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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 811ORK141 

ALAN  Aile ve Tüketici Hizmetleri 

DAL/MESLEK Ev ve Kurum Hizmetleri 

MODÜLÜN ADI  Mayalandırılarak Hazırlanan Hamurlar 

MODÜLÜN TANIMI  

Mayalandırılarak hazırlanan hamur tekniği ile ürünler 

hazırlama bilgi ve becerisinin kazandırılmasını sağlayan 

öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Ön koĢul yoktur. 

YETERLĠK 
Mayalandırılarak yapılan hamur tekniği ile ürünler 

hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç:  

Uygun ortam, araç ve gereçler sağlandığında 

mayalandırılarak hazırlanan hamur iĢlerini, tekniğine ve 

hijyen kurallarına uygun yapabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Mayalandırılarak hazırlanan hamurlardan ürünler 

yapmak için hijyen kurallarına uygun ön hazırlık 

yapabileceksiniz. 

2. Mayalandırılarak hazırlanan hamurlardan tekniğine 

uygun ürünler hazırlayabileceksiniz. 

3. Mayalandırılarak hazırlanan hamurlardan tekniğine 

uygun hazır reçeteleri uygulayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım:  

Mayalandırılarak yapılan hamurlarda kullanılan araç ve 

gereçler 

Ortam:  

Mutfak, pastane ve atölye 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.     

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Hamur iĢleri Türk Mutfağının vazgeçilmezlerindendir. Türk mutfağında değiĢik 

besinlerin hazırlanması ve piĢirilmesi diğer mutfaklara göre farklılık göstermektedir. 

Hazırlanan ürünlerin bazıları el becerisini gerektirirken, bazıları oldukça basit iĢlemlerle 

hazırlanabilmektedir. 

 

Mayalı hamur yapımında en önemli unsur, hamurun piĢmeden önce yeterli derecede 

mayalandırılmanın sağlanmıĢ olmasıdır. Bu durumda mayanın yapısı, (kuru, yaĢ veya hazır) 

kalitesi ve miktarı önem taĢımaktadır. Maya hücresinin temel iĢlevi, baĢlıca gıdamız olan 

ekmeğin ve hamurla yapılan pasta, börek ve çörek türündeki yiyeceklerin daha piĢkin, 

kabarık ve lezzetli olmasını sağlamaktır. Ayrıca bu yiyeceklerin daha geç bayatlaması, özel 

ve hoĢ bir kokuya sahip olması yine hamur mayası sayesinde olmaktadır. 

 

Mayalandırılarak hazırlanan hamurlar modülünü baĢarıyla tamamladığınızda bu 

teknikle yapılan çeĢitli tatlı ve tuzlu ürünleri hazırlayabilme bilgi ve becerisini 

kazanacaksınız.  
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

Uygun ortam ve koĢullar sağlandığında mayalandırılarak hazırlanan hamurlardan 

ürünler yapmak için hijyen kurallarına uygun ön hazırlık yapabileceksiniz. 

 

 

 

 Maya çeĢitleri ve kullanımları hakkında araĢtırma yapınız. 

 Unlu mamuller reyonlarına giderek mayalı hamurla yapılan ürünleri inceleyiniz. 

 Gözlem ve araĢtırmalarınızı arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. MAYALANDIRILARAK HAZIRLANAN 

HAMURLAR 
 

Maya doğada her yerde bulunabilen, birçok çeĢidi olan, tek hücreli bir 

mikroorganizmadır. Hamur mayası bu mikroorganizmanın Saccharomyces cerevisiae isimli 

bir alt grubudur. Ekmek ve diğer hamur iĢlerinin mayalanma yoluyla üretimi, günümüzden 

binlerce yıl öncesine, Mısır ve Sümer uygarlıklarına kadar uzanmaktadır. Ancak bu 

mikroorganizmaların mayalanmaya neden olduğunu kanıtlamak için bilimsel metotlar ilk 

olarak 19. yüzyılda Luis Pasteur tarafından kullanılmıĢtır. Sanayi maya üretimi ise yine 19. 

yüzyılda Avusturya'da baĢlamıĢ ve o günden bu yana teknolojide çok hızlı ilerlemeler 

kaydedilmiĢtir.  

 

Mayaların geliĢmesi için Ģekere ihtiyaçları vardır. ġekerden alkol ve karbondioksit 

oluĢtururlar. Bu reaksiyon, mayaları gıda endüstrisi için son derece önemli yapmaktadır. 

Ayrıca mayalar hoĢ koku maddeleri de oluĢturmaktadırlar. Bu hoĢ koku, bileĢikleri son 

ürünün lezzetinde önemli rol oynamaktadırlar. Ekmek endüstrisinde, hem alkol hem de 

karbondioksit oluĢur; alkol piĢirme esnasında uçurulur.  

 

Mayalar, endüstride oksijen varlığında ve içerisinde Ģekerli su olan büyük tanklarda 

geliĢtirilirler. Ġstenilen miktarda maya sayısına ulaĢınca, sıvı dıĢarı pompalanır ve maya daha 

sonra kurutulur. Maya üretiminde baĢka herhangi bir Ģey ilave edilmez.  

 

Bugün bazı ekmek çeĢitlerinde kullanılan geleneksel mayaya "ekĢi maya" adı verilir 

ve doğrudan hamurun ekĢitilmesiyle meydana gelir. Maya, öncelikle ekmek yapımı baĢta 

olmak üzere tatlı ve tuzlu çok çeĢitli hamur iĢlerinin yapımında un ve diğer lezzet verici 

malzemelerle birleĢerek lezzetli ürünler elde edilmesini sağlamıĢtır. Maya hücresinin temel 

iĢlevi, baĢlıca gıdamız olan ekmeğin ve hamurla yapılan pasta, çörek türündeki yiyeceklerin 

daha piĢkin, kabarık ve lezzetli olmasını sağlamaktır. Yiyeceklerimiz arasında geniĢ bir yeri 

olan hamur iĢlerinin esas maddesi niĢasta ve Ģekerdir. 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 
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1.1. Üre Hazırlama 
 

Un elenip ortası havuz gibi açılır. Belirtilen miktarda yaĢ maya çok az Ģeker katılarak 

ılık su veya süt ile ezilir. Bir miktar un alınıp hamur yapılır. Etraftaki unla hamurun üzeri 

kapatılır. On dakika kadar beklendikten sonra unun üzerinde gözlenen çatlaklar ürenin 

oluĢtuğunu gösterir. Un tekrar havuz Ģekline getirilir. Ortaya diğer yumurta, yağ vb. 

malzemeler ilave edilerek yumuĢak bir hamur yapılarak ılık ortamda dinlendirilir. 

 

Resim 1.1: Mayalı hamur yapmak için hazırlanmıĢ üre  

Tüm hamur malzemelerini birlikte yoğurarak mayalandırma iĢlemi yapmak için 

belirtilen miktarda elenmiĢ unun ortası havuz gibi açılır ve üzerine maya, ılık su veya süt ve 

Ģeker ilavesi ile birlikte ezilir ve yumurta, yağ ve tuz gibi tarifteki diğer malzemelerin ilavesi 

ile üre yapılmadan yoğrulup dinlendirilerek hamur hazırlanır. 

 

 

Resim 1.2: Mayalı hamuru tüm malzemelerle birlikte hazırlama 
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1.1.1. Mayalandırma 
 

 Mayalı hamur yapımı;  

 Malzemelerin hazırlanması, 

 Yoğurma,  

 Dinlendirme,  

 ġekillendirme  

 PiĢirme gibi 5 ana bölümden oluĢur.  

 

Önce uygulanacak reçetede belirtilen malzemeler (un, su veya süt, yağ, Ģeker, tuz, 

yumurta) ölçülerek hazırlanır. Kullanılacak kuru mayanın 3 katı miktardaki ve 35–40° C 

deki su veya sütün içine ölçülü miktarda Ģeker ilave edilir ve kuru maya bu sıvının içinde 

karıĢtırılarak eritilir. Unun ortası bir çukur Ģeklinde açılır ve bu mayalı sıvı oraya dökülür. 

Ön mayalanma için 10 dakika beklenir. Daha sonra diğer malzemeler ilave edilir ve hamur 

kuru hale gelip kendini kabın kenarından ayırana kadar elle veya karıĢtırıcı ile yoğrulur. 

 

 

Resim 1.3: Mayalandırma öncesi hamur 

Hazırlanan hamur, üzeri örtülerek sıcak bir yerde kabarmak üzere dinlenmeye 

bırakılır. Bu sırada hamurun yüzeyinin düzgün olmasına, çatlaklar olmamasına dikkat 

edilmelidir. Dinlenme süresi hamur iki katı büyüklüğe ulaĢana kadar sıcaklıkla doğru orantılı 

olarak 15–60 dakika arasında değiĢir. Bunun anlamı hamurun beklediği yer ne kadar sıcaksa 

mayalanma süresi o kadar kısalır. Mayalanma iĢlemi sırasında oluĢan gazları dıĢarı çıkarmak 

için mayalanmanın sonuna doğru hamurun üzerine yumrukla 3–4 kez bastırılmalıdır. 

Mayalanma iĢleminin tamamlanıp tamamlanmadığını anlamak için hamura parmakla 

bastırılır. Kısa bir süre içinde eski halini alıyorsa mayalanma iĢlemi tamamlanmamıĢ 

demektir. Eğer parmak izi aynen kalıyorsa yeterince mayalandığı anlaĢılır. Daha sonra 

reçetelerde belirtildiği Ģekilde hamura Ģekil verilir eğer varsa iç malzemeleri koyulur ve 

yaklaĢık 15 dakika ikinci mayalanma için sıcak bir yerde bekletilir. Son olarak yapılacak 

hamur iĢinin türüne göre reçetede belirtilen fırın sıcaklığında ve sürede piĢirilir.  
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1.1.2. Mayalandırmaya Etki Eden Etmenler 
 

Mayalı hamur yapımında una, su eklenip bir süre yoğrulduktan sonra hamura elastik 

bir yapı sağlayan gluten oluĢur. Glutenin, en çok buğday ununda bulunan bir proteindir. 

Mayalı hamurlarda; maya uygun besin öğeleri ile uygun ortamda üreyebildiği için unun içine 

maya, süt ve Ģeker eklenerek 27–30 ° C de mayanın çalıĢması ve karbondioksit gazı çıkması 

sağlanır. Elastik özellikteki hamur, içersinde gaz oluĢunca geniĢler ve yüzeyde gazı tutan bir 

yapı oluĢturur. Hamur uygun sıcaklıkta piĢirilirken ısının etkisiyle geniĢleyen gaz hamuru 

kabartır ve ürünün istenen özellikte piĢmesi sağlanır. Mayalı hamur yapımında en önemli 

unsurlardan biri hamurun piĢmeden önce yeterli derecede mayalanmıĢ olmasıdır. Bu 

durumda mayanın yapısı, (kuru, yaĢ veya hazır) kalitesi ve miktarı çok önem taĢımaktadır. 

Bir de mayalandırma ortamının elveriĢli (27–30 °C civarı) sıcaklıkta olması önem taĢır. 

Mayalı hamurlar, fırına verilmeden önce biçimlendirilmeli, ikinci bir defa kabarması için 

10–15 dakika civarı bekletildikten sonra piĢirilmelidir. Mayalı hamurdan ürünler 

hazırlanırken iyi sonuç alabilmek için Ģu noktalara dikkat etmek gerekir: 

 

 Un kalitesi % 60–70 randımanlı olmalıdır.  

 Ölçüler tam olmalıdır. 

 Maya taze olmalıdır. 

 Kullanılacak su ve sütün sıcaklığı 25–30 derece olmalıdır. 

