmaktaydı. Bu iç organlardan olan midede 

(iĢkembe) saklanan sütün buradaki enzimlerle (kültürle) mayalanması üzerine lor haline 

gelmesi peynirin ilk oluĢumu hakkındaki teorilerden biridir.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ncir
http://tr.wikipedia.org/wiki/Dut
http://tr.wikipedia.org/wiki/Meyve
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nev%C5%9Fehir
http://tr.wikipedia.org/wiki/Zile
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCt
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fars%C3%A7a
http://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_Asya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_Do%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Roma_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0%C5%9Fkembe&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Enzim
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BClt%C3%BCr_(biyoloji)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Lor
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Bir baĢka teori ise, peynir üreticiliğinin sütü tuzlamak ve basınç altında tutmak sonucu 

olduğudur. Hayvan midesinde bekletilen sütün değiĢimi üzerinede bu karıĢıma kasıtlı olarak 

maya eklenmiĢ olabilir. Peynir yapıcılığı ile ilgili ilk yazılı kaynak M.Ö. 2000'li yıllara, 

Mısır'daki mezar yazıtlarına dayanmaktadır. Antik zamanlarda yapılan peynirin ekĢi ve tuzlu 

olduğu ve günümüz feta ve beyaz peynire benzediği tahmin edilmektedir. 

 

Avrupa'daki peynir üretiminde ise iklimden dolayı daha az tuz kullanılmaktadır. Daha 

az tuzlu ortamda daha çeĢitli faydalı mikrop ve enzim yetiĢebilmesinden dolayı bu peynirler 

farklı ve ilginç tatlar içerirler. Türkiye'de tüketimi en yaygın olan peynirler; beyaz peynir, 

deri peyniri ve kaĢar peyniri olmakla birlikte yöresel peynirlerdir. Hayli çeĢitlilik gösteren 

peynirlerden bazıları: 

 

 Krem peynir 

 Posof çeçi peyniri 

 Küflü Ardahan deri peyniri 

 Kars kaĢarı 

 Tunceli tulum peyniri ve çökeleği 

 Mihalliç kelle peyniri 

 Keçi peyniri 

 Ezine peyniri 

 Edirne peyniri 

 Erzincan tulum (Ģakak) peyniri 

 Ġzmir tulum peyniri 

 Van otlu peyniri 

 Lor 

 Urfa beyaz peyniri 

 Dil peyniri 

 MaraĢ peyniri 

 Çerkez peyniri 

 Hellim 

 Abaza peynirleri  

 Çökelek 

 Yozgat çanak peyniri 

 Külek peyniri 

 Hatay cara (testi) peyniri 

 Örgü peyniri 

 Ġstanbul çayır peyniri 

 Manisa çayır peyniri 

 Ordu torba peyniri 

 Giresun imansız peyniri 

 Kars gravyer peyniri 

 Küp peyniri 

 Rokfor peyniri 

 Denizli Yörük peyniri 

 Karaman tuluk peyniri 

 Konya Göçmen peyniri 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Maya
http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C4%B1s%C4%B1r
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Feta&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Beyaz_peynir
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mikrop
http://tr.wikipedia.org/wiki/Beyaz_peynir
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Deri_peyniri&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%9Far_peyniri
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dil_peyniri&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mara%C5%9F_peyniri&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87erkez_peyniri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hellim
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Abaza_peynirleri&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87%C3%B6kelek
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yozgat_%C3%A7anak_peyniri
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%BClek_peyniri&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hatay_cara_peyniri&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96rg%C3%BC_peyniri&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0stanbul_%C3%A7ay%C4%B1r_peyniri&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Manisa_%C3%A7ay%C4%B1r_peyniri&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordu_torba_peyniri&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Giresun_imans%C4%B1z_peyniri&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kars_gravyer_peyniri&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCp_peyniri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Rokfor_peyniri
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Denizli_Y%C3%B6r%C3%BCk_peyniri&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Karaman_tuluk_peyniri&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Konya_G%C3%B6%C3%A7men_peyniri&action=edit&redlink=1
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Resim 1.28: Peynir tabağı 

 

1.4.11. Zeytin  
 

Besleyici değeri çok yüksek olan bir besindir. Zeytinde bol miktarda bitkisel protein, 

yağ, A, C, E vitaminleri ile kalsiyum, fosfor, kükürt, klor, magnezyum mineralleri vardır. 

Kalp ve damar sağlığı için çok faydalı olan zeytin, yaĢlanmanın etkilerini de azaltır. 

Dermokozmetik amaçlı kullanıldığında cilde güzellik verir. Saç dökülmesini engeller, kepeği 

önler, saçları kuvvetlendirir. KırıĢıklıkları giderir. Makyaj kimyasallarının oluĢturabileceği 

olumsuz etkileri azaltır. Cilt hastalıklarının oluĢumu önlemeye yardımcı olur. 

 

 

Resim 1.29: ĠĢtah açıcı zeytinler 

 

Türkiye'de zeytin üretimi Ege, Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinde yapılmaktadır. Zeytin yetiĢen 35 ilin dörtte birinde ağaçlar Türkiye 

ortalamasının altında verime sahiptir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Akdeniz
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1.4.12. Kahvaltılık Yağlar 
 

 Tereyağ 

 

Tereyağının hammaddesini süt yağı oluĢturur. Tereyağı bir çeĢit hayvansal (Ġnek veya 

koyun) yağdır. Yağın bileĢiminde %82 oranında süt yağı, su, süt Ģekeri, mineraller, 

kolesterin, suda çözülmüĢ vitaminler, protein, asitler, aromalar ve proteinler bir araya 

gelmiĢtir. Tereyağının fiziksel özelliğini ise kısa bağlı doymuĢ yağlarla, yağ asitleri 

oluĢturur. Gıda ve kozmetik sanayisinde vazgeçilmez ve yedeksiz bir hammaddedir. 

 

Besin değeri yaklaĢık 740 kcal/100 gramdır. Yağın hafif sarı ve beyaz olmak üzere iki 

renkte olması ihtimal dâhilindedir. Çünkü sütü yağ elde etmek için alınan hayvan, öncesinde 

yeĢil renkte (yani canlı) besinler tükettiğinde yağ rengi sarıya daha yakın, kurumuĢ tahıl sapı 

veya samanı ile beslemiĢ hayvanlarda ise elde edilecek yağın rengi beyaza daha yakın 

olmaktadır. Oda sıcaklığında mayi yapısı, soğuk buzdolabı (yak. 7 °C) soğukluğunda sert 

mayileĢmesi vardır. 

 

Modern tereyağları katkısız ve kaliteli yağı yüksek sütlerden yapılır. Buzdolabında 

saklanır. Türkiye'de yayık ayranından imal edilen tuzlanmıĢ tereyağı, ağır kokulu ve tuzlu, 

ekĢimsi bir tada sahiptir.  

 

 

Resim 1.30: Tereyağı ve bıçağı 

 Zeytinyağı 

 

Zeytin ağacından elde edilen meyveden yapılan kahvaltılarda da sıklıkla tüketilen bir 

yağdır. Zeytinyağı, %75 oranında oleik asit gliseritleri taĢır. A, E vitaminleri ve az miktarda 

fitoserol maddesi bünyesinde bulunur. Zeytinyağı, sabahları aç karnına 1-2 çorba kaĢığı 

alındığında yumuĢatıcı ve yatıĢtırıcı olarak etki yapar. Özellikle bağırsak hareketlerini 

düzenleyici ve safra söktürücü etkisi vardır.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCt
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeker
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kolesterin&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vitamin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Protein
http://tr.wikipedia.org/wiki/Asit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Aroma
http://tr.wikipedia.org/wiki/Protein
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Oleik_asit&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fitoserol&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C4%9F%C4%B1rsak
http://tr.wikipedia.org/wiki/Safra
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Resim 1.31: Sofranın  vazgeçilmezi Zeytinyağı 

 

1.4.13. Meyve (Domates, Salatalık, Portakal)  
 

Domates, patlıcangiller (Solanaceae) ailesinden anavatanı Güney ve Orta Amerika 

olan bir yıllık yenebilen bir otsu bitki türüdür. Genellikle kırmızı, yenilebilen meyvesi 

yabani bitkilerde 1-2 cm çapında iken, kültür bitkilerinde daha büyüktür. Çoğu vitamin bu 

meyvede bulunur ve kanseri önleyici yapısı vardır. Bu vitamin ve önleyici mineraller 

domatesin kabuğunda bulunur.  

 

Salatalık, kabakgiller (Cucurbitaceae) familyasından bir bitki türü ve meyvesine 

verilen addır. Anayurdunun Kuzey Hindistan olduğu sanılan bitkinin tarımı çok eski 

dönemlerden beri yaygın olarak yapılmaktadır. 

 

Portakalın içerisinde bol C ve B vitaminleri bulunur. Ülkemiz portakal üretimini %80 

Antalya ilinde yapılmaktadır 

 

Bu gruptaki gıdalar vücut için kalsiyum, demir, magnezyum ve diğer bazı 

minerallerin, A, B, C, E, folik asit gibi vitaminlerin kaynağıdır. 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Patl%C4%B1cangiller
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCney_Amerika
http://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_Amerika
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bitki
http://tr.wikipedia.org/wiki/Meyve
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bitki
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCr
http://tr.wikipedia.org/wiki/Meyve
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hindistan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Antalya
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Resim 1.32: Kahvaltıda tüketilen sebzeler 

 

1.5. Kahvaltı Ġçecekleri ve Özellikleri 
 

1.5.1. Sıcak içecekler 
 

Filtre kahve, çay, kakao, sıcak süt, papatya veya nane çayı kahvaltıda tüketilen 

içeceklerdendir. Sıcak içecekler arasında Türk kahvesi ve Türk çayı özel bir yer kaplar. Türk 

kahvesi kabaca çekilmiĢ kahvenin cezve denilen uzun saplı kaplar içinde piĢirilmesiyle 

hazırlanır. Dünya çapında ün kazanmıĢ olan Türk kahvesi fincan denilen küçük bardaklar 

içinde servis edilir. Türk çayı günümüzde tercih edilme açısından kahvenin tahtına oturmuĢ 

bir sıcak içkidir. Ġki parça çaydanlık veya semaver kullanılarak toz çaydan hazırlanır. Ġnce 

belli çay bardaklarında servis edilir. Türk çayı da hazırlanma yöntemi nedeniyle dünya 

çapında bir ün kazanmıĢtır. 

 

Sıcak çikolata ya da sıcak kakao, genellikle rendelenen çikolata ya da kakao pudrası, 

sıcak süt ya da su ve Ģeker içeren sıcak içecektir. Sıcak çikolata keyif için içilen bir içecek 

olarak düĢünülmesiyle birlikte son zamanlarda yapılmıĢ araĢtırmalara göre kakaoda 

bulunabilen antioksidanlar nedeniyle sıcak çikolatanın sağlık için faydaları tespit edilmiĢtir. 

19. yüzyıla kadar sıcak çikolata mide hastalıkları gibi rahatsızlıkları tedavi etmek için bile 

kullanılıyordu. Ġlk çikolata içeceği, yaklaĢık 2000 sene önce Mayalar tarafından yapıldığına 

inanılmaktadır. 

 

Süt, diĢi memelilerin yavrularını beslemek için memelerinden gelen, besin değeri 

yüksek beyaz sıvıdır. Ayrıca bazı bitkilerin türlü organlarında bulunan beyaz renkte öz suya 

ve erkek balığın tohumuna da süt denir. Ġnsanoğlu, 5000 yıldan beri süt içiyor. Bu konudaki 

ilk kanıtlar Dicle ve Fırat ırmakları arasında kurulan Sümer Uygarlığının Ur kentinde 

bulunmuĢtur. Bir yaĢam mucizesi diye nitelenebilecek kadar büyük besin değerine sahip olan 

sütün, insan yaĢamındaki yeri insanlık tarihi kadar eskidir. M.Ö. 2500’lü yıllara ait Babil 

kabartmalarında süt ve süt kesiği temalarının iĢlendiği görülmektedir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_kahvesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_%C3%A7ay%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cezve&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fincan&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87aydanl%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/Semaver
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ikolata
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kakao
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCt
http://tr.wikipedia.org/wiki/Su
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeker
http://tr.wikipedia.org/wiki/Is%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C3%A7ecek
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kakao
http://tr.wikipedia.org/wiki/Antioksidan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Maya_uygarl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Di%C5%9Fi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Memeliler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Besin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Beyaz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bitki
http://tr.wikipedia.org/wiki/Erkek
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Resim 1.33: Kahvaltı içecek çeĢitleri 

 

Süt, baĢta protein olmak üzere, içerdiği protein, fosfor, B grubu vitaminleri, diğer 

bileĢikleri sayesinde kanser oluĢumunu engellemektedir. Sütün %87,5'i su, %3,5'i ise 

mineraldir. Ġçerdiği minerallerin kanser oluĢumunu engellediğine dair önemli çalıĢmalar 

yapılmaktadır. Süt tüketimi; prostat, barsak, rahim, mesane kanseri gibi sık görülen kanser 

türlerini önlemede etkilidir. Yapılan bir çalıĢma sonucunda, günde 2 bardak süt tüketen 

bireylerde bağırsak kanserlerine pek rastlanmadığı ortaya konulmuĢtur. Uzmanların yaptığı 

açıklamaya göre süt içtikten sonra bir bardak civarında su içilmelidir. Çünkü ağızda kalan 

süt bekleyerek bakteri oluĢumuna neden olmaktadır. Artık günümüzde hazırlama 

kolaylığından ötürü çok çeĢitli bitki çayları da kahvaltılarda tüketilmektedir. 

 

1.5.2. Meyve suları 
 

Meyve suyu, doğal olarak meyve dokusunda bulunan sıvıdır. Meyve suları, ısı veya 

çözücü kullanmadan, taze meyvelerinin ezmesi veya sıkıĢtırması ile hazırlanılır. Bazı 

popüler meyve suyu türleri elma, portakal, viĢne, greyfurt, ananas, domates, Hint kirazı, 

üzüm, yabanmersini ve nar sularıdır, ama diğer popüler türleri de vardır. Taze hazırlanmıĢ 

meyve sularının bekletilmeden kullanılması besin kaybını önlemek için önemlidir. Meyve 

sularının konsantre ve meyve özlerinden faydalanılarak da hazırlanabilir. 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Protein
http://tr.wikipedia.org/wiki/Protein
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fosfor
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vitamin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Su
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kanser
http://tr.wikipedia.org/wiki/Prostat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Barsak
http://tr.wikipedia.org/wiki/Rahim
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mesane
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C4%B1v%C4%B1
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Resim 1.34: Vitamin deposu meyve suları 

 

1.5.3. Sebze Suları 
 

Havuç suyu ve domates suyu kahvaltılarda en çok tüketilen sebze sularıdır. Meyve ve 

sebzelerin sağlığımıza yaptığı katkılar, vücuda alınıĢ biçimlerine göre değiĢir. Sebzelerin 

bütün olarak yendiklerinde sindirilmesi daha zordur. Daha ağırdırlar ve vücut onları 

meyveye göre daha yavaĢ parçalar. Oysa sebze suyu içtiğinizde vücut besini anında emer. 

Sebzeleri suyu sıkılmıĢ halde tüketerek minerallerin neredeyse  % 100’ünü alınabilmektedir. 

Bu tür sebzelerin de hazır ve taze hazırlanması uygundur. 

 

1.5.4. Meyveler 
 

Meyve, çiçeğin diĢi organının, döllenme sonucunda farklılaĢıp, yumurtalığın 

geliĢmesiyle meydana gelen ve tohumları taĢıyan organa denir. BaĢlıca vitamin 

kaynaklarıdır. Ayrıca çok sayıda değerli yaĢamsal maddeler (gerekli amino asit ve yağ 

asitleri içerirler. Ġnsan vitamin gereksinimin % 90'nı meyve sebzelerden karĢılar. 