 Mayalanmaya bırakılan ortamın ısısı iyi ayarlanmalıdır. 

 Mayalandırma süresine dikkat edilmelidir. 

 Fırının ısısı ve piĢme süresi iyi ayarlanmalıdır. 

 

 
Resim1.4: Mayalı hamurdan hazırlanmıĢ çeĢitli ürünler 
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1.2. Mayalandırılarak Hazırlanan Hamurlarda Kullanılan Gereçler 
 

Mayalı hamurlardan çeĢitli ürünler hazırlanırken ürünün özelliğine göre temel ve 

yardımcı gereçlerin kullanılmasına ihtiyaç duyulur. Ürünün hazırlanmasında kullanılan 

çeĢitli gereçlerin kullanım amaçları ve özellikleri farklılık göstermektedir. 

 

1.2.1. Un 
 

Mayalandırılarak hazırlanan hamurların temel malzemesi tüm hamur çeĢitlerinde 

olduğu gibi undur. Kabuk ve çekirdek kısmı ayrılmadan elde edilen unlara tam tahıl unu 

denir. Esmer un da denilen bu unlar sanayide % 100 randımanlı unlar olarak tanımlanır. 

Buğdayın öğütülmesi sonucu oluĢan unun buğdaydan ayrılıĢ derecesine randıman denir. 

 

 

Resim1.5: Buğday unu 

Fabrikalarda öğütülerek elde edilen unlar, buğdayın kabuk ve çekirdek kısımlarının 

ayıklanma oranına (randımana) göre tanımlanarak piyasada satıĢa sunulmaktadır. Fabrika 

Ģartlarında 100 kg buğdaydan;  

 

 90–100 kg un elde ediliyorsa 2. nevi, 

 80–90 kg un elde ediliyorsa 1. nevi, 

 70–80 kg un elde ediliyorsa ekstra, 

 60–70 kg. un elde ediliyorsa ekstra ekstra olarak tanımlanır. 

 

Tam buğday unlarının diğer unlara göre protein, mineral ve lipitler yönünden daha 

zengin olması kabarmayı olumsuz yönde etkileyen bir unsurdur. Tüm mayalı hamurların 

yapımında % 60–70 randımanlı (ekstra-ekstra) sert unlar kullanılmalıdır. Bununla birlikte 

Türk mutfağında mayalı hamurlardan yapılmakta olan her çeĢit katkılı ekmekte %100 

randımanlı 2. nevi unlar, % 80–90 randımanlı 1. nevi unlar ve % 70–80 randımanlı ekstra 

unlar da kullanılmaktadır. 
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1.2.2. Maya  
 

YaklaĢık 600 adet bilinen maya türü olmakla birlikte bunlardan sadece birkaç tanesi 

ticari öneme sahiptir. Ekmek yapımında kullanılan maya türü “Saccharomyces cerevisiae”  

dır. Gözle görülmeyecek kadar küçük, tek hücreli, yuvarlak, renksiz canlı türü olan "maya’’ 

baĢta ekmek olmak üzere mayalı hamur çeĢitlerinin üretiminde kullanılmaktadır. Maya, 

hücresinin temel iĢlevi, ekmeğin ve mayalandırılarak yapılan diğer ürünlerin daha piĢkin, 

kabarık ve lezzetli olmasını sağlamaktır. Ayrıca bu yiyeceklerin daha geç bayatlaması, özel 

ve hoĢ bir kokuya sahip olması ve midede ekĢilik yapmaması da yine fenni hamur mayası 

sayesinde olmaktadır Maya fabrikalarında modern teknolojiler kullanılarak yaĢ maya, kuru 

maya, instant maya üretilmektedir. 

 

 YaĢ pres maya: Mayanın geleneksel Ģekli olan yaĢ pres maya yapımı için kuru 

madde miktarını %30'a çıkarmak üzere krem mayanın suyu uzaklaĢtırılır. 

Homojen bir Ģekilde istenilen blok formatına getirilir. Gıdaya uygun ambalaj 

kâğıdı ile paketlenir. YaĢ maya raf ömrünün kısa olması nedeniyle ambalajı 

üzerinde belirtilen muhafaza sıcaklığına dikkat edilmelidir. (En uygun ortam, 0–

4 °C' deki kuru ve temiz ortamdır.) Kullanım sonunda artan mayanın 

bozulmaması için, serin ve temiz bir yerde hava sirkülasyonu olacak Ģekilde bir 

sonraki kullanıma kadar muhafaza edilmelidir. 

 

 Aktif kuru maya: Kuru aktif maya %92–94 kuru madde miktarına kurutulmuĢ 

yaĢ pres mayadır. DüĢük nem içeriği nedeniyle kararlı olmakla birlikte oda 

rutubetini absorbe edebilir. Kullanmadan önce 35–40°C sıcaklıkta suda 10–15 

dakika bekletilmesi gerekmektedir. Soğuk su kullanıldığında maya aktivitesi 

azalacağı gibi, tersi durumunda, yüksek sıcaklıklarda denatürasyondan dolayı 

maya aktivitesi yok olabilir.  

 

 Instant kuru maya: Yeni kurutma yöntemleri kullanılmadan önce rehidrasyon 

için suda bekletmeye gerek duyulmayan bir kuru maya tipinin üretimini 

mümkün kılmıĢtır. Kararlılığını uzun süre koruyabilmesi ve nem değiĢmelerinin 

önlenmesi için vakum altında paketlenmiĢtir. Paketi açtıktan sonra buzdolabı 

koĢullarında kapalı bir kapta saklanmalı ve 3–5 gün içerisinde kullanılmalıdır. 

Diğer kuru bileĢenler ile birlikte kuru olarak karıĢtırılmalı veya yoğurma 

baĢladıktan sonra ilave edilmelidir. Bir mayalı hamur üreticisinin kullandığı 

mayadan en yüksek verimi veya baĢka bir ifade ile en fazla CO2 gazı üretimi, 

en iyi hamur geliĢimini ve lezzetini elde edebilmesi için mayanın da canlı bir 

organizma olduğu göz önüne alınarak gerek saklama gerekse kullanım 

koĢullarına dikkât etmesi gerekmektedir. 

 

1.2.3. Yumurta  
 

Mayalandırılarak hazırlanan hamurlardan ürünler hazırlarken çoğunlukla kullanılan 

yumurtanın; ürüne lezzet verme, kabarmayı ve gevrekliği sağlama ve güzel görünüm 

kazandırma gibi görevleri vardır. Yumurta kullanırken sağlık ve hijyen açısından dikkat 

edilmesi gereken kurallar: 
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 Yumurtanın taze olmasına dikkât edilmelidir.  

 Taze yumurta düz bir tabağa kırıldığında dağılmaz, sarısı tam ortada ve 

yüksekte durur. 

 Yumurta kullanılmadan önce oda ısısında bekletilmeli ve kullanmadan önce 

yıkanıp kurulanmalıdır. 

 Yumurta doğrudan hamurun içine değil ayrı bir yere kırılmalı sonra hamura 

eklenmelidir. Böylece kabuk kırıntılarının ya da yumurtanın bozuk olması 

durumunda hamura karıĢması önlenir. 

 Yumurta 3–5 °C de birkaç hafta tazeliğini koruyarak saklanabilir. 

 

 

Resim 1.6: KırılmıĢ taze yumurta 

1.2.4. Su, Süt ve Yoğurt  
 

Mayalı hamurların yapılabilmesi için gerekli sıvı bileĢenlerden en önemleri su, süt ya 

da yoğurttur. Hamura eklenen su etkisiyle unun niĢasta tanecikleri ĢiĢer. Buğday proteinleri 

suyu emerek elastik bir yapı kazanır. Mayalanmanın baĢlaması ve yayılması için gerekli yaĢ 

ortamı su sağlar. Enzim ve mayalar da gerekli biyolojik değiĢimlerini undan suya geçen ve 

suyun yapısında bulunan maddelerle yaparlar. Sağlık ve hijyen kurallarına göre mayalı 

hamur tekniği ile ürünler elde edilirken kullanılacak su; içilebilir nitelikte, temiz ve 

mikropsuz olmalıdır. Orta sertlikte (50–100 ppm) olmalıdır. Süt ve yoğurt; hamurun 

mayalanmasına katkı sağlamaları yanında hamura lezzet katarak besleyici değerini yükseltir. 

Süt ve yoğurt kullanımında dikkât edilmesi gereken ise pastörize ya da sterilize ambalajlı 

olanların satın alınmasıdır. Süt ve yoğurt 4 °C’ nin altında buzdolabında ağzı kapalı ve son 

kullanma tarihine dikkât edilerek saklanmalıdır. Su, süt, yoğurt gibi sıvıları hamura eklerken 

oda sıcaklığında ya da 27- 30  °C olmasına dikkât edilmelidir. 

 

1.2.5. Tuz 
 

Pratikte tuz katılmıĢ hamurların kolay iĢlendiği bilinmektedir. Tuzun hamur içinde 

çeĢitli fonksiyonları olmakla birlikte en önemli etkisi lezzete yönelik olmaktadır. Genel 

tüketici, yapısı tuzsuz mayalı hamur ürünlerini tercih etmez. Tuz, verdiği lezzetin yanı sıra 

hamurun fiziksel özelliklerini de aĢağıdaki Ģekillerde geliĢtirir: 
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 Glüteni güçlendirerek yumuĢamayı önler, mayanın çalıĢması üzerinde etkilidir. 

 Farklı mikroorganizmaların mayalanmasını da kontrol ettiğinden istenmeyen 

asitlik ve tadın oluĢmasını engeller. 

 Glütenin direnç ve elastikiyetini arttırır.  

 Hamuru kolay iĢlenir hale getirir. 

 Düzgün ve ince gözenekli içyapı sağlar. 

 Güzel renk verir. 

 Raf ömrünü uzatır. 

 

1.2.6. ġeker 
 

ġeker, mayalı hamurlara genellikle % 5 oranında ılık su ve maya ile birlikte üre 

yapılırken ilave edilir. Canlı bir organizma olan maya çoğalmak için gerekli besini Ģekerden 

sağlar. Bu iĢlem mayanın çalıĢmasını sağlayarak ürenin oluĢmasını ve hamurun 

mayalanmasına uygun yapı oluĢturmasını sağlar. 

 

1.2.7. Yağ 
 

Mayalı hamurlarda kullanılan yağlar, bitkisel sıvı yağlar ve margarinlerdir. Yağlar, 

hamurun hacmini ve esnekliğini artırarak daha iyi kabarmasını sağlar. Mayaya sıvı yağ ilave 

edilmesi hamurun daha kolay yoğrulmasını sağlar. Bunun yanında yağlar ürünün lezzetini ve 

enerji değerini artırarak besleyici değerine katkıda bulunurlar. Mayalı hamurları hazırlarken 

margarinler yerine mümkün olduğunca bitkisel sıvı yağları tercih etmek kalp damar sağlığı 

açısından daha doğru bir davranıĢ olacaktır. Yağlar satın alınırken markalı ve ambalajlı 

ürünler tercih edilmelidir. Sıvı yağlar; koyu renk, ağzı kapalı kaplarda, güneĢ ıĢığı almayacak 

Ģekilde saklanmalıdır. Margarinler ambalajında ve buzdolabında son kullanma tarihlerine 

dikkat edilerek saklanmalıdır. 

  

Resim 1.7: Mayalı hamur hazırlamada kullanılan katı ve sıvı yağlar 
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Temel gereçlerin yanında mayalı hamurlarda iç malzemesi olarak çeĢitli peynirler, 

sebzeler, etler ve Ģarküteri ürünleri vb. kullanılmaktadır. Ayrıca süsleme ve üst malzemesi 

olarak susam, çörek otu vb. tohumlar kullanılmaktadır. Tüm bu gereçlerin hazırlanan ürünün 

lezzetine, görünümüne ve besin değerine katkıları yanında sağlığa uygunluk açısından da 

elveriĢli olması son derece önemlidir. Bu nedenle ürünleri hazırlamada kullanılan gereçleri 

satın alırken, hazırlarken, piĢirirken, servise sunarken ve saklarken uyulması gereken ilkelere 

ve hijyen kurallarına mutlaka uyulmalıdır. 

 

1.3. Mayalandırılarak Hazırlanan Hamurlarda Kullanılan Araçlar  
 

Mayalandırarak ürün hazırlamak için gerekli olabilecek çeĢitli mutfak araçları hem 

iĢleri kısa zamanda yapmayı sağlar hem de istenilen özellikte ürün elde etmeye yardımcı 

olur. Sık kullanılan araçlar: 

 Hamur tahtası  

 Hamur mayalama ve yoğurma kapları  

 ÇeĢitli boylarda kastrol  

 Spatula  

 Fırın  

 Ocak 

 Merdane  

 Oklava 

 Krema pompası  

 Un eleği  

 Mutfak tartısı 

 Düz Tabak  

 Kâse 

 Kızartma tenceresi 

 Bıçak 

 KaĢık 

 Çatal 

 ÇeĢitli boylarda pasta kalıpları 

 ÇeĢitli boylarda fırın tepsileri 

 Kesme tahtası 

 Yumurta fırçası 

 Süzgeç 

 Tava vb. 
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Mayalandırılarak hazırlanan çeĢitli ürünleri hazırlarken mutfak ortamına ve mutfakta 

bulunan çeĢitli araçları kullanmaya ihtiyaç duyarız. Bu araçları seçerken amaca hizmet 

edecek olmasının ve kullanıĢlı olmasının yanı sıra sağlığı bozucu etkenleri taĢımamasına 

dikkât etmek gerekir. Mutfak araçlarını satın alırken TSE, CE gibi kalite güvence belgeli, 

garanti belgeli olmasına, mümkünse çelik malzemeden yapılmıĢ olmasına, ergonomik, kolay 

yıpranmayan ve dezenfekte etmeye uygun malzemeden yapılmıĢ olmasına dikkât 

edilmelidir. Mutfak araçları; kullanılmadan önce mutlaka kullanım kılavuzları okunmalı ve 

kullanım Ģartları hakkında bilgi edinilerek kullanılmalıdır. Her Ģey yerine konulmalı, her araç 

yerinde bulunmalı ilkesi unutulmamalı, araçlar kullanıldıktan sonra gerekirse dezenfekte 

edilerek temizlenip kurulanmalı ve ait oldukları yerlere yerleĢtirilmelidir. Mutfak araçlarını 

gereken özeni göstererek doğru kullanmak; dayanıklı ve uzun ömürlü olmalarını sağlamak 

yanında aile ekonomisine katkıda bulunmamıza yardım eder. Amaca uygun kullanılan 

mutfak araçları hem yapılan ürünlerin kalitesini artırır hem de zaman ve enerjiden tasarruf 

edilmesini sağlar.   
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1.4. Mayalandırılarak Hazırlanan Hamurların Özellikleri 
 

Mayalı hamurlardan istenen nitelikte ürünler üretebilmek için hamurunun kıvamı çok 

önemlidir. AĢırı yumuĢak ya da katı hamur, ürünün kalitesini olumsuz yönde etkileyecektir. 

Tuz, olması gereken miktarda kullanılmalıdır. Yetersiz ve gereğinden fazla tuz ilavesi 

hamurun mayalanmasını olumsuz etkilemesinin yanı sıra lezzetini de etkileyecektir. Yağın 

azlığı ve fazlalığı da hem mayalanmayı hem de lezzeti olumsuz etkileyecektir. Hamur çok 

yayılmıĢ ya da sert görünümde olmamalıdır. Yapılacak ürüne göre yumuĢaklık 

ayarlanmalıdır. Yağ, ürüne gevreklik ve lezzet vermesi için eklenir ancak fazlası ürünün 

kabarmasını olumsuz etkileyeceğinden miktarına dikkat edilmelidir. Mayalı ürünlerin piĢme 

ısısı 200 °C ve piĢme süresi de 15–20 dakika arasında olmalıdır. Ürün fırına verildikten 

sonra kapağı sık açılmamalıdır. PiĢirme sonunda ürünün koyu hardal renginde kızarmıĢ 

olmasına dikkât edilmelidir. PiĢirilmiĢ olan ürünler soğutuluncaya kadar tepside kalmalıdır. 

Mayalı ürünler piĢtikten sonra kesinlikle üst üste konmamalıdır. HamurlaĢır ve Ģekilleri 

bozulur. PiĢmiĢ ürünün iyi piĢtiğini anlamak için üzerine parmakla bastırıldığında tekrar eski 

haline gelmesi ve kesildiğinde gözeneklerin eĢit görünmesi gerekir. 

 

Resim 1.8: Mayalı hamurun fırına girmeden önceki görünümü 

 

1.5. Mayalandırılarak Hazırlanan Hamurları Hazırlarken Dikkat 

Edilecek Noktalar 
 Kuru ya da yaĢ mayanın bekletilmiĢ veya eski olup olmadığı kontrol 

edilmelidir. Bu durumu anlamak için bir parça maya ılık suyla ezilip biraz un 

karıĢtırılmalı ve ılık bir yerde 10–15 dakika bekletilmelidir. Kabarma hemen 

baĢlamıyorsa maya bozuk demektir. 
 Maya normalden çok konulmamalıdır. Genellikle 1 kg una 25–30 g. yaĢ maya, 

10–15 g. kuru maya konulmalıdır. Ancak yumurta içeren ürünlerde yaĢ maya 

miktarı 40–50 g. kadar artırılabilir. Mayanın çok kullanılması ve kokusunun 

ağırlaĢmıĢ olması ürünün lezzetini olumsuz etkiler. 

 Mayalı hamur hazırlarken tuz doğrudan mayanın üzerine konulmamalıdır. 

Çünkü tuz mayanın aktivitesini kaybetmesine neden olarak kabarmayı engeller. 
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 Mayayı erittiğimiz su sıcak ya da soğuk olmamalı ılık olmalıdır. Maya canlı bir 

organizma olduğu için ılık ortamda çoğalır. 

 Mayalı hamur yoğrulduktan sonra ılık ortam da dinlendirilmeli sıcak ortam 

maya hücrelerinin çalıĢmasını etkileyerek hamuru bozar. 

 Mayalı hamur uzun süre bekletilirse ürün kabarmaz ve hamur ekĢir. Nedeni 

maya hücrelerinin çıkardığı karbondioksit gazının su ile birleĢerek karbonik asit 

oluĢturmasıdır. Asitli ortam hamurun kabarmasını engeller ve ürünün lezzetini, 

kokusunu bozar. 

 Hamurun mutlaka bekletilmesi gerekiyorsa buzdolabında bekletilmelidir. 

 Mayalı hamurlarda sert hamur kabarmaz, çok yumuĢak hamur ise ürünün 

hamurlaĢmasına neden olur. Normal yumuĢaklıkta hamur elde edilmelidir. 

 Hamura elastikiyeti tuz sağladığı için mayalı hamurlardan tatlı ürün yapılsa dahi 

mutlaka bir miktar tuz konulmalıdır. Tuzsuz hamurda istenen kabarma 

sağlanmaz. 

 Mayalı hamur hazırlarken yoğurma iĢlemi hamuru birkaç kez dinlendirerek 

yapılmalıdır. Bu Ģekilde kabarcıklar ve gaz boĢlukları her yoğurmada daha 

küçük parçalara ayrılacağı için kabarmanın her yerde aynı olması sağlanır ve 

ürün kalitesine katkı sağlanır. 

 Mayalı hamurların piĢirileceği fırın önceden orta dereceye (180–200 °C ) 

ayarlanarak ısıtılmalıdır. Ürün ısıtılmıĢ fırına konmalıdır. Fırın ısısının yüksek 

olması hamurun dıĢının sertleĢerek piĢmesine ve içinin hamur kalmasına neden 

olur. Hamurun ĢiĢmesi ve içinin hamur kalmaması için orta ısıda içteki gaz 

kabarcıklarının yavaĢ yavaĢ genleĢmesi gerekir. Hamur kabarınca ısı 210 °C’ye 

yükseltilip piĢme hızlandırılır. 

 Mayalı hamur ürünleri Ģekillendirildikten sonra tepside ılık yerde bir kez daha 

kısa süre mayalandırılmalıdır. Yumurta sarısı hamur fırına girmeden hemen 

önce sürülür. 

 

Resim 1.9: PiĢmiĢ mayalı bir ürün 
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1.6. Mayalandırılarak Hazırlanan Hamurlardan Elde Edilen 

Ürünlerin Saklanması 
 

Mayalı hamur tekniği ile elde edilen ürünler üretildikten itibaren servise hazır bir 

halde uzun süre oda sıcaklığında bekletilmemelidir. Mikroorganizmaların en aktif oldukları 

ısı derecesinin oda ısısı olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle mayalı ürünler oda sıcaklığında 

birkaç saatten fazla bekletilmemeli, ürünler soğuduktan sonra tepsiden servis kabına alınmalı 

ve serin yerde (4–6 °C ) ağzı kapalı kapta saklanmalıdır. Hemen servis edilmeyecek olan 

mayalı ürünler TSE ye uygun üretilmiĢ naylon saklama poĢetleri içerisinde ya da cam, sert 

plastik vb. ağzı kapalı saklama kaplarında 3 gün süreyle 4- 5°C arasında saklanabilirler. 

18°C de derin dondurucuya kapalı ambalajda konulan mayalı ürünler 3–4 ay saklanabilir. 

DonmuĢ ürünlerin çözdürülmesi buzdolabı rafında veya mikrodalga fırında yapılmalıdır. 

Dondurulduktan sonra çözdürülen ürünler kesinlikle tekrar dondurulmamalı ve kısa sürede 

tüketilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıda verilen gereçleri kullanıp üre yaparak hamur mayalayınız ve ürünü kalitesi 

yönünden değerlendiriniz. 

1 kg un (10 su bardağı)  

40 g. yaĢ maya 

200 ml (1 su bardağı) ılık su 

25 g. tuz ( silme 1 çorba kaĢığı )  

50 g. Ģeker (silme 3 çorba kaĢığı )  
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠĢ için hazırlık yapınız. 

 ĠĢ giysilerinizi giyinebilirsiniz. 

 ÇalıĢma tezgahının ve araçlarınızın 

hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun 

olmasını sağlayabilirsiniz. 

 Yapacağınız iĢi planlayabilirsiniz 

 Zaman ve enerjiyi verimli 

kullanabilirsiniz. 

 KiĢisel hijyen kurallarına uyabilirsiniz. 

 Gereçleri kullanım özelliklerine göre 

hazırlayınız 

 Gereçleri ölçülerine uygun olarak 

hazırlayabilirsiniz. 

 Üre hazırlayınız 

 Ölçülü unu tezgâhın üzerine 

eleyebilirsiniz. 

 Unun ortasını havuz gibi açarak 

çukurlaĢtırabilirsiniz. 

 Ölçülü ılık suyun içinde Ģekeri 

eritebilirsiniz. 

 Çukur kısma mayayı ufalayarak ve ılık 

Ģekerli suyla ezebilirsiniz. 

 Kenarlardan alacağınız bir miktar unla 

üzerini kapatabilirsiniz. 

 Mayanın üzerine örtülen unda (10 dk) 

yer yer çatlaklar oluĢmasını 

bekleyebilirsiniz. 