Kahvaltılarda daha çok taze mevsim meyveleri tercih edilir. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ekolay.net/saglik/haber_ara/?q=mineral&c=sa%F0l%FDk
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Resim 1.35: Bol çeĢitli bir meyve reyonu 

 

1.5.6. Kompostolar 
 

Kuru meyvelerden özellikle kuru erikten yapılan hoĢaf çok yaygındır. Bunun yanında 

elma, kayısı ve karıĢık meyve kompostoları da çok sevilerek alınan kompostolardır. 
 

1.6. Kahvaltı Servis ÇeĢitleri 
 

1.6.1. Masa Servisi 
 

Kahvaltı çeĢitlerine göre hazırlanan kahvaltı tabaklarının servisi aĢağıdaki Ģekillerde 

yapılmaktadır:  

 

Kontinental kahvaltıda servis elemanı tarafından mutfakta hazırlanan continental 

kahvaltı tabağı bir tepsi üzerinde salona getirilir. Konuğun sağ tarafından masaya bırakılır. 

 

Viyana usulü kahvaltıda continental kahvaltı tabağı, konuğun sağ tarafından servis 

edilir. Konuğun yumurta sipariĢi alınır. Konuklar genelde rafadan yumurtayı 3 ile 5 dakika 

piĢmiĢ olarak isterler. Konuğun arzusuna göre haĢlanan yumurta, yumurtalık içinde ve 

yanında yumurta kaĢığı ile getirilir. Konuğun sol tarafından kahvaltı tabağının sol tarafına 

konur. Yumurta kaĢığının sapı 45 derece sağ aĢağıya dönük olmalıdır. Masanın ortasında 

bulunan tuz ve biber yumurtanın yanına getirilir.   

 

Türk kahvaltısına göre hazırlanan kahvaltı tabağı continental  kahvaltıda olduğu gibi 

mutfaktan alınarak salona getirilir. Konuğun sağ tarafından servis edilir. 
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Ġngiliz kahvaltısında ilk önce, hazırlanan Continental kahvaltı tabağı salona getirilerek 

konuğun sağından masaya bırakılır. Mutfakta hazırlanan yulaf ezmesi kâse ile getirilerek 

yanında süt ya da krema ile birlikte sağ taraftan servis edilir. Yulaf ezmesi boĢu 

kaldırıldıktan sonra mutfakta hazırlanan kızartılmıĢ küçük kahvaltı sosisleri tabağa 

yerleĢtirilerek masaya getirilir. Masada kuver değiĢikliği yapılarak gerekli takımlar konur ve 

tabak sağ taraftan konuğun önüne yerleĢtirilir. Sosis boĢu kaldırıldıktan sonra kahvaltı tabağı 

konuğun önüne çekilir. 

 

Amerikan kahvaltısında Continental kahvaltı tabağı konuğun sağ tarafından servis 

edilir. Hazırlanan et ürünleri ile hazırlanmıĢ yumurta masaya getirilir. Kahvaltı tabağı sola 

alınır. Ondan boĢalan yere yumurta tabağı konur. Takımlar servis sırasında değiĢtirilebilir.  

 

1.6.2. Açık Büfe 
 

Adından da anlaĢılacağı gibi, üzerinde kahvaltı bulunan büfedir. Salona giren bütün 

misafirlere açıktır. Misafirler, kendileri bizzat büfeye giderler. Büfe giriĢindeki tabaklara 

büfedeki yiyeceklerden istedikleri kadar alarak masalarına götürür ve yerler. Doymayan 

misafirler büfeyi üst üste birkaç kere ziyaret edip yiyecek alabilirler. Kahvaltı büfesinde; 

 

 Ekmek köĢesi  

 Süt ürünleri köĢesi  

 Mısır gevrekleri köĢesi  

 Meyve köĢesi  

 ġarküteri köĢesi 

 Meyve suları ve sıcak içecekler bulunur. 

 

Yumurta ve diğer hazırlanmıĢ yiyecekler büfesi (günlük kahvaltı büfelerinde 

olmayabilir) Kahvaltı ve yiyeceklerin sergilendiği bir büfedir. 
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Resim 1.36: Açık büfe servis edilmiĢ kahvaltı 

 

1.6.3. Brunch 
 

KuĢluk, güne ait bir zaman dilimidir. GüneĢin doğuĢundan kırk beĢ dakika sonrasında 

baĢlar ve öğle vaktine kadar devam eder. Halk arasında sabah ile öğle vakitleri arasında 

kalan zaman dilimi olarak da tanımlanır. Bu zaman diliminde, öğle vaktine yakın bir 

zamanda yapılan kahvaltı, kuĢluk kahvaltısı olarak da bilinir. Kahvaltı da, hafif yemeklerde 

bulunduğu takdirde, kuĢluk yemeği olarak bilinir. 

 

Her iki kahvaltı türü de, Ġngilizce’de "brunch" olarak adlandırılır. BaĢka bir tanımla 

brunch kahvaltı için geç, öğle yemeği için de henüz erken olan bir saatte alınan ve oldukça 

uzun süren bir öğündür de denebilir. Genellikle 11.00–15.00 saatleri arasında uygulanır. 

 

Daha çok tatil günlerinde geç kalkarak kahvaltı ve öğle yemeğini birlikte yedikleri 

öğündür. Pazar günleri, yılbaĢı günü ve diğer tatil günleri brunch için düzenlenen büfeye 

brunch büfesi denir. Öğünün özelliğine uygun olarak brunch büfesinde hem kahvaltılık hem 

de öğle yemeğinde servis edilecek yiyecek ve içecekler bulunur. 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCn
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCne%C5%9F
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96%C4%9Fle&action=edit&redlink=1
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Resim 1.37: Brunch büfelerinde yiyecek çeĢitleri  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Kahvaltı menülerinden viyana usulü kahvaltı menüsünü hazırlayarak masa servisini 

usulüne uygun bir Ģekilde gerçekleĢtiriniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Viyana usulü kahvaltı 

menüsünde bulunan yiyecek 

ve içecekleri tespit ediniz 

 ÇeĢitli yazılı ve görsel yayınlardan 

faydalanabilirsiniz. 

 Viyana usulü kahvaltı 

menüsünde kullanılacak 

kuver malzemelerini masaya 

yerleĢtiriniz. 

 Viyana usülü servis yapılmıĢ bir masanın 

resminden yararlanabilirsiniz. 

 

 Viyana usulü hazırlanan 

kahvaltı yiyeceklerini servise 

hazırlayınız. 

 Viyana usulü kahvaltı da yenilen yiyecekler; 

kahvaltı içeceği (genellikle kahve), tereyağı,  reçel 

ve bal, rafadan yumurta, ekmek çeĢitlerinden 

hazırlıklar yapabilirsiniz. 

 Konuğun yumurta sipariĢini 

alınız. 

 Rafadan yumurtayı 3 ile 5 dakika piĢirebilirsiniz. 

 Konuğun arzusuna göre haĢlanan yumurta, 

yumurtalık içinde ve yanında yumurta kaĢığı ile 

getirilebilirsiniz. 

 Konuğun sol tarafından kahvaltı tabağının sol 

tarafına koyabilirsiniz. 

 Yumurta kaĢığının sapı 45 derece sağ aĢağıya 

dönük olmasına ve masanın ortasında bulunan tuz 

ve biberi yumurtanın yanına getirebilirsiniz.   

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kahvaltı yiyecek ve 

içeceklerini masaya bir tepsi 

içerisinde getiriniz. 

 Viyana usulü kahvaltı da yenilen yiyeceklerin 

listesini kontrol edebilirsiniz. 

 Kahvaltı içeceği (genellikle kahve), tereyağı,  reçel 

ve bal, rafadan yumurta, ekmek çeĢitlerinden 

hazırlayabilirsiniz. 

 Kahvaltılıklar ve içecekleri 

sağdan servis ediniz. 