 Üreyi hamur haline getiriniz. 

 Ürenin kenarlarına tuz ekleyiniz. 

 Ürenin ortasını açınız ve reçetede varsa 

diğer lezzet verici malzemeleri 

ekleyiniz. 

 Ortadan baĢlayıp daireler Ģeklinde alarak 

hamuru ele yapıĢmayacak kıvama gelene 

kadar yoğurunuz. 

 Toplanması için gerekirse su (sıvı) ilave 

ederek kulak memesi yumuĢaklığında 

bir hamur yapabilirsiniz. 

 Hamuru mayalandırınız. 
 Hamuru ağzı kapalı kapta oda 

sıcaklığında dinlendiriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hamur iki katına ulaĢınca (30 dk) 

parmakla bastırıldığında eski haline 

gelmiyorsa mayalanmıĢtır. 

 Hamuru birkaç kez yoğurarak gazın 

çıkmasını sağlayabilirsiniz. 

 Hamuru Ģekillendiriniz. 

 Hamuru bezelere (25-30 beze) 

ayırabilirsiniz. 

 Bezeleri merdaneyle ½ cm kalınlığında 

daire Ģeklinde geniĢletebilirsiniz. 

 Hamuru açarken yapıĢmaması için 

unlayabilirsiniz. 

 Hamuru piĢiriniz. 

 Hamurun her iki yüzünü sırayla kızgın 

sıvı yağda pembeleĢinceye kadar 

kızartabilirsiniz. 

 PiĢen hamuru kâğıt peçete kaplı servis 

kabına alabilirsiniz. 

 

 

 

 

VE DEĞ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
  

1. AĢağıdakilerden hangisi mayalı hamurların kabarmasında kullanılmaz? 

A) Ġnstant maya 

B) YaĢ pres maya 

C) Kabartma tozu 

D) Aktif kuru maya 

 

2. Mayalı hamurdan ürünler hazırlanırken iyi sonuç alabilmek için kullanılacak su ya da 

sütün sıcaklığı ortalama kaç derece olmalıdır? 

A) 15–20 °C 

B) 25–30 °C 

C) 35–40 °C 

D) 45–50 °C 

 

3. Mayalı hamurdan ürünler hazırlanırken iyi sonuç alabilmek için hangi tip unlar daha 

elveriĢlidir? 

A) Tam buğday unu 

B) % 70–80 randımanlı ekstra un 

C) % 80–90 1. nevi 

D) % 60–70 randımanlı (ekstra-ekstra) sert un 

 

4. Üre hazırlarken maya ve ılık suya aĢağıdaki gereçlerden hangisi ilave edilir? 

A) ġeker 

B) Yağ 

C) Tuz 

D) Limon 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi geleneksel mayalı hamur ürünüdür? 

A) Berliner 

B) Pizza 

C) PiĢi 

D) Savarın 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. AĢağıdakilerden hangisi Mayalı ürünlerin piĢme ısısı ve piĢme süresidir. 

A) 200 ° C ve 15–20 dakika 

B) 150 ° C ve 20–25 dakika 

C) 180° C ve 25–35 dakika 

D) 200 ° C ve 25 -30 dakika 

 

7. Mayalandırılarak hazırlanan hamurlara Ģekerin ilave edilmesinin amacı aĢağıdakilerin 

hangisidir. 

A) Gevreklik sağlama 

B) Kabarmayı sağlama  

C) Mayanın çalıĢmasını sağlama 

D) Esneklik verme 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 
 

Uygun ortam ve koĢullar sağlandığında, mayalandırılarak hazırlanan hamurlardan 

tekniğine uygun ürünler hazırlayabileceksiniz. 
 

 

 Çevrenizde unlu mamuller ve ekmek üreten iĢletmelere giderek ekmeğin 

yapılıĢı ile ilgili gözlem yapınız. 

 Unlu mamuller üretimi yapan iĢletmelere giderek ekmek ve mayalı hamurlarla 

yapılan ürün çeĢitleri hakkında bilgi edininiz. 

 Edindiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. MAYALANDIRILARAK HAZIRLANAN 

HAMURLARDAN ELDE EDĠLEN ÜRÜNLER 
 

Hamur iĢleri; doyurucu ve lezzetli olmaları, ısı ve enerji vermelerinin yanı sıra buğday 

üretiminin memleketimizde çok yapılması gibi nedenlerle oldukça ucuz, bu bakımdan da en 

fazla tüketilen yiyecek maddelerindendir.  

 

2.1. Mayalandırılarak Hazırlanan Hamurlardan Elde Edilen 

Ürünler 
 

Mayalandırma tekniği kullanılarak çeĢitli ekmekler, poğaça ve sandviçler, börekler, 

tatlı ve tuzlu pastane ürünleri, pizzalar, kekler, çeĢitli geleneksel ürünler, ulusal ve 

uluslararası tatlı, tuzlu ürünler, Ģuruplu tatlılar hazırlanabilir. 

 

2.1.1. Hazırlama Ġlkeleri 
 

Mayalı hamur yapımında en önemli unsur hamurun, piĢmeden önce, yeterli derecede 

mayalanmıĢ olması gerekir. Bu durumda mayanın yapısı, (kuru, yaĢ veya hazır) kalitesi ve 

miktarı çok önem taĢımaktadır. Bir de mayalanma ortamının elveriĢli sıcaklıkta olmasıdır. 

Mayalı hamurlar, fırına verilmeden önce biçimlendirilmeli, ikinci bir defa kabarması için 10-

15 dakika kadar bekletildikten sonra piĢirilmelidir. Reçeteleri uygularken verilen ölçülere 

uyulması ve iĢlem basamaklarının dikkatle okunarak sırası ile uygulanması baĢarılı ürünler 

elde etmek için gereklidir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1.2. ÇeĢitleri 
 

 Ekmek ÇeĢitleri: Hamburger, sandviç ekmekleri, sade ekmek, kepek ekmeği, 

mısır ekmeği, üzümlü ekmek, bazlama v.b çeĢitli ekmekler mayalı hamur 

tekniği kullanılarak hazırlanır. Ürün reçetelerinde verilen ölçülere ve iĢlem 

basamaklarına uyulmalıdır. 

 

 Tuzlu pastane ürünleri: Kullanılan iç ve üst malzemelerine göre farklı isimler 

alan çeĢitli poğaçalar, börekler, sandviçler, açma, paskalya çöreği, kuruvasan, 

kandil simidi ve tuzlu bisküviler mayalı hamur tekniği ile yapılan tuzlu 

ürünlerdir. Hazırlarken mayalı hamurların yapımında uyulması gereken tüm 

ilkelere dikkat edilmeli ürün reçetelerindeki ölçülere ve iĢlem basamaklarına 

uyulmalıdır. 

 

 

Resim 2.1: Mayalanarak hazırlanan tuzlu ürünlerden örnekler 

 

 Tatlı pastane ürünleri: Alman pastası, mayalı kek, cevizli bohça vb. tatlı 

ürünleri hazırlarken mayalı hamurların yapımında uyulması gereken tüm 

ilkelere dikkat edilmeli ve ürün reçetelerindeki ölçülere ve iĢlem basamaklarına 

uyulmalıdır. 

 

Resim2.2: Mayalanarak hazırlanan tatlı bir ürün 
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 ÇeĢitli Pizzalar: Üst malzemesine ve biçimlerine göre farklı isimler alan 

karıĢık pizza, tekli pizza gibi çeĢitli pizzaları hazırlarken mayalı hamurların 

yapımında uyulması gereken tüm ilkelere dikkat edilmeli ürün reçetelerindeki 

ölçülere ve iĢlem basamaklarına uyulmalıdır. 

 

 

Resim 2.3: Pizza çeĢitleri 

 

 Yağda kızartılarak hazırlanan tatlı ve tuzlu ürünler: Baba tatlısı, savarın 

tatlısı gibi fırında piĢirilen Ģerbetli ürünlerle uluslararası tatlılar olan berliner, 

donut ile lokma tatlısı gibi Ģerbetli ürünler, akıtma, piĢi vb. gibi geleneksel 

mayalı ürünler yağda kızartılarak piĢirilir. Bu ürünleri hazırlarken mayalı 

hamurların yapımında uyulması gereken tüm ilkelere dikkat edilmeli ve ürün 

reçetelerindeki ölçülere ve iĢlem basamaklarına uyulmalıdır. Kızartma yağı 

olarak, dumanlanma noktası yüksek ayçiçeği yağı gibi sıvı yağlar tercih 

edilmelidir. YanmıĢ yağlar kızartma için kullanılmamalıdır. ġuruplu tatlılarda 

Ģurubun kıvamının iyi tutturulması ürünün hamurlaĢması ya da Ģurubu 

çekmemesi gibi sorunları önlemek açısından önemlidir. Mayalı hamur 

tekniğiyle hazırlanan tüm ürünlerin yapımından servise sunulmasına kadar olan 

tüm aĢamalarda servis ilkelerine, hijyen ve sanitasyon kurallarına uyulmalı, 

sağlığı olumsuz etkileyebilecek uygulamalardan kaçınılmalıdır. 

 

2.2. Poğaça Ve Sandviçler 
 

Mayalı hamur tekniği ile çeĢitli pastane ürünleri hazırlanabilmektedir. Mayalı ürünler 

lezzetli ve doyurucu olmalarının yanında hamurun kabarma özelliği nedeniyle artımlı ve 

bereketlidir. Hazırlanan ürünler; kahvaltıda, çay davetlerinde, konuk ağırlamada bazen de 

ana yemek olarak servis edilebilen sağlıklı ve besleyici ürünlerdir.  
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Resim 2.4: Mayalandırarak hazırlanan ürün çeĢitler 

2.2.1. Peynirli Poğaça 
 

 Malzemeler 

 1 kg un 

 50 g. maya 

 3 yumurta 

 50 g. toz Ģeker 

 25 g. tuz 

 300 g. yağ 

 1 su bardağı ılık su  

 1 tatlı kaĢığı mahlep 

 1 yumurta sarısı (üstü için) 

 

 Ġç malzemeleri  

 250 g. beyaz peynir 

 ½  demet maydanoz  

 1 yumurta akı  

 

 ĠĢlem basamakları 

 Ölçülü un tezgâhın üzerine elenir. 

 Unun ortası havuz Ģeklinde açılarak çukurlaĢtırılır. 

 1 su bardağı ılık suyun içinde Ģeker eritilir. Unun çukur kısmına ılık 

Ģekerli su ve maya karıĢtırılır. 

 Kenarlardan alınarak bir miktar unla üstü tamamen kapatılır. 

 Oda sıcaklığında mayanın üstüne kapatılan unda çatlaklar oluĢması 

beklenir. 

 Çatlayan unun ortası açılır, yumurtayı, yağı mahlebi ve tuzu ekleyiniz. 

 Ortadan baĢlayıp daireler Ģeklinde karıĢtırarak ele yapıĢmayan bir hamur 

elde edilir. 
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 Üzeri kapalı olarak ve oda sıcaklığında yaklaĢık 30–40 dk dinlendirilir. 

 Peynirli iç malzeme hazırlanır.. 

 Mayalanan (iki katı kabaran) hamur bir kez daha yoğrulur ve gazı 

çıkarılır. 

 Hamur 25–30 bezeye ayırılır. 

 Bezeler el içi ile bastırarak açılır ve peynirli iç yerleĢtirilir. 

 Hamur ikiye katlanır ve elin ayası ile bastırarak kapatılır. 

 YağlanmıĢ tepsiye aralıklı dizilerek 15 dk oda sıcaklığında bekletilir. 

 Fırın 180–200° C ye ayarlanır. 

 Üstüne yumurta sarısı sürülerek 15–20 dakika piĢirilir. 

 Soğuduktan sonra servis tabağına alınarak servis yapılır. 

 

2.2.2. Sade Kruasan 
 

 Malzemeler 

 1/2 kilo un  

 2 yemek kaĢığı yaĢ maya 

 1 paket margarin 

 1 çay bardağı pudra Ģekeri 

 1/2 çay bardağı ılık su 

 2 yumurta 

 

 ĠĢlem Basamakları 

 Ölçülü un elenerek ortası havuz Ģeklinde açılır. 

 Margarin eritilir. 

 Maya ılık suyla eritilerek, iki yemek kaĢığı margarin, pudra Ģeker ve bir 

fiske tuz ilave edilir. 

 Hamur yoğurulur. 

 Üstü nemli bezle örtülerek mayalanmaya bırakılır. 

 Hamur tezgâhın üzerine alınarak 2-3 cm kalınlığında açılır. 

 Açılan hamura eritilmiĢ margarin sürülür. 

 Bohça Ģeklinde katlanarak nemli bez altında 20 dakika dinlendirilir. 

 Hamur merdane ile dikdörtgen Ģeklinde açılır. 

 Kalınlığı yarım cm den az olacak Ģekilde ve 12 cm uzunluğunda üçgen 

elde edecek biçimde kesilir. 

 Elde edilen üçgenler geniĢ kenarından baĢlayarak rulo haline sarılır. 

 Rulolar kenarlarından tutularak ay Ģekli verilir. 

 YağlanmıĢ tepsiye dizilerek 15 dakika tepside mayalandırılır. 

 Üzerlerine yumurta sarısı sürülerek çörek otu veya susam serpilir. 

 Fırın ısısı 170–180 °C’ ye ayarlanır. 

 Ilık fırında 30–35 dakika piĢirilir. 

 Tepside soğuduktan sonra servis tabağına alınır. 
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Resim 2.5: Sade Kruasan  

2.2.3. Zeytinli Açma 
 

 Malzemeler 

 1 kg un (10 su bardağı)  

 40 g. yaĢ maya  

 1 su bardağı süt 

 2 yumurta  

 2 su bardağı sıvı yağ  

 4 yemek kaĢığı toz Ģeker  

 1 yemek kaĢığı tuz 

 1 yumurta sarısı (üzeri için) 

 Susam –çörek otu (üzeri için) 

 

 Ġç Malzemesi 

 20–25 adet çekirdeksiz siyah zeytin  

 

 ĠĢlem Basamakları 

 ElenmiĢ unun ortası havuz gibi açılır. 

 Maya, çukur kısımda ılık sütün yarısı ve Ģekerle ezilir. 

 Sütün kalanı yağ, yumurta, tuz gibi reçetedeki tüm malzemeler ilave 

edilerek üre yapmadan hamur kulak memesi yumuĢaklığında yoğurulur. 

 Ağzı kapalı kapta oda ısısında 30-40 dakika mayalanması için bekletilir. 

 Mayalanan hamur yoğurulur ve gazının çıkması sağlanır. 

 Hamur yumurta büyüklüğünde parçalara ayırılır. 

 Her bir parçayı ikiye bölerek iki adet 25 cm uzunluğunda Ģerit hazırlanır. 

 ġeritlerin içine birkaç parça zeytin yerleĢtirerek silindirik Ģekil verilir. 

 Ġki Ģerit birleĢtirilerek helezon Ģeklinde kıvırılır ve iki ucu birleĢtirilerek 

halka haline getirilir. 

 Zeytinli açmalar yağlanmıĢ tepsiye yerleĢtirilir ve oda sıcaklığında 

ortalama 15 -20 dakika mayalandırılır. 
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 Mayalanan açmaların üzerine yumurta sarısı sürülerek çörek otu ve 

susam serpilir. 

 180 derece fırında 25 ila 30 dakika piĢirilir. 

 Tepside soğuduktan sonra servis tabağına alınır. 

 

Resim 2. 6: Zeytinli Açma 

2.2.4.KarıĢık Pizza 
 Hamur Malzemeleri  

 1 kg un 

 100 g. böreklik margarin 

 1 su bardağı sıvı yağ  

 50 g. toz Ģeker  

 40 g. Maya 

 30 g. tuz  

 2 su bardağı ılık su  

 

 Üst Malzemeleri   

 4–5 adet çarliston biber  

 4–5 adet domates 

 250 g. Sucuk 

 200 g. Sosis  

 500 g. kaĢar peyniri 

 

 Pizza sos malzemesi 

 100 g. domates salçası 

 Yarım su bardağı sıvı yağ 

 1 Çay kaĢığı karabiber 

 1 Çay kaĢığı kekik  

 

 ĠĢlem Basamakları 

 Hamur malzemeleri kullanılarak mayalı bir hamur hazırlanır. 

 Oda ısısında mayalandırılan hamur dört eĢit parçaya bölünür. 

 Yuvarlak, 35–40 cm çapında yağlanmıĢ kalıba ya da tepsiye her bir parça 

hamura bastırılarak yayılır. 

 Bir kâsede salça, sıvı yağ, karabiber, kekik, tuz ile pizza sosu hazırlanır 
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 Sosun ¼ ü bir fırça yardımıyla hamurun üzerine sürülür. Aynı iĢlem tüm 

hamurlara uygulanır. 

 Domatesler, biberler, salamlar ve sosisler kesme tahtası üzerinde düzgün 

küçük parçalar Ģeklinde dilimlenir. 

 Dilimlenen üst malzemeler pizzanın üzerine eĢit Ģekilde yerleĢtirilir. 

 150–170 °C ye ayarlanmıĢ fırında 20–25 dakika piĢirilir. 

 Pizza fırından çıkarılıp üzerlerine eĢit olarak rendelenmiĢ kaĢar peyniri 

serptikten sonra tekrar fırına yerleĢtirilir. 

 KaĢar peyniri eridikten sonra fırından çıkarıp dilimlenir. 

 Dilim pizzaları servis tabağına alınarak servis yapılır. 

 ÇeĢitli üst malzemeler hazırlayarak farklı lezzette pizzalar hazırlanabilir. 

 

2.2.5. Alman Pastası 
 

 Hamur Malzemeleri  

 1kg. Un 

 200 g. margarin 

 3 yumurta 

 200 g. toz Ģeker 

 40 g. maya 

 1 tatlı kaĢığı mahlep 

 1 su bardağı ılık su 

 

 Krema Malzemeleri 

 1kg.süt  

 4 yemek kaĢığı un 

 2 yemek kaĢığı mısır niĢastası 

 1 su bardağı Ģeker 

 1 yumurta 

 100 gr. margarin 

 1 paket vanilya  

 

 Üst malzemesi  

 EritilmiĢ bitter çikolata ya da pudra Ģekeri 

 

 ĠĢlem Basamakları 

 Kremanın hazırlanması 

o Un, niĢasta, yumurta ve Ģeker çift tabanlı çelik tencerede 

karıĢtırılır. 

o Süt yavaĢ yavaĢ karıĢtırılarak tencereye ilave edilir. 

o Ocakta orta ateĢte sürekli karıĢtırılarak krema piĢirilir. 

o Kaynamaya baĢladıktan sonra 5–6 dakika daha karıĢtırılır. 

o Ocaktan alınan kremaya vanilya ve margarin ilave edilir. 

o Mikserle 3–4 dk. çırpılarak soğutulur. 
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 Hamurun hazırlanması 

 Yukarıdaki ölçülere uyarak mayalı hamur hazırlama tekniği ile paskalya 

hamuru hazırlanır. 

 Dinlendirilen hamurdan 130–140 g. ölçülerinde düzgün bezeler yapılır. 

 YağlanmıĢ tepsiye 3–4 parmak arayla hamur yerleĢtirilir. 

 Ilık ortamda 15 dk. mayalandırılır. 

 150–170 °C de ayarlanmıĢ fırında 25–30 dk. piĢirilir. 

 PiĢen hamurlar tepside soğuduktan sonra bıçakla enine ikiye kesilerek 

ayrılır. 

 Alt parçaya bıçakla krema sürdükten sonra üst parça üzerine kapatılır. 

 Üzerine benmari usulü eritilmiĢ çikolata akıtarak dökülebileceği gibi 

tercihe göre pudra Ģekeri de elenebilir. 

 

2.2.6. Lokma tatlısı 
 

 Hamur Malzemeleri 

 1 kg. un 

 50 g. maya 

 1 çay kaĢığı toz Ģeker 

 1 çay kaĢığı tuz  

 750 ml ılık su 

 

 ġurup için Malzemeler 

 2 kg. toz Ģeker 

 1000 ml su  

 1 çay kaĢığı limon tuzu 

 Kızartmak için 1 lt. sıvı yağ 

 

 ĠĢlem Basamakları 

 Kıvamlı Ģurubun hazırlanması 

o 2 kg. toz Ģekeri 1000 ml. su ile kaynatılır. 

o Kaynayıp kıvam aldıktan sonra limon tuzu ilave edilir. 

o Bir kaç dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alınıp soğumaya 

bırakılır. 

 

 Hamurun hazırlanması 

 Un hamur kabına elenir. 

 Unun ortası havuz gibi açılarak mayalı ılık su Ģekerle birlikte ezilerek 

ortadan baĢlayarak unla karıĢtırılır. 

 Kalan su yavaĢ yavaĢ ilave edilerek yumuĢakça bir hamur yapılır. 

 Hamur ılık ortamda 15–20 dakika dinlendirilerek mayalandırılır. 

 Bir kez daha yoğurulur. 



 

 29 

 Hamurun kızartılması 

 Derin bir tencerede sıvı yağ ocak üzerinde kızdırılır. 

 Bir kâseye bir miktar sıvı yağ konur. 

 Sol elin avuç içi soğuk sıvı yağ ile yağlanır. 

 YağlanmıĢ ele bir miktar hamur alınarak avuç içinde sıkılır. 

 Kâsedeki yağa batırılmıĢ tatlı kaĢığı yardımı ile baĢparmak ve iĢaret 

parmağının arasından çıkan hamur küçük toplar halinde kesilerek kızgın 

yağa atılır. 

 Kızaran lokmalar kevgirle alınarak soğuk Ģurubun içine atılır. 

 Lokmalar 5-10 dk. ġurupta beklettikten sonra servis tabağına alınır. 

 

Resim 2.7: Lokma Tatlısı 

2.2.7. Servise Hazırlama  
 

Elde edilen ürünün piĢmiĢlik kalitesi kadar görsel olarak servise hazırlanması ve 

sunulması da önemlidir. 

 

 ÇeĢitli Mayalı Ürünlerin Servisi  

 

ÇeĢitli poğaçalar, börekler, sandviçler, açma, paskalya çöreği, kurvasan gibi ürünler 

büyük düz tabakta, orta boy çatal, bıçak ve peçete ile servis edilir. Pastane ürünlerinin 

yanında genellikle çay, kahve vb. sıcak içecekler veya meyve suyu gibi alkolsüz soğuk 

içeceklerle servis edilir.  

   

Resim 2.8: Mayalı ürünlerin de bulunduğu servise hazırlanmıĢ kahvaltı masaları 
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 Pizzaların servisi 

 Pizza tabağında (büyük, düz tabak) büyük çatal, bıçak ve peçete ile yapılır. Masaya 

menaj takımları, mayonez, ketçap, hardal vb. çeĢitli soslar ve soğuk içecekler isteğe göre 

servis edilir. 