 Kahvaltı içeceği (Genellikle kahve) olmakla 

beraber, içeceği konuğun isteğine göre 

değiĢtirebilirsiniz. 

 Ekmek servisini soldan 

yapınız. 

 Ekmek sepetini kahvaltı tabağının sol ilerisine 

yerleĢtirebilirsiniz.. 

 Ġsteğe göre çay ya da kahve 

potlarıyla içecek servisi 

yapınız. 

 Çay ya da kahve servisini görevli personelin 

yapması gerektiğini dikkat edebilirsiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz.     

  

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kahvaltı menü kartı hazırlayacağınız kahvaltı menüsünü 

belirlediniz mi? 
  

2. Belirlediğiniz kahvaltı menüsünde bulunan yiyecekleri 

sıraladınız mı? 
  

3. Belirlediğiniz kahvaltı menüsünde bulunan içecekleri 

sıraladınız mı? 
  

4. Belirlediğiniz kahvaltı menüsünde bulunan yiyecek ve 

içecekleri sırasına göre sistemli bir Ģekilde sıraladınız mı? 
  

5. Menü kartı hazırlamada kullanacağınız malzemenin genel 

özelliklerini belirlediniz mi? 
  

6. Menü kartı hazırlamada kullanacağınız araç ve gereçleri 

belirlediniz mi? 
  

7. Menü kartı hazırlamada kullanacağınız araç ve gereçleri 

temin ettiniz mi? 
  

8. Menü kartını hazırladınız mı? 
  

9. Kahvaltı menüsündeki yiyecek ve içeceklerin isimlerini 

belirlediğiniz sıraya göre menü kartına yazdınız mı?  
  

10. Hazırladığınız menü kartını arkadaĢlarınız ve öğretmeninizle 

paylaĢtınız mı? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME    
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Kahvaltıda alınması gereken miktar ………..- …………. kalori kadardır. 

 

2. Türk kahvaltısı, Türk ailesinin evinde kahvaltıda yediği kahvaltılıklardan ve buna ek 

olarak ……………………………… kahvaltıdan meydana gelmektedir. 

 

3. ………………. kahvaltı için geç, öğle yemeği için de henüz erken olan bir saatte 

alınan ve oldukça uzun süren bir öğündür. 

 

4. Meyveler baĢlıca …………………. kaynaklarıdır. 

 

5. .......... suyu ve ........... suyu kahvaltılarda en çok tüketilen sebze sularıdır. 

 

6. Türkiye'de tüketimi en yaygın olan peynirler, ……………….. ………….., deri peyniri 

ve kaĢar peyniridir. 

 

7. Yumurta kullanılmadan bir sure önce buzdolabından ……………………. dır. 

 

8. En ufak boyda genellikle kapaksız olarak dizayn edilmiĢ potlar ………….. servisinde 

kullanılır. 

 

9. Normal çay kaĢığı, yaklaĢık …………..- …………… cm dir. 

 

10. AkĢam yemeği ile sabah arasında yaklaĢık ………….. saatlik bir süre geçer. 

 

 

DEĞERLENDĠRME        
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Deri_peyniri&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%9Far_peyniri


 

 38 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve koĢullar 

sağlandığında, kahvaltı servis çeĢidini dikkate alarak kahvaltı servisi yapabileceksiniz. 

 
 

 

 Çevrenizdeki kahvaltı servisi yapan iĢletmelere giderek hangi tip kahvaltı 

servisini uyguladıklarını gözlemleyiniz 

 Açık büfe kahvaltı servisinde uygulanan açık büfe düzenlemelerini araĢtırınız. 

 Açık büfenin hangi amaçlar için tercih edildiğini araĢtırınız. 

 

2. KAHVALTI SERVĠSĠ 
 

NeĢeli ve istekli bir güne güzel bir kahvaltı ile baĢlanıp sabah kalkıp yeni bir günün 

programını yapan bir takım düĢüncelerle kahvaltıya gelen misafirlerin burada hoĢ 

karĢılanmaları gerekir. Salona giriĢten servisin bitimine kadar meydana gelecek bazı 

terslikler, aksilikler, gecikmeler onların moralini bozar. Oysa sabah kalkan bir kimse iç açıcı 

birkaç cümle duymak, güzel, aydınlık ve temiz bir salonda kahvaltı etmek ister. Kendisini 

karĢılayan, masasına götüren ve servis yapan görevlilerin iyi davranmalarını ister. Güler 

yüzlü, enerjik, çalıĢmaya istekli personel tarafından servis yapılmasını ister. Bu her misafirin 

en tabii hakkıdır. Çünkü hizmetin karĢılığını vermektedir. 

 

2.1. Kahvaltı Masa Servisi ve Özellikleri  
 

Ġnsanların bu yönleri dikkate alınarak kahvaltı salonu gayet güzel bir Ģekilde 

hazırlanmalıdır. Servisin aksamaması için gerekli bütün tedbirler alınmalıdır. Salona giren 

misafir kötü bir gece geçirmiĢ, korkunç kâbuslar görmüĢ olsa bile, salonun güzelliği 

karĢısında bunları unutabilir. Salona girdiği zaman karĢılaĢtığı görevlilerin giyimleri, 

davranıĢları, konuĢmaları karĢısında rahatlayabilir. 

 

Birçok misafir için kahvaltı servisi, iĢletmenin diğer bölümlerimdeki servisler için de 

fikir verecektir. Misafirler kahvaltıda edinecekleri kanaate göre, öğle ve akĢam yemekleri 

için bir karar vereceklerdir. Kahvaltı salonundan, personelinden ve yiyeceklerinden memnun 

kalan misafirler, öğle yemeği için tekrar otele döneceklerdir. Böylece iyi bir kahvaltı sevisi, 

iĢletmenin öğle ve akĢam yemekleri servisleri için reklam olacak ve satıĢları arttıracaktır. 

Kısacası, güzel ve hızlı bir kahvaltı servisi, misafirleri iĢletmeye bağlayacaktır. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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2.1.1. Kahvaltı ÇeĢitlerine Göre Masa Servisi  
 

2.1.1.1. Continental Kahvaltı 

 

Continental kahvaltı üç farklı Ģekilde servis edilebilir. 

 

 Birinci yol:  

 

SipariĢi alan servis elemanı, sipariĢ pusulasının bir kopyasını kasiyere bırakır. Ġkinci 

kopyayı onaylatarak kahvaltı mutfağındaki görevliye verir karĢılığında kahvaltı yiyecek ve 

içeceklerini alır.  

 

Bir tepsi üzerinde tereyağı, reçel, bal, meyve suyu,  kahvaltı içeceği ve ekmek sepetini 

salona getirir. 

 

 Konuğun sağ tarafından tereyağı, reçel, meyve suyunu ve kahvaltı içeceğini servis 

eder, potları masaya bırakır.  

 

 Konuğun sol tarafına geçerek ekmek sepetini kahvaltı tabağının sol ilerisine koyar.  

 

 Ġkinci yol:  

 

Sabah göreve baĢlayan personel tereyağı, reçel, bal ve ekmekleri masalara dağıtır. 

 

Konuklar gelince selamlayıp masalarına yerleĢtirir ve içecek sipariĢlerini alır.  

 

Mutfaktan tepsiyle getirilen içecek sağ taraftan servis edilip potlar fincanın sağ 

tarafına bırakılır.  

 

 Üçüncü yol:  

 

Sabah göreve baĢlayan personel tereyağı, reçel, bal ve ekmekleri masalara dağıtır. Süt 

ya da kremaları da masalara yerleĢtirir. 

 

Konuklar masalarına oturduktan sonra görevli personel meyve suyu servisi yapar. 

 

Daha sonra büyük boy çay ve kahve potlarıyla gelerek konuğun istediği içeceği servis 

eder. 

 

Görevli personel masalar etrafında dolaĢarak içeceği biten konuklara tekrar içecek 

servisi yapar. 