 

 Yağda kızartılan ürünlerin servisi  

Baba tatlısı, savarın tatlısı, lokma tatlısı gibi Ģerbetli ürünler ve berliner tatlısı küçük 

düz tabakta küçük boy çatal, bıçak ve peçete ile servis edilmelidir. Akıtma, kaygana, 

cızlama, piĢi gibi az yağda iĢlem görerek hazırlanan geleneksel ürünler ise kahvaltılık peynir, 

zeytin, domates, salatalık vb. eĢliğinde büyük düz tabakta, orta boy çatal, bıçak ve peçete ile 

servis edilmelidir. 

 

2.3. ÇeĢitli Ekmekler Yapma 
 

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek çeĢitleri Tebliği’ne göre ekmek; ekmeklik 

buğday ununa içilebilir nitelikte su, tuz, maya (Saccharomyces cerevisiae), gerektiğinde 

"Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nde izin verilen katkı maddeleri ile Tarım ve Köy ĠĢleri 

Bakanlığı’ndan üretim izni almıĢ Ģeker, enzim ve benzeri maddeleri içeren ekmek katkı 

karıĢımları katılarak hazırlanan hamurun tekniğine uygun bir Ģekilde yoğrulup; çeĢitli 

Ģekillerde hazırlanıp; mayalanmaya bırakılması ve piĢirilmesi ile yapılan üründür diye 

tanımlanmaktadır. Türk mutfağında mayalı hamurlardan yapılmakta olan her çeĢit katkılı 

ekmekte % 100 randımanlı 2. Nevi unlar, % 80–90 randımanlı 1. Nevi unlar ve % 70–80 

randımanlı ekstra unlar da kullanılmaktadır. Ekmek yapmaya elveriĢli un tipleri; Tip 550, 

Tip 650, Tip 850 olarak isimlendirilen unlardır. 

 

Ekmeğin Besin Değeri Ham maddesi genelde buğday unudur. Buğdayda bulunan 

bütün besin unsurları ekmekte de vardır. 100 gramlık ekmek 243–276 kalorilik enerji verir. 

YetiĢkin kadın ve erkeğin günlük gereksinmeleri düĢünüldüğünde 300 g. ekmek, enerjinin 

%30–36’sını, proteinin %39–42’sini, kalsiyumun %9–57’sini, E vitamininin %50–75’ini, B1 

vitamininin %27–63 ünü, B2 nin %12–30’unu, niasinin %15–27’sini karĢılamaktadır. 

Protein gereksiniminde enerjinin proteinden gelen oranı yanında protein kalitesi de 

önemlidir. Ekmeğin proteinden gelen enerji oranı % 13 ile % 15 arasında değiĢir. Ayrıca, 

ekmek oluĢumunda kullanılan katkı maddeleri ve mayalanma iĢlemi ile bazı vitaminlerde 

artıĢ olmakta ve minerallerin vücuda yararlılıkları artmaktadır. Buğdaydaki vitamin ve 

mineraller daha çok buğdayın özünde (embriyosunda) ve dıĢ kabuğunda (kepeğinde) 

bulunduğundan, öğütürken saflaĢtırma durumuna göre undaki miktarları azalır. Kepeğin bazı 

sakıncalı yönleri de vardır. Kepek vücut için gerekli çinko, demir ve kalsiyum gibi 

mineralleri bağlayarak vücutta kullanımlarını azaltır. Ancak, mayalanma ile kepeğin içindeki 

fitat bileĢiği parçalandığından mineralleri bağlayıcı etkisi azalır. Böylece mayalı kepekli 

ekmek yiyenlerde vücudun minerallerden yararlandığı bilinmektedir. Mayalanmanın 

ekmekteki vitamin değerini yükselttiği, sindirimi kolaylaĢtırdığı da düĢünülürse ekmeğin ve 

diğer fırın ürünlerinin mayalandırarak yapılması konusuna önem vermek gerekir. Kepekli 

ekmekte posa dediğimiz, bitkilerin destek dokusunu oluĢturan kısım vardır. Posa, sindirim 

kanalında sindirilemediği halde bağırsakların sağlıklı çalıĢmasını sağlar. Kepekli ekmek 

doygunluk verir. Bu nedenle kilo almak istemeyenlerle zayıflamak isteyenlerin beyaz ekmek 

yerine kepekli ekmek veya tam buğday unundan yapılan ekmeği yemesi tavsiye edilebilir.  
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Resim 2.9: Evde yapılmıĢ sade ekmek 

 

Günlük ekmek tüketimi bireylerin özelliklerine, alıĢkanlıklarına, yaĢam ve çalıĢma 

Ģekillerine, diyetlerinin bileĢimine göre değiĢse de, ekmek temel besindir. ÇeĢitli mayalı 

ekmekler denince akla evde ya da sanayi fırınlarında üretilen sade, kepekli ekmekler, 

hamburger ve sandviç ekmekleri, mısır ekmeği, üzümlü, cevizli, zeytinli, ayçiçeği çekirdekli, 

keten tohumlu, sütlü vb. çok çeĢitli ekmekler gelmektedir. Günümüzde ev Ģartlarında ev tipi 

ekmek piĢirme makineleri ya da zaman ve ısı ayarlı, ekmeğin piĢmesi için gereken nemli 

ısıyı sağlayabilecek özellikte fırınlar sayesinde çeĢitli lezzetli ekmekler piĢirmek mümkün 

olabilmektedir. 

 

2.3.1.Sade Ekmek 
 Malzemeler  

 1 kg buğday unu  (% 100 buğday unu) 

 30 g. yaĢ maya 

 60 gr Ģeker 

 20 g. tuz 

 560 g. Su 

 

 ĠĢlem basamakları 

 Un tezgâha elenir. Ortası havuz Ģeklinde çukurlaĢtırılır. 

 YaĢ maya el yakmayacak ısıda bir bardak Ģekerli ılık su ile unun 

ortasında ezilir. 

 Un öbeğinin kenarlarından iterek ezilen mayanın üzeri kapatılır. 

 Üzerinde yer yer çatlaklar oluĢunca üre iĢlemi tamamlanmıĢ olur. 

 Üre tekrar açılarak tuz un öbeğinin kenarlarına serpilir. 

 Ortadan daireler Ģeklinde alarak ılık su ilave edilir. 

 Yoğurarak kalan su azar azar eklenir ve esnek bir hamur elde edene kadar 

yoğurulur. 

 Hamur kapalı kapta ılık ortamda 30 dakika dinlendirilir. 
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 Hamur parçalara bölünerek istenilen Ģekil verilir, tepsiye 3–4 parmak 

mesafeyle yerleĢtirilir. 

 Tepside 50–70 dakika ılık ortamda mayalandırılır. 

 Nemli ısıda 230 °C de 20 dakika süreyle piĢirilir. 

 Fırının içine ısıya dayanıklı su dolu kap konarak nemli ortam sağlanabilir. 

 Fırından çıkarılan ekmek dinlendirilip soğuduktan sonra dilimlenerek 

servis edilir.  

 

2.3.2. Kepekli Ekmek 
 

 Malzemeler  

 

 900 g. un 

 100 g. kepek (1 su bardağı) 

 650 g. su 

 20 g. tuz     ( 1 çorba kaĢığı) 

 60 g. Ģeker ( 4 çorba kaĢığı) 

 30 g. yaĢ maya 

 

 ĠĢlem basamakları 

 

 Un tezgâha elenir. 

 Kepek elenmiĢ una ilave edilerek harmanlanır. 

 Unun ortasını havuz Ģeklinde çukurlaĢtırılır. 

 YaĢ maya, el yakmayacak ısıda bir bardak Ģekerli ılık suda eritilerek 

çukurlaĢtırılan unun ortasında bir miktar unla birlikte ezilir. 

 Un öbeğini, kenarlarından alarak havuzun üzeri kapatılır. 

 Un öbeğinin üzerinde yer yer çatlaklar oluĢunca üre iĢlemi tamamlanmıĢ 

olur. 

 Üre açılır ve tuz, un öbeğinin kenarlarına serpilir. 

 Ortadan daireler Ģeklinde kalan su azar azar eklenerek ve esnek bir hamur 

elde edene kadar yoğurulur. 

 Kapalı kapta ılık ortamda 30 dakika dinlendirilir. 

 Hamur parçalara bölünerek istenilen Ģekilde ya da farklı Ģekillerdeki 

kalıplar yağlanarak ekmek hamuru yerleĢtiriniz. 

 ġekillendirilen ekmekler tepsiye 3–4 parmak mesafeyle yerleĢtirilir. 

 Tepside 50–70 dakika ılık ortamda mayalandırılır. 

 Nemli ısıda 230 °C de 20 dakika süreyle piĢirilir. Fırının içine ısıya 

dayanıklı su dolu kap konarak nemli ortam sağlanabilir. 

 Fırından çıkarılan ekmek dinlendirilip soğuduktan sonra dilimlenerek 

servis edilir.  
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Resim 2.10: Kepekli ekmek 

 

Not: Yukarıda verilen ölçüleri yarı yarıya azaltarak kullanabileceğiniz gibi piyasada 

satılan tam tahıl unu, kepekli karıĢım unları vb. kullanarak ve diğer bileĢenleri yine aynı 

oranlarda ekleyerek farklı lezzetlerde ekmekler elde edebilirsiniz. 

 

2.3.3.Mısır Ekmeği   
 

 Malzemeler 

 3 su bardağı mısır  

 2 su bardağı buğday unu  

 1 kibrit kutusu kadar yaĢ maya  

 1 tatlı kaĢığı Ģeker  

 1 tatlı kaĢığı tuz  

 Alabildiği kadar su ( 2-3 su bardağı ) 

 

 ĠĢlem basamakları 

 

 ElenmiĢ un ve mısır unu tezgâhta harmanlanır. 

 Unun ortası havuz gibi açılarak çukurlaĢtırılır. 

 1 su bardağı içinde ılık su Ģeker ve maya eritilir. 

 Un havuzunun çukur kısmına mayalı karıĢım konarak bir miktar unla 

ezilir. 

 Un havuzunun üzeri kenarlardan alınan unla kapatılır. 

 Un öbeğinin üzerinde yer yer çatlaklar oluĢunca üre iĢlemi tamamlanmıĢ 

olur. 

 Un öbeğinin ortası açılır ve kenarlara tuz ilave edilir. 

 Ortadan daireler Ģeklinde alınarak ve azar azar ılık su ilave edilerek 

hamur yoğrulur. 

 Ele yapıĢmayan esnek bir hamur elde edilinceye kadar yoğurma iĢlemine 

devam edilir. 

 Kıvama gelen hamurun üzeri kapatılarak ortalama bir saat ılık ortamda 

dinlendirilir. 

http://lezzetler.com/misir-tarifleri.html


 

 34 

 Dinlendirilen hamur tekrar yoğrulur ve yuvarlak Ģekillendirilerek üzerine 

bıçakla artı Ģeklinde çizikler atılır.   

 ġekillendirilen hamur; üç dört parmak mesafe ile yağlanmıĢ tepsiye 

yerleĢtirilir. 

 Tepside ortalama yarım saat dinlendirilerek 200 °C ayarlanmıĢ fırına 

verilerek kabarıp kızarıncaya kadar ortalama yarım saat piĢirilir. 

 Fırından çıkarılan ekmek dinlendirilip soğuduktan sonra dilimlenerek 

servis edilir.  

 

Resim 2.11: Mısır ekmeği 

 

2.3.4.Üzümlü Cevizli Ekmek  
 

 Malzemeler:  

 1 paket kuru maya 

 4 tatlı kaĢığı toz Ģeker 

 1 su bardağı süt 

 1/2 su bardağı su 

 1 tatlı kaĢığı tuz 

 1 y.k. sirke 

 1/4 su bardağı sıvı yağ 

 Aldığı kadar un (5-6 su bardağı ekmeklik un ) 

 1 su bardağı çekilmiĢ ceviz  

  1 su bardağı kuru üzüm 

 

 ĠĢlem basamakları 

 

 Yoğurma kabına kuru maya ve toz Ģeker konulur, üzerine ılık süt ve su 

karıĢımı ilave edilir. 