 

Konuklar çay ya da kahvelerine sütü masalarındaki sütlüklerden kendileri alırlar. 
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Resim 2.1: Masa servisi 

 

2.1.1.2. Viyana Kahvaltısı 

 

Viyana usulü kahvaltının servisi Continental kahvaltı’da olduğu gibi yapılır. Hangi 

yöntem uygulanıyorsa aĢağıdaki iĢlemlerden bir tanesi uygulanabilir:  

 

SipariĢ alınıp kahvaltı yiyecek ve içecekleri bir tepsiyle getirilir. Kahvaltılıklar ve 

içecekler sağdan, ekmek soldan servis edilir. 

 

Ekmek ve kahvaltılıklar önceden masaya konur. Ġçecek sipariĢi alınarak sağdan servis 

edilir. 

 

Ekmek ve kahvaltılıklar masaya konur. Servis personeli salonda dolaĢarak elindeki 

çay ya da kahve potlarıyla isteğe göre içecek servisi yapar.  

 

Bu yollardan hangisi uygulanırsa uygulansın ilk servis sırasında konuğun yumurta 

sipariĢi alınır. Konukların arzusuna göre hazırlanan yumurta,  bir yumurtalık içinde ve 

yumurta kaĢığı ile salona getirilir. Konuğun sol tarafından kahvaltı tabağının sol tarafına 

konur. Masanın ortasında bulunan tuz ve biber de yumurtanın yanına yaklaĢtırılır.  
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Resim 2.2: Viyana kahvaltı kuveri 

 

2.1.1.3. Türk Kahvaltısı 

 

Türk kahvaltısında verilen yiyecekler Continental kahvaltıdan farklı olduğu için 

kuvere bazı ilaveler yapılması gerekmektedir. Domates salatalık mevsim sebzelerinden 

eklemeler yapılır. Kuvere orta boy bıçak ile birlikte orta boy çatal da konur. Türk kahvaltı 

kuveri aĢağıdaki Ģekilde hazırlanır:  

 

 Masa örtüsü ve kapak açılır. 

 Kahvaltı tabağı ve peçete kuver için ayrılan yerin ortasına konur. 

 Tabağın sağına kahvaltı bıçağı, soluna kahvaltı çatalı konur. 

 Fincan tabağı ve kaĢığı, Ģekerlik, menaj, kül tablası kuverdeki yerlerine 

yerleĢtirilir.  

 

Türk kahvaltısının servisi ise Continental kahvaltıdan farklı değildir. Uygulanan 

yöntemlerden birisi seçilerek servisi yapılır. Buna göre:  

 

Konuk geldikten sonra sipariĢleri alınır. Kahvaltılık yiyecekler, kahvaltı içeceği ve 

ekmek bir tepsiyle salona getirilir. 

 

Yiyecekler ve içecek sağ taraftan servis edilir. Ġçecek potları masaya bırakılır. Ekmek 

sol taraftan kahvaltı tabağının sol ilerisine konur. 
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Resim 2.3: Servisi yapılmıĢ Türk kahvaltısı tabağı 

 

2.1.1.4. Ġngiliz Kahvaltı 

 

Ġngiliz kahvaltı servisinde konuklar gelip masalara yerleĢtirildikten sonra sipariĢler 

alınarak aĢağıdaki Ģekilde servis yapılır:   

 

 Continental kahvaltı yiyecekleri ve içecekleri sağdan,  ekmek ise soldan masaya 

konur.  

 Yulaf ezmesi kâse ile getirilip sağdan servis edilir. 

 Yulaf ezmesi boĢu kaldırılır. 

 Kahvaltı sosisleri getirilip sağdan servis edilir. 

 Sosis boĢu kaldırılıp kahvaltı tabağı ve bıçağı konuğun önüne getirilir. 

 Masa ara sıra kontrol edilerek çay ve süt servisi yapılır.  

 

2.1.1.5. Amerikan kahvaltı 

 

Amerikan kahvaltıda buzlu su servisi ile kahvaltıya baĢlanır. Amerikan kahvaltı 

servisinde sırasıyla aĢağıdaki iĢlemler yapılmaktadır:  

 

 Buzlu su servis edilir. 

 Meyve suyu, kahvaltı yiyecekleri, kahvaltı içeceği konuğun sağ tarafından 

servis edilir. 

 Konuğun sol tarafından ekmek sepeti kahvaltı tabağının sol ilerisine bırakılır.  

 Et ürünleri ile hazırlanmıĢ yumurta tabakla getirilip konuğun sağından servis 

takımlarının arasına konur. 
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2.2. Açık Büfe Kahvaltı ve Özellikleri  
 

Günümüz iĢletmeciliğinde ve kahvaltı verilen birçok yerde en çok görülen kahvaltı 

çeĢidi ve kahvaltı servis biçimidir. Çok fazla servis elemanına gereksinim duyulmaması bu 

servisin son yıllarda yaygın bir Ģekilde uygulanmasını sağlamıĢtır. Continental kahvaltı 

yerine çok çeĢit veren bir büfeden kahvaltı etmek konukları da memnun etmektedir. 

 

Büfe, konukların rahatça gelip görebileceği ve yiyeceğini alabileceği bir yere kurulur. 

Yeteri kadar masa yan yana dizilerek üzeri örtülür ve etrafı da etekle (skört) kapatılır. 

 

Kahvaltı yiyecekleri bir sistem dâhilinde iĢtah açıcı bir Ģekilde masalara yerleĢtirilir. 

Salona giren konuklar büfe giriĢindeki tabaklara büfedeki yiyeceklerden istedikleri kadar 

alarak masalarına götürür ve yerler. Bazı durumlarda ise büfede sunulan yiyecekler buradan 

servis elemanı tarafından tabaklara konarak servis edilir. Kahvaltının açık büfe Ģeklinde 

servis edilmesinin çeĢitli yararları bulunmaktadır. Bunlar: 

 

 Personelden önemli ölçüde tasarruf sağlar. 

 Servisin çabuklaĢmasını sağlar. 

 ĠĢletme için iyi bir reklâm aracıdır. 

 Konuklara istediklerini seçme imkânını verir. 

 Mutfağın çalıĢmalarını rahatlatır. 

 

Kahvaltıyı açık büfe Ģeklinde servis etmenin bazı sakıncaları da bulunmaktadır. 

Bunları aĢağıdaki Ģekilde sıralanabilir; 

 

 Salonda özellikle büfe önünde fazla konuk trafiği olur. 

 Gürültü sebebiyle bazı konuklar rahatsız olabilir. 

 Kahvaltıyı fazla kaçıran konuklar öğle yemeğinden vazgeçebilirler. 

 Bütün masalar önceden hazırlanacağı için fazla takım gerektirir. 

 

2.2.1. Kahvaltı Büfesi Düzenleme 
 

Kahvaltı büfesi düzenlenirken ilk önce büfenin salonun hangi bölümüne kurulacağı 

kararlaĢtırılır. Büfede kullanılacak masalar bir araya getirilerek değiĢik Ģekiller verilir. Büfe 

sadece bir yere kurulabildiği gibi konuk sayısına göre birkaç yere de kurulabilir. Salonda 

kahvaltılarını yapacak bütün konuklara yetecek kadar yiyeceği aynı anda masaya koymak 

zorunlu değildir. Büfe ara sıra kontrol edilerek biten yiyeceklerin yerine yenileri konulabilir. 



 

 44 

 

Resim 2.4: Masa örtüsü ve skörtlerin örtülmesi 

 

Büfeye istenilen Ģekil verildikten sonra kullanılacak masa örtüleri ve etekler 

(skört)örtülür. Büfeye güzel bir görünüm vermek için çeĢitli çiçekler, figürler, insanların 

zevkle seyredebilecekleri eĢyalar büfe üzerinde uygun yerlere yerleĢtirilir. Büfe giriĢine 

yeteri kadar orta boy tabak yerleĢtirilir. Çatal ve bıçaklar masalara konulmayacaksa onlar da 

tabakların yanına uygun kaplar içinde yerleĢtirilir. Böylece akĢamdan yapılacak hazırlıklar 

bitirilmiĢ olur. 