 Maya ve toz Ģeker karıĢtırılarak eritilir ve karıĢım 10 dakika kadar ılık 

ortamda bekletilerek kabarması sağlanır. 
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 Sıvı yağ, sirke, tuz ve azar azar un ilave edilerek ele yapıĢmayan esnek 

bir hamur elde edilir. 

 Hamurun üzeri kapatılarak yaklaĢık bir saat ılık ortamda dinlendirilerek 

mayalandırılır. 

 Mayalanan hamura ceviz ve kuru üzüm eklenerek tekrar yoğrulur. 

 Hamur yağlanmıĢ kalıplara yerleĢtirilebileceği gibi dikdörtgen Ģeklinde 

açıp içine ceviz ve üzüm ekledikten sonra rulo Ģeklinde sarılarak da 

Ģekillendirilebilir. 

 Yarım saat kadar tepside mayalandırdıktan sonra 200 °C de 25-30 dakika 

piĢirilir. 

 Fırından çıkarılan ekmekler dinlendirilip soğuduktan sonra dilimlenerek 

servis edilir.  

 

Resim 2.12: Farklı ĢekillendirilmiĢ üzümlü cevizli ekmekler 

 

2.3.5. Servise Hazırlama 
 

Sandviç ve hamburger ekmekleri bütünlüğünü bozmadan ortadan ikiye kesilir. 

Sandviç ekmeklerinin arasına dilim peynir – domates ve maydanoz yaprağı konulur. 

Sandviçler peçetesiyle birlikte servis tabağına yerleĢtirerek servise hazırlanır. Hamburger 

ekmeklerinin arasına ¼ marul yaprağı ve yuvarlak yassı köfte, julienne korniĢon, parmak 

doğranmıĢ kızarmıĢ patates konulur. Hamburgerler kendi özel kâğıdı arasında servis tabağına 

peçetesiyle birlikte yerleĢtirerek servise hazırlanır.  

 

 Sade ve katkılı ekmeklerin servisi: Yemek tabağının sol tarafına ekmek tabağı 

konularak dilimlenen ekmekler, ekmek tabağında servis edilir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıda verilen malzemeleri kullanarak mayalı hamur tekniğini uygulayarak kıymalı 

poğaça yapınız. 

 

Hamur malzemeleri                                                               Ġç Malzemesi          

1 kg un                                                                                      300 g.. kıyma 

50 g. maya                                                                                 1 adet kuru soğan 

3 yumurta                                                                                  1 tatlı kaĢığı karabiber 

50 g. toz Ģeker                                                                   ½ demet maydanoz 

25 g. tuz                                                                           Üst Malzemesi 

300 g. yağ                                                                           1 yumurta sarısı 

1 su bardağı ılık su                                                                   

1 tatlı kaĢığı mahlep                                                                

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠĢ için hazırlık yapınız. 

 ÇalıĢma tezgahının ve kullanacağınız 

araçların hijyen ve sanitasyon 

kurallarına uygun olmasına dikkat 

edebilirsiniz. 

 ĠĢi iĢlem basamaklarına göre 

planlayabilirsiniz. 

 Zaman ve enerjiyi verimli kullanmaya 

özen gösterebilirsiniz. 

 KiĢisel hijyen kurallarına uyabilirsiniz. 

 ĠĢ önlüğü ve bone kullanabilirsiniz. 

 Gereçleri kullanım amaçlarına göre 

hazırlayınız. 

 Malzemelerinizi ölçülü kullanmaya özen 

gösterebilirsiniz. 

 Üreyi hazırlayınız. 

 Unu ölçülü ve eleyerek kullanabilirsiniz. 

 Unun ortasını havuz gibi açarak 

çukurlaĢtırabilirsiniz. 

 Ölçülü ılık suyun içinde Ģekeri 

eritebilirsiniz. 

 Çukur kısma mayayı ufalayarak ve ılık 

Ģekerli suyla ezebilirsiniz. 

 Kenarlardan alacağınız bir miktar unla 

üzerini kapatabilirsiniz. 

 Mayanın üzerine örtülen unda (10 dk) 

yer yer çatlaklar oluĢmasını 

bekleyebilirsiniz. 

 Hamuru mayalandırınız. 

 Hamuru ağzı kapalı kapta oda 

sıcaklığında dinlendirebilirsiniz. 

 Hamur iki katına ulaĢınca (30 dk) 

parmakla bastırıldığında eski haline 

gelmiyorsa mayalanmıĢtır. 

 Hamuru birkaç kez yoğurarak gazın 

çıkmasını sağlayabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kıymalı içi hazırlayınız. 

 Soğanları küçük küp Ģeklinde 

doğrayabilirsiniz. 

 Yağda soteleyebilirsiniz. 

 Kıymayı ilave ederek sotelemeye devam 

edebilirsiniz. 

 AteĢten alınca ince kıyılmıĢ maydanozu 

ve baharatları ilave ederek soğumaya 

bırakabilirsiniz. 

 Hamuru Ģekillendiriniz. 

 Hamuru 25–30 parçaya ayırabilirsiniz. 

 Her parçayı yuvarlayarak bezeler 

yapabilirsiniz. 

 Bezenin üzerine elinizin içi ile bastırarak 

yassılaĢtırarak iç malzemeyi 

koyabilirsiniz. 

 Hamuru ikiye katlayarak ve elinizin 

yanıyla bastırarak kapatabilirsiniz. 

 Poğaçaları tepsiye diziniz 

 Poğaçaları tepsiye aralıklı 

yerleĢtirebilirsiniz. 

 Ilık ortamda 15–20 dakika 

mayalandırabilirsiniz. 

 Yumurta sarılarını fırçayla üzerlerine 

sürebilirsiniz. 

 Poğaçaları piĢiriniz. 
 Altı üstü kızarıncaya kadar 

piĢirebilirsiniz. 

 Poğaçaları servis yapınız. 

 Fırından çıkan poğaçaları tepside 

soğutabilirsiniz. 

 Fırından çıkan poğaçaların üzerine temiz 

bir mutfak bezi örterek soğumasını 

bekleyebilirsiniz. 

 Soğuyan poğaçaları servis tabağına 

alarak servis yapabilirsiniz. 
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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. Mutfak kıyafetinizi giydiniz mi?   

2. Hijyen ve sanitasyon kurallarına göre çalıĢma ortamınızı 

hazırladınız mı? 
  

3. Kullanacağınız araçları ve ölçülü gereçleri hazırladınız mı?   

4. Ölçülü unu ve kepeği harmanladınız mı?   

5. Mayalı hamur için önce üre hazırladınız mı?   

6. Üreyi açıp tuzu un öbeğinin kenarlarına serptiniz mi?   

7. Kepekli ekmek ölçülerine göre ılık suyu yavaĢ yavaĢ ilave ederek 

hamuru esnek ve orta yumuĢaklıkta hazırladınız mı? 
  

8. Hazırladığınız hamuru ılık ortamda ve kapalı kapta 30 dakika 

dinlendirdiniz mi? 
  

9. Hamuru düzgünce Ģekillendirip yağlanmıĢ fırın tepsisine 4–5 

parmak arayla yerleĢtirdiniz mi? 
  

10. Ekmeği tepside ılık ortamda 50–70 dakika mayalandırdınız mı?   

11. Fırının içine su dolu kap koyarak ısısını 230 C ayarlayıp ekmeği 

20 dakika bu ısıda piĢirdiniz mi? 
  

12. PiĢen ekmeği tepside dinlendirip soğuduktan sonra dilimlediniz 

mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME    
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
1. (   ) Mayalı hamur; üre yapma, hamuru mayalandırma ve tepside Ģekillendirilen ürünü 

mayalandırma olmak üzere üç aĢamada mayalandırılır. 

2. (   ) Mayalı hamur tekniği ile hazırlanan ürünler 220 °C de 45 dakika piĢirilmelidir. 

3. (   ) Mayalı hamur; oda ısısında ortalama 30–40 dakika ağzı kapalı kapta 

dinlendirilerek mayalandırılır. 

4. (   ) Tepsiye konulan mayalı ürünlere önce yumurta sürülmeli sonra bekletilerek 

mayalandırılmalıdır. 

5. (   ) Mayalı hamurlardan hazırlanan ürünlerin üzerine susam vb. tohumlar serpmek 

lezzet ve görünümlerine katkı sağlar. 

6. (   ) Mayalı ürünler lezzetli ve doyurucu olmalarının yanında hamurun kabarma 

özelliği nedeniyle artımlı ve bereketlidir. 

7. (   ) Reçeteleri uygularken verilen ölçülere uyulmalı ve iĢlem basamakları sırası ile 

uygulanmalıdır 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

8. 100 g’.lık ekmek….………..kalorilik enerji verir. 

9. Kepekli ekmekte bulunan posa; sindirim kanalında……………  …………. 

bağırsakların sağlıklı çalıĢmasını sağlar. 

10. ġekillendirilerek tepsiye yerleĢtirilen ekmeği piĢirmeden önce mutlaka  en az yarım 

saat……………………….gerekir. 

11. Fırından çıkarılan ekmekler…………..  ……………..  ……….. dilimlenerek servis 

edilir.  

12. Mayalanma ile kepeğin içindeki……………..bileĢiği parçalandığından mineralleri 

bağlayıcı etkisi azalır. 

13. …………………….ekmeğin  vitamin değerini yükseltir ve  sindirimi kolaylaĢtırır. 

 

 

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 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3  
 

 

 

Uygun ortam ve koĢullar sağlandığında mayalandırılarak hazırlanan hamurlardan 

tekniğine uygun hazır reçeteleri uygulayabileceksiniz. 

 
 

 

 

 Mayalı hamur tekniği ile hazırlanan çeĢitli reçeteleri kitaplardan ve internetten 

inceleyiniz. 

 TV de yayınlanan yemek programlarını mümkünse takip ederek mayalı ürünler 

ile ilgili tarifleri öğreniniz. 

 Aile büyüklerinizle görüĢerek yörenizde yapılan mayalı ürün çeĢitlerini ve 

yapılıĢlarını öğreniniz. 

 

3. HAZIR REÇETELERĠN BULUNDUĞU 

KAYNAKLAR  
 

Mayalı hamur tekniğini kullanarak yapılabilen farklı hamur iĢleri reçetelerine çeĢitli 

kaynaklardan ulaĢılarak uygulamalar yapıp farklı ürünler elde etmek mümkündür.  

 

3.1. Kitaplar 
 

Hazır reçetelerin bulunduğu kitaplardaki reçeteler uygulanmaya baĢlanmadan önce 

bazı konuların bilinmesi gerekir. Kaliteli ürün elde etmek için kitap kullanırken dikkat 

edilecek ilkeler: 

 

 Kitaptan uygulanacak mayalı hamur tekniği hakkında genel bilgi sahibi 

olunmalıdır. 

 Uygulamada önemli olan noktaları bilinmelidir. 

 Kitaptaki reçetenin araç gereçleri ve iĢlem basamakları önceden bir kâğıda 

yazılmalı ve takibi kâğıttan yapılmalıdır. 

 Kitapta verilen reçetede kullanılacak malzeme matematiksel ölçülerle 

verilmiĢse mutlaka mutfak terazisi ile ölçüm yapılmalıdır. 