 

Resim 2.5: Büfeye köpük yapılması 
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Sabah erkenden göreve baĢlayan servis personeli mutfak personeliyle iĢ birliği 

yaparak kahvaltı yiyeceklerini mutfaktan getirip büfe üzerine belli bir düzen içinde 

yerleĢtirirler. Genellikle büfe giriĢine tabakların hemen yanına ekmek çeĢitleri yerleĢtirilir. 

Daha sonra tereyağı, reçel çeĢitleri, bal, beyaz peynir, kaĢar peyniri, söğüĢ domates ve 

salatalık, siyah zeytin ve yeĢil zeytin, soğuk etler, mevsimine göre kavun ve karpuz gibi 

meyveler, haĢlanmıĢ yumurta, kahvaltı içecekleri ve konsantre meyve suları büfe üzerine 

uygun Ģekilde yerleĢtirilir. Bütün kapların üzerine yiyeceğin servisinde kullanılmak üzere 

maĢalar konur. 

 

Resim 2.6: Tabakların ve takımların büfeye yerleĢtirilmesi 

Açık büfede kullanılan araçlar aynen brunch büfede de kullanılır. Farkı ek olarak 

reçel, bal, tereyağı, portakal suyu, dilimlenmiĢ meyveler, poğaça, simit, kruvasan, çörek, 

brioĢ kahvaltılık çörek, börek, mısır gevreği, yulaf ezmesi, kahvaltılık yumurtalar ve sosis, 

jambon ağırlık verilir. Bu yiyecekler için uygun takım ve servis araçları eklenir.  

 

 Tabaklar (Porselen veya sade tabak takımları)  

 Ana yemek tabağı  

 Antre tabağı ( soğuk yemekler için)  

  Salata tabağı  

 Tatlı tabağı  

 Çorba kâsesi 

  Ekmek tabağı  

 Meyve suları bardağı  

 Çay kahve fincanları  

 Çatal, bıçak vb.  

 Büyük boy takımlar (çatal, kaĢık ve bıçak)  

 Orta boy takımlar (çatal, kaĢık ve bıçak) 

 Tatlı çatal bıçak kaĢığı  
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 Büfeye konulan her ürün için uygun servis aracı  

 

 Servis kaĢığı  

 Servis çatalı 

 Börek maĢası 

 Salata maĢası  

 Sos kepçesi 

 Pasta spatula  

 Pasta bıçak 

 

 

Resim 2.7: Tabakların yanına ekmek çeĢitlerinin konması 

 

Kahvaltı büfesindeki hazırlıklar bitirildikten sonra konukların salona gelmeleri 

beklenir. 

 

2.2.2. Kahvaltı büfesinden servis 
 

Bir önceki konuda anlatıldığı gibi salon ve büfe hazırlanarak konukların gelmesi 

beklenir. Eğer konuklar iĢletmede kahvaltı dâhil konaklıyorlarsa kendilerine kalacakları gün 

sayısı kadar kahvaltı kuponu verilir.  

 

2.2.2.1. Self Servis 

 

Salona giren konuklar büfeye giderek istedikleri yiyeceklerden istedikleri kadar alırlar. 

Uygun buldukları masalara otururlar. Ġçeceklerde büfede ise gidip içeceklerini de alırlar. 



 

 47 

Konuğun yiyeceğini alabilmesi için büfenin baĢlangıç noktasına tabaklar konur. 

Tabağını eline alan konuk, her yiyecek yanına konulmuĢ çatal, kaĢık, maĢayı kullanarak 

yiyeceği tabağına alır. Büfe çıkıĢında ise peçete, çatal-kaĢık-bıçaklar, ekmek yer alır. 

Bunların çıkıĢa konulmasının nedeni konuğun elleri boĢken yiyeceği rahatça alabilmesini 

sağlamak içindir. 

 

 

Resim 2.8: Self servis açık büfe ve misafirler 

 

Kahvaltısını alıp masasına oturan konuk kahvaltısını yaptıktan sonra isterse tekrar 

büfeye gidip yiyecek ve içecek alabilir. Konuk kahvaltısını bitirdikten sonra boĢlarını 

bırakarak kalkar. Servis personelleri boĢları kaldırıp masaları tekrar düzenlerler. 

 

2.2.2.2. Servis elemanı yardımıyla servis 

 

Kahvaltılarda pek sık görülmemekle birlikte bazı durumlarda konuklara yiyecek 

servisini servis elemanları yapmaktadır. Salona gelen konuklar büfe önüne gelerek büfedeki 

yiyecekleri incelerler. Daha sonra masalarına giderek yerleĢirler. Her postanın görevlisi 

konukların hangi yiyecekleri istediklerini öğrenip sipariĢlerini alır. Büfede görevli olan 

mutfak görevlileri yiyecekleri tabaklara koyar. Servis elemanları da tabakları masalara 

götürüp konuklara sağ taraftan servis eder. 

 

Bu servis Ģeklinde kahvaltı içecekleri de servis elemanları tarafından potlarla servis 

edilir. Masaya oturan konuğun yanına gelen servis elemanı onun isteğine göre içeceği 

fincana servis eder. Görevli servis personeli masalar arasında devamlı dolaĢarak içeceği 

biten konuklara içecek servisi yapar. 
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2.3. Brunch Servisi ve Özellikleri 
 

Brunch büfesinde yer alan yiyecekler yemek çeĢidi biraz daha az olan bir açık büfe 

hazırlanır. Açık büfe yiyeceklerine ek olarak reçel, bal, tereyağı, portakal suyu, dilimlenmiĢ 

meyveler, poğaça, simit, kruvasan,  çörek, brioĢ vb. kahvaltılık çörek, börek, mısır gevreği, 

yulaf ezmesi, kahvaltılık yumurtalar ve sosis, jambon vb. ağırlık verilir. Konukların isteğine 

göre ekstralar hazırlanır  

 

 

Resim 2.9: Küçük bir brunch büfe ve konuklar 

 

Brunch menü örneği (bir okulun öğrenci grubu için hazırlanmıĢtır)  

 

 Kahvaltı bölümü 

 

 Taze sıkılmıĢ portakal suyu 

 Meyve suyu çeĢitleri  

 Ekmek çeĢitleri( çavdar ekmeği, beyaz ekmek, alman ekmeği, Köy 

ekmeği)  

 Reçel çeĢitleri, marmelat ve bal  

 Tereyağı ve margarin  

 Beyaz peynir, kaĢar peyniri, Van otlu peynir, köy peyniri, tulum peyniri  

 Salata,  meze ve soğuk et çeĢitleri 

 Dana jambon, tavuk jambon, salam  

 HaĢlama meyve ve kompostolar 
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 Kakaolu mısır gevreği, patlamıĢ mısır gevreği, bırcher musli, yulaf 

ezmesi, ballı buğday  

 Meyvalı ve sade yoğurt  

 Domates, salatalık, marul, roka, havuç, kırmızı lahana  

 Salatalar(Mantar salatası, lahana salatası, körili tavuk salatası, patates 

salatası, Rus salatası, acılı ezme, haydari, humus, mercimek köftesi, 

patlıcan salatası vb.) 

 Zeytinyağlılar 

 Zeytinyağlı pırasa,  

 Zeytinyağlı taze fasülye, 

 Barbunya pilaki, 

 Zeytinyağlı dolma çeĢitleri, 

 ġakĢuka  

 Sıcaklar 

 Omlet çeĢitleri,  

 ÇırpılmıĢ sütlü yumurta, 

 KızarmıĢ sosis,  

 Fırın patates,  

 Sote edilmiĢ mantar,  

 Peynirli tepsi böreği,  

 Sigara böreği,  

 Mini hamburger,  

 Kayseri mantısı  

 Tatlı KöĢesi 

 Dilim yaĢ pasta çeĢitleri  

 Türk tatlı çeĢitleri  

 Profiterol, çikolata sosu ile  

 Taze meyve salatası  

 Taze meyve sepeti  

 Elma Ģekeri 
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Resim 2.10: Brunch büfesi 

 

2.4. Kahvaltı Sonrası ve Düzen 
 

 BoĢları toplama kuralları 

 

 Misafirin yemeğini veya içeceğini bitirmesi beklenir, 

 Misafirden müsaade istenilerek, boĢ alınır ve tekrar isteği olup olmadığı 

sorulur, 

 BoĢlar, masa konumu müsait ise soldan toplanır, 

 BoĢlar, büyük malzemeden, küçüğe doğru toplanır, 

 BoĢ bardaklar alınırken tepsi kullanılır, 

 Masadaki yemek kırıntıları, temizlenip, tekrar normal düzen kurulur, 

 Masadaki, son içecek boĢları, misafir kalkmadan toplanmaz, 

 BoĢlar mümkün olduğunca az ses çıkartılarak toplanır.  
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Meyve suları ilk servis edilen içecekler oldukları için konuklar meyve sularını içtikten 

sonra boĢ bardaklar sağ taraftan toplanır. Konuklar kahvaltılarını bitirdikten sonra boĢlarını 

bırakarak kalkarlar. Servis elemanları boĢları kaldırıp masaları temizledikten sonra tekrar 

düzenlerler. Tüm bunlara ilave olarak; 

 

Salon çok güzel temizlenmelidir. Bir önceki servisten hiçbir kötü iz, pislik, bulaĢık, 

malzeme bırakılmamalıdır. 

 

Sabahleyin salonun perdeleri açılmalı, pencereler açılarak veya havalandırma 

çalıĢtırılarak havası değiĢtirilmelidir. Bu husus çok önemlidir. Çünkü akĢam çeĢitli 

yemeklerin, içkilerin servis edildiği, flambelerin yapıldığı salon kapalı kalırsa ertesi gün pis 

kokar. 

 

Masalarda insanı uyaran, neĢelendiren renkli örtüler ve peçeteler kullanılmalıdır. 

 

Masalara mevsime göre, çiçekler konulmalıdır. Çiçek herkesin içini açar, göz zevkini 

okĢar. 

 

Kahvaltı ile ilgili ön hazırlıklar eksiksiz yapılmalı, gerekli bütün malzemeler temiz ve 

kullanılmaya hazır hale getirilmelidir. 

 

Personel uykusunu almıĢ, zinde ve temiz olmalıdır. Üniformalar temiz ve ütülü 

olmalıdır. Uykusuz, yorgun ve bezgin personel misafirlere bekledikleri ilgiyi gösteremez. 

Misafirler de böyle personelden hizmet isteyerek, onlarla muhatap olmak istemezler. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Küçük bir kahvaltı büfesi veya brunch büfesi hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ön hazırlık yapınız. 

 Temiz ve düzenli çalıĢabilirsiniz.  

 Planlı çalıĢabilirsiniz.  

 Ekonomik olabilirsiniz.  

 Sanitasyon ve hijyen kuralların tekrar 

edebilirsiniz.  

 Araçları hazırlayınız. 

 Bıçaklar, kaĢıklar, cam kâseler, kayık 

tabaklar, fayanslar, aynalar, kepçeler, 

sosluklar, maĢalar, ızgaralar, tepsiler, 

doğrama tahtaları, dilimleme makineleri, 

sosluklar, maĢalar, dekor gereçleri, masa 

örtüleri ve skörtler, meyve sıkacağı, çay 

makinesi, kahve makinesi, Ģekillendirme 

araçları, tepsiler vb. hazırlayabilirsiniz. 

 Ġhtiyacınız olan araç ve gereçlerin 

listesini yapabilirsiniz.  

 Araçlar ve gereçleri belirlerken davetli 

sayısına dikkat edebilirsiniz.  

 Araçlardan ve gereçlerden sorumlu 

kiĢileri belirleyebilirsiniz.   

 Gereçleri hazırlayınız. 

 Plan yapabilirsiniz.  

 Menü planlayabilirsiniz. 

 ĠĢ bölümü yapabilirsiniz  

 Ġhtiyacınız olan gereçlerin listesini 

çıkararak ve temin edebilirsiniz. 

 Açık büfe alanını hazırlayarak büfenizi 

kurunuz. 

 Kahvaltı büfesi için geniĢ, yüksek 

tavanlı, ferah, yeĢilikli bakımlı bir 

bahçe, teras vb seçebilirsiniz.  

 Mutfağa yakın, konukların rahatça 

görebileceği ve ulaĢabileceği bir köĢeye 

kurabilirsiniz.  

 Grup kalabalık ve ortam büyükse 

yığılmaları önlemek için iki veya üç ayrı 

yere ilave büfeler kurabilirsiniz.  

 Servis elemanları ile iĢbirliği içinde 

çalıĢabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kahvaltı içeceklerini hazırlayınız.  

 Sıcak içecek büfesini ayrı kurabilirsiniz.   

 Çay, kahve makinesini 

hazırlayabilirsiniz  

 Bitki çayları, süt, Ģeker vb. 

yerleĢtirebilirsiniz. 

 Soğuk içecekleri ve meyve 

hazırlayabilirsiniz. 

 Fincan, bardak ve altlıkları 

hazırlayabilirsiniz.    

 Soğuk yiyecekleri hazırlayınız. 

 Zeytin yağlılar bir gün önceden 

hazırlanmasını sağlayabilirsiniz.  

 Diğer soğuk mezeler ve ordövrler bir 

gün önceden hazırlayabilirsiniz.  

 Dekorasyon ve süslemeyi servis günü 

yapabilirsiniz.  

 Yiyecekleri bekleme sırasında soğuk 

odada bekletebilirsiniz.  

 Soğuk büfe renkli ve çekici bir Ģekilde 

düzenleyebilirsiniz.  

 Servis tabaklarını ve takımlarını 

yerleĢtirebilirsiniz. (ordövr takım ve 

tabakları) 

 Kahvaltı yiyeceklerini hazırlayınız. 

 Menüde belirlenen kahvaltılık 

yiyeceklerin hazırlıklarını yapabilirsiniz.  

 Reçelleri, zeytin ve tereyağını kaselere 

veya kayık tabak vb. yerleĢtirebilirsiniz.  

 Peynir, soğuk et gibi Ģarküteri 

ürünlerinin dilimlenmesi ve 

süslenmesini servis günü yapabilirsiniz.  

 Taze salataları servise en yakın zamanda 

yapabilirsiniz.  

 Her ürünün yanına uygun bir servis 

kaĢığı, çatalı ya da maĢası 

yerleĢtirebilirsiniz.  

 Servis tabaklarını ve takımlarını 

yerleĢtirebilirsiniz.  

 Sıcak yiyecekler için büfede araçları 

hazırlayınız. 

 Menüde belirlenen sıcak yiyeceklerin ön 

hazırlıklarını bir gün önceden 

yapabilirsiniz. 

 Çorbanın sıcak servisi için (çorba reĢosu 

ile) hazırlayabilirsiniz.  
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 Büfede yiyeceklerin soğumadan 

beklemesi için reĢo veya baĢka bir sıcak 

bekletme aracı hazırlayabilirsiniz.  

 Her ürünün yanına uygun bir servis 

kaĢığı, çatalı ya da maĢası 

yerleĢtirebilirsiniz.  

 Büfeyi sürekli kontrol ediniz ve eksilen, 

bozulan kısımları tamamlayabilir ya da 

düzeltebilirsiniz.  

 Ana yemek takım ve tabaklarını 

yerleĢtirebilirsiniz. 

 Tatlılar ve meyveler büfe için 

hazırlayınız.  

 Sütlü tatlılar, yaĢ pastalar, kremalı 

ürünler, piĢirilerek hazırlanan meyveli 

tatlılar, baklava gibi tatlıların hazırlıkları 

bir gün önceden yapabilirsiniz.  

 Servisten önce tepsilere, aynalara ve 

fayanslara dizilerek dekore edebilirsiniz.  

 Meyveler ve meyve salataları servise en 

yakın zamanda hazırlayabilirsiniz.  