 Mutfak terazisi bulunmuyorsa kitaplardan uygulama yapılırken bardak ve kaĢık 

ölçüleri kullanılarak hazırlanmıĢ reçeteler tercih edilmelidir. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
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 Uygulama aĢamasında verilen iĢlem basamakları dikkatle takip edilmeli önemli 

noktaların gözden kaçırılmamasına özen gösterilmelidir.  

 Kitaptaki servis Ģekli dikkate alınarak değiĢikler yapılmalıdır. 

 Verilen reçetenin uygulanmasında yemeğin özelliğini değiĢtirecek farklı 

denemeler yapmak tamamen farklı bir yiyeceğin ortaya çıkmasına sebep 

olabilir. Ġstenildiği takdirde deneme ve geliĢtirme amaçlı olarak değiĢiklikler 

yapılabilir. 

 Eski tarihli kitaplarda günümüzde kullanılmayan kelimeler varsa bugünkü 

karĢılığı araĢtırmalı, eksik ve yanlıĢ yöntem ve malzeme kullanılması önlenmeli 

 Kitaplarda verilen reçetelerde kullanılan araçlardan bazıları günümüzde 

kullanılmıyor olabilir. Bu durumda günümüzde kullanılan ve iĢleri kolaylaĢtıran 

araçlar tercih etmek gerekir, yumurta teli ile çırpmak yerine el mikseri;  bakır 

tencere tava yerine çelik tencere, çelik sahan, teflon tava kullanmak hem sağlık 

açısından hem de iĢleri kolay ve çabuk hale getirmek bakımından tercih 

edilmelidir. 

 

Resim 3.1: ÇeĢitli yemek kitapları 

3.2. Dergiler BroĢürler 
 

Bazı hamur iĢleri dergileri pratik uygulamalara yer vererek çeĢitli mayalı hamur 

reçeteleri hazırlayarak okuyuculara sunmaktadır. Dergilerde genellikle mevsime uygun 

mayalı hamur tarifleri bulunur. Aynı zamanda bazı broĢürler hazırlanarak özel reçetelerin 

malzeme ve iĢlem basamakları açıklanmaktadır. Dergi ve broĢürlerdeki hazır reçeteler de 

kitaplarda olduğu gibi tecrübe edilmiĢ ve uygulanabilirliğinden emin olunmuĢ tarifelerdir. 

Bu reçetelerin uygulanmasında kitaplardaki tarifeleri uygulamada dikkat edilmesi gereken 

noktaların göz önüne alınması gereklidir. 

 

3.3. Ġnternet 
 

Günümüzde hamur iĢleri hazırlama ve piĢirme ile ilgili olarak internet ortamında 

birçok site oluĢturularak mayalı hamur çeĢitleri, özellikleri ve mayalı hamurdan hazırlanan 

ürünler ve ekmekler konusunda denenmiĢ reçeteler sunulmaktadır. Bu reçetelerde verilen 

malzeme ve iĢlem basamakları ya yazan kiĢinin kendisinin geliĢtirdiği ya da herhangi bir 

kitaptan alınmıĢ ve ürünün özelliğini bozmayacak Ģekilde değiĢiklikler yapılmıĢ tarifelerdir. 

Ġnternetten reçete alıp uygularken verilen araç gereç ve iĢlem basamakları dikkatlice okunup 

not alındıktan sonra uygulamaya geçilmelidir. 
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3.4. Televizyon 
 

Televizyonda yayınlanan bazı programlarda her türlü besin maddesinden olduğu gibi 

mayalı hamur çeĢitleri kullanılarak da çeĢitli ürün reçeteleri, görsel olarak sunulmaktadır. 

Herhangi bir mayalı ürünün yapılıĢını görerek ve izleyerek öğrenmek reçetelerin doğru 

uygulanmasını kolaylaĢtırmaktadır. Televizyonda verilen reçeteleri izlerken mutlaka bir not 

kâğıdı ve kalem hazır bulundurulmalı, araç gereç listesi ve iĢlem basamakları eksiksiz not 

alınmalıdır. Ayrıca servis yöntemleri de dikkatle izlenmeli ve not alınmalıdır. 

 

3.5. Kaynak KiĢiler 
 

Çevremizde mayalı hamur çeĢitleri ile hazırlanabilen ürünler konusunda kendi 

tecrübelerini kullanarak farklı yöntemler geliĢtirmiĢ ve bunları uygulayarak tecrübe 

kazanmıĢ kiĢilerle görüĢerek yeni reçeteler öğrenip değiĢik uygulamalar yapabiliriz Kaynak 

kiĢilerden bilgi toplarken dikkat etmemiz gereken ilkeler: 

 

 Kaynak kiĢilerle görüĢmek ve farklı reçeteler öğrenmek için öncelikle görüĢme 

yapılacak kiĢi açısından uygun bir zaman seçilmelidir. 

 Kaynak kiĢilerle görüĢmeye baĢlamadan önce not almak üzere defter veya not 

kâğıdı ile bir kalem mutlaka hazırlanmalıdır. 

 Anlatılan reçete dikkatle dinlenmeli, anlaĢılmayan yerler zamanında tekrar 

ettirilmelidir. 

 Mümkünse alınan reçetenin veya reçetelerin uygulamaları bizzat uygulaması 

yapılarak öğrenilmeye çalıĢılmalıdır. 
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Resim 4.2: Kaynak kiĢi ile yapılan bir uygulama 

 

3.6. Diğer kaynaklar 
 

Mayalandırılarak yapılan hamurlarla hazırlanan ürünlere ulaĢılabilmek için; 

 

 Pastaneler 

 ÇeĢitli kurum mutfaklarının pastane ürünleri hazırlama bölümleri, 

 Fırın, mikser, soğutucu, derin dondurucu, tencere gibi çeĢitli mutfak araçları 

kullanım kılavuzlarından, 

 Unlu mamulleri hazırlama ve piĢirmede,  kullanılan bazı gereçlerin paketleri 

üzerinde verilen tarifelerden ulaĢılabilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Herhangi bir kaynaktan mayalı hamur tekniği ile hazırlanan ponçik reçetesi araĢtırıp 

uygulamasını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 KiĢisel hazırlıklarınızı yapınız. 

  ĠĢ önlüğü giyip bone takabilirsiniz 

 KiĢisel hijyen kurallarını dikkate ala 

bilirsiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı temizleyip 

hazırlayınız. 

 Sanitasyon kurallarını dikkate 

alabilirsiniz. 

 Reçetede verilen araçları hazırlayınız. 
 Ürüne uygun araçları çalıĢma ortamında 

önceden hazır edebilirsiniz 

 Reçetede verilen gereçleri hazırlayınız. 
 Gereçlerin ölçülere uygun olmasına 

dikkat edebilirsiniz. 

 Reçetede belirtildiği gibi hamuru 

yoğurunuz. 
 Hazırlama ilkelerine dikkat ediniz 

 Reçetede belirtildiği gibi diğer 

malzemeyi hazırlayınız. 
 Ölçülerine dikkat edebilirsiniz.  

 Reçetede belirtildiği gibi Ģekil veriniz. 
 ġekillerin aynı büyüklükte olmasına 

dikkat edebilirsiniz. 

 Reçetede belirtildiği gibi iç malzemesi 

koyup yine hamurla kapatınız. 

 Marmelatı aynı miktarda koymaya 

dikkat edebilirsiniz. 

 Reçetede belirtildiği gibi 

Ģekillendirdiğiniz ürünleri dinlendiriniz. 
 Nemli bez altında dinlendirebilirsiniz. 

 Reçetede belirtildiği gibi bir tavada 

altını ve üstünü kızartınız. 
 Derin tava ve bol yağ kullanabilirsiniz 

 Reçetede belirtildiği gibi vanilya ve 

pudra Ģekerine bulayınız. 

 Pudra Ģekerini ve vanilyayı karıĢtırarak 

eleyebilirsiniz. 

 Reçetede belirtildiği Ģekilde servise 

hazırlayınız. 
 Uygun servis araçlarını seçebilirsiniz.  

 Reçetede belirtildiği Ģekilde servisini 

yapınız. 

 Süslemede renk ve Ģekil uyumuna özen 

gösterebilirsiniz 

 ÇalıĢma ortamını temizleyiniz. 
 Sanitasyon kurallarına uygun 

çalıĢabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Kitapta verilen reçetede kullanılacak malzeme matematiksel ölçülerle verilmiĢse 

mutlaka bardak kaĢık ile ölçüm yapmak gerekir.  

2. (   ) Dergilerde genellikle her zaman bulunabilen hamur tekniklerinin yer aldığı mayalı 

ürün tarifleri bulunmaktadır.  

3. (   ) Kitap ve dergiler ile internetten reçete alınıp uygulanacağı zaman önceden not 

tutulması gereklidir. 

4. (   ) Dergi ve broĢürlerdeki hazır reçeteler denenmiĢ tarifelerdir. 

5. (   ) Televizyon programlarında mayalı hamur iĢleri, çeĢitleri yazılı olarak 

sunulmaktadır. 

6. (   ) Herhangi bir ürünün yapılıĢını görerek ve izleyerek öğrenmek daha kalıcıdır. 

7. (   ) Kaynak kiĢilerle her zaman görüĢme yapılması doğrudur. 

8. (   ) GörüĢme yapılacak kiĢinin zamanı uygunsa ürün tarifinin uygulamalı olarak 

öğrenilmesi daha uygundur. 

9. (   ) Mayalı hamur iĢlerinin bulunduğu hazır reçetelere çeĢitli kurum mutfaklarında 

çalıĢan kiĢilerden, otel mutfaklarından da ulaĢılabilir. 

10. (   ) Hazır reçeteler uygulanırken önemli değiĢiklikler yapılabilir. 

 

 

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 

 

ÇeĢitli görsel ve basılı kaynaklardan faydalanarak, mayalandırılarak hazırlanan hamur 

reçetelerini araĢtırınız. AĢağıdaki kriterleri dikkate alarak seçtiğiniz bir reçetenin 

uygulamasını yapınız. 

 

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.  KiĢisel hazırlıklarınızı yaptınız mı?   

2.  ÇalıĢma ortamınızı hazırladınız mı?   

3.  Reçeteyi önceden bir kâğıda yazarak eksiksiz not aldınız mı?   

4.  Reçetede verilen araçları hazırladınız mı?   

5.  Reçetede verilen gereçleri hazırladınız mı?   

6. Mayalı hamuru tekniğine uygun hazırladınız mı?   

7.  Seçtiğiniz ürünü reçeteye uygun Ģekilde hazırlayıp piĢirdiniz 

mi? 
  

8.  Reçetede belirtildiği Ģekilde servis tabağına alarak süslediniz 

mi? 
  

9.  ÇalıĢırken güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

10. ÇalıĢma ortamını sanitasyon kurallarına uygun temizleyip 

düzenlediniz mi? 
  

 

 

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. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 



 

 47 

CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 D 

4 A 

5 C 

6 A 

7 C 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Doğru 

8  

9 
Sindirilemediği 

Halde 

10 Mayalandırmak 

11 
Dinlendirilip 

Soğuduktan Sonra 

12 Fitat 

13 Mayalanma 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 48 

KAYNAKÇA 
 

 GÜRMAN Ülker, Yemek PiĢirme Teknikleri Ve Uygulaması 3, Ġstanbul, 

2006 

 MEGEP- Gıda Teknolojisi Alanı, Katkılı Ekmekler Modülü. Ankara, 2008 

 MEGEP- Gıda Teknolojisi Alanı, Ekmek Hamuru Hazırlama Modülü. 

Ankara, 2008 

 MEGEP- Gıda Teknolojisi Alanı, Ekmek Fermantasyonu Modülü, 

Ankara,2008 

 METGE-Ağırlama-Gıda Alanı, Mayalı Hamurlar Hazırlama Modülü, 

Ankara, 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA 
 