 Tatlı ve meyve büfesi renklerinden 

faydalanarak dikkat çekecek Ģekilde 

yerleĢtirebilirsiniz.  

 Her ürünün yanına uygun bir servis 

kaĢığı, çatalı ya da maĢası 

yerleĢtirebilirsiniz.  

 Dessert takım ve tabaklarını 

yerleĢtirebilirsiniz. 

 Kahvaltı ekmeklerini 

hazırlayınız.(Brunch büfede ekmek ve 

çörekler oldukça zengindir). 

 Kepek ekmeği, çavdar ekmeği, katkılı 

ekmekler, kahvaltılık çörekler ile büfe 

kurabilirsiniz.  

 Konukların rahat alması için bir kısmını 

dilimleyerek ve yanlarına servis maĢası 

yerleĢtirebilirsiniz.  

 DilimlenmemiĢ olanlar için bıçak peçete 

ve ekmek tahtası yerleĢtirebilirsiniz.  

 Ekmek tabaklarını yerleĢtirebilirsiniz. 

 Yiyecekleri büfeye sıralayınız  

 

 Yiyecekleri soğuklardan baĢlayarak 

sıralayabilirsiniz. 

  Sıralamayı; soğuk yemekler, salatalar, 

sıcak yemekler, tatlı pasta, meyve 

içecekler Ģeklinde yapabilirsiniz.  

 Büfede en baĢta veya her çeĢidin uygun 

bir yerinde tabaklar ve kaseler 

yerleĢtirebilirsiniz. 
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 Yiyecekler sıralandıktan sonra en son 

ayrı bir grup halinde ekmek büfesi, 

peçete, çatal ve bıçak takımını 

bulundurabilirsiniz.  

 Sıralamada renk uyumuna ve estetiğe 

dikkat edebilirsiniz.  

 Yükseltilerin üzerine dekorları ve 

gösteriĢli ürünleri yerleĢtirebilirsiniz.  

 Yiyecekler Konukların rahatça 

ulaĢabilecekleri konumda olmasına 

dikkat edebilirsiniz. 

 Konuklarınızı kabul ederek gerektiğinde 

servis yapınız. 

 BüfeyĠ açmak için bir servis saati 

belirleyebilirsiniz  

 Yiyeceğin kesilmesi ve servisinde 

yardım edebilirsiniz. 

 Servisten sonra alanı toplayınız.   

 Büfe servisi süresince kirlileri düzenli 

bir Ģekilde bulaĢıkhaneye sevk 

edebilirsiniz.  

 Araçları aldığınız gibi temiz ve düzenli 

teslim edebilirsiniz.  

 Büfe alanını temiz bırakmaya özen 

gösterebilirsiniz. 
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UYGULAMALI TEST 

 

Özel bir gün için açık büfe kahvaltı menüsü ve malzeme listesi hazırlayınız 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1.  Açık büfenin hangi amaçla ve hangi grup için yapıldığını 

belirlediniz mi?   

2. Konuk sayısını belirlediniz mi? 
  

3. Menü hazırlarken bildiğiniz bütün yemekleri listesini 

çıkardınız  

mı? 
  

4. Yemekleri ve diğer ürünleri (soğuk, sıcak, tatlı, 

çorba,zeytinyağlı, ekmek çeĢitleri, peynir çeĢitleri gibi ) 

grupladınız mı? 

  

5.  Ġhtiyacınız olan araç ve gereçlerin listesini yaptınız mı? 
  

6. Menüye göre yapılacak yemeklerin malzeme listesini miktar 

belirterek hazırladınız mı? 
  

7.  Açık büfenin servis edileceği gün yapılacak olan hazırlıkları 

planladınız mı? 
  

8. Büfe alanının hazırlanmasında sevis departmanıyla iĢbirliği 

kurdunuz mu? 
  

9. Dikkatli ve özenli çalıĢtınız mı? 
  

10. Yaptığınız çalıĢmayı sunumunu sınıfta yaparak eksiklerinizi 

tamamladınız mı? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME    
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.  

  



 

 57 

  

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

1. Kontinental kahvaltıda konuklar çay ya da kahvelerine sütü masalarındaki 

sütlüklerden ……………………….. alırlar. 

 

2. Brunch büfesinde  ……………………… konukların isteğine göre hazırlanır. 

 

3. Amerikan kahvaltı servisinde…………….. su servis edilir. 

 

4. Büfe, konukların rahatça gelip görebileceği ve ………………… alabileceği bir yere 

kurulur. 

 

5. ………………. serviste salona giren konuklar büfeye giderek istedikleri 

yiyeceklerden istedikleri kadar alırlar. 

 

6. Konuklar meyve sularını içtikten sonra boĢ bardaklar …………….  taraftan toplanır. 

 

7. Büfe ara sıra kontrol edilerek ……………..  yiyeceklerin yerine yenileri konulabilir. 

 

8. Bütün kapların üzerine yiyeceğin servisinde kullanılmak üzere ……………….  konur 

 

9. Yeteri kadar masa yan yana dizilerek üzeri örtülür ve etrafı da ……………… (skört) 

kapatılır. 

 

10. Büfe sadece bir yere kurulabildiği gibi konuk sayısına göre ……………….  yere de 

kurulabilir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   )Kahvaltıda yeterli protein tüketen bireylerde iĢ verimi ve reaksiyon hızı düĢüktür. 

 

2. (   )Kahvaltıda tüketilen meyve veya sebzenin kan kolesterol düzeyini düĢürmede de 

etkisi yoktur. 

 

3. (   )Kahvaltıda çok çeĢitli gruptan besinler bulundurulmasına özen göstermek gerekir. 

 

4. (   )Kahvaltı öncesinde  bireyin kan Ģekeri en üst düzeydedir 

 

5. (   )Amerikan servisinin değiĢik özelliği kahvaltıda buzlu su servisi yapılmasıdır 

 

6. (   )Kontinental kahvaltı için kullanılan yaygın bir deyim de komple kahvaltıdır 

 

7. (   )Sabah kalkan bir kimse iç açıcı birkaç cümle duymak, güzel, aydınlık ve temiz bir 

salonda kahvaltı etmek ister 

 

8. (   )Misafirler, kahvaltıda edindikleri  beğeniye  göre, öğle ve akĢam yemeklerine karar 

vermezler. 

 

9. (   )Continental kahvaltı üç farklı Ģekilde servis edilebilir 

 

10. (   )Viyana usulü kahvaltının servisi ilk servis sırasında konuğun et ürünleri sipariĢi 

alınır. 

 

11. (   )Amerikan kahvaltıda meyve suyu servisi ile kahvaltıya baĢlanır. 

 

12. (   )Açık büfe kahvaltı günümüz iĢletmeciliğinde ve kahvaltı verilen sınırlı yerde az 

görülen kahvaltı çeĢidi ve kahvaltı servis biçimidir. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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13. (   )Açık büfe kahvaltı da kahvaltı yiyecekleri bir sistem dâhilinde iĢtah açıcı bir 

Ģekilde masalara yerleĢtirilir. 

 

14. (   )Kahvaltıyı açık büfe Ģeklinde servis etmenin yararlarından biri salonda özellikle 

büfe önünde fazla konuk trafiği olur. 

 

15. (   )Brunch büfesinde hem kahvaltılık hem de öğle yemeğinde servis edilecek yiyecek 

ve içecekler bulunur 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 400-600 

2 KONTĠNENTAL 

3 BRUNCH 

4 VĠTAMĠN 

5 HAVUÇ-

DOMATES 6 BEYAZ-PEYNĠR 

7 ÇIKARTILMALI 

8 SÜT 

9 13-14 

10 12 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 KENDĠLERĠ 

2 EKSTRALAR 

3 BUZLU 

4 YĠYECEĞĠNĠ 

5 SELF 

6 SAĞ 

7 BĠTEN 

8 MAġALAR 

9 ETEKLE 

10 BĠR KAÇ 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 

11 YanlıĢ 

12 YanlıĢ 

13 Doğru 

14 YanlıĢ 

15 Doğru 
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