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AÇIKLAMALAR

KOD 811ORK136

ALAN Aile ve Tüketici Hizmetleri

DAL/MESLEK Ev ve Kurum Hizmetleri

MODÜLÜN ADI Sebze Yemekleri

MODÜLÜN TANIMI
Sebze yemeklerinin, tekniğine uygun pişirme bilgi ve
becerisinin kazandırılmasını sağlayan öğrenme materyalidir

SÜRE 40/24

ÖNKOŞUL

YETERLİK Sebze yemekleri pişirmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
uygun ortam, gerekli araç ve gereçler sağlandığında,
pişirme ilkeleri ve hijyen kurallarına uygun sebze
yemekleri pişirebileceksiniz.

Amaçlar

1. Sebze yemekleri pişirmek için pişirme ilkeleri ve
hijyen kurallarına uygun ön hazırlık
yapabileceksiniz.

2. Soğuk sebze yemeklerini pişirme ilkeleri ve hijyen
kurallarına uygun pişirebileceksiniz.

3. Sıcak sebze yemeklerini pişirme ilkeleri ve hijyen
kurallarına uygun pişirebileceksiniz.

4. Sebzelerle hazırlanan salata ve garnitürleri pişirme
ilkeleri ve hijyen kurallarına uygun
hazırlayabileceksiniz.

5. Hazır sebze yemekleri reçetelerini pişirme ilkeleri
ve hijyen kurallarına uygun yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Sebze yemekleri pişirmede gerekli olan araç
gereçler.
Ortam: Mutfak ve yiyecek içecek hazırlama atölyesi.

AÇIKLAMALAR
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ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
değerlendirecektir.
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Sebzeler çok fazla lif içerdikleri için verdikleri doygunluk hissi de fazladır. 20 – 40
kalorilik bir porsiyon sebzeyle doyulabilir. Sebzeler temel vitaminleri ve doğal
antioksidanları daha çok içerir.

Bu modül ile marketlerde rafları, semt pazarlarını ve hallerde tezgahları süsleyen,
günlük beslenmemizde önemli yeri olan sebze çeşitlerini tanıyıp, bilgi edineceksiniz. Ayrıca
sebzelerin kullanım alanlarını, pişirmeye hazırlama aşamalarını, pişirme öncesi ve pişirme
sırasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve sebze pişirme yöntemlerini öğreneceksiniz.

Sebze doğrama şekilleri konusunda bilgi edinirken yapacağınız uygulamalar ile de
beceri kazanacaksınız. Edindiğiniz beceriler ve öğrendiğiniz bilgiler ışığında görünüş, lezzet
ve en önemlisi besin değerleri kayba uğramadan çeşitli sebze yemekleri, salatalar ve
garnitürler hazırlayabileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Sebze yemekleri pişirmek için ön hazırlık yapabileceksiniz.

 Yaşadığınız çevredeki semt pazarına giderek sebze çeşitlerini inceleyiniz.

 Yaşadığınız çevrede bulunan ve toplu beslenme yapılan kurum mutfaklarına
giderek sebzelerin pişirmeye hazırlama, doğrama yöntemlerini ve kullanılan
araç gereçleri inceleyiniz.

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. SEBZELER

Çeşitli yerlerinden gıda olarak faydalanılan, vitamin ve mineral kaynağı olarak
kullanılan taze veya pişirilerek tüketilen tek veya çok yıllık otsu bitkilere sebze denir.
Sebzelerin kalori değerleri düşük olduğu için günlük enerji ve protein gereksinimine çok az
katkıda bulunur. Ancak vitaminler ve madensel maddeler yönünden oldukça zengindirler.
Fazla miktarda selüloz içerdikleri için bağırsak faaliyetlerine yardımcı olurlar. Ayrıca renk,
koku ve lezzetleriyle iştah açıcıdırlar. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu demir, kalsiyum,
potasyum gibi madensel maddeleri sebzelerden de sağlarız. Taze bir sebzenin % 70'i su, %
3,5’u protein ve % 1'i yağ %1 i karbonhidrattır. Az yağ içermesi sebebi ile diyet programları
için de sebze önemlidir.

Resim 1.1: Sebzeler vitamin ve minerallerin en iyi kaynaklarıdır

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ



4

1.1. Çeşitleri

Sebzeler bitkiden elde edildikleri kısımlara göre şu şekilde gruplandırılır.

 Kök ve yumru sebzeler: Bazı sebzelerin toprak altında kalan yenebilir
kısımlarıdır. Kök sebzeler, besin maddeleri biriktirmek suretiyle depo vazifesi
görürler. Nişasta açısından oldukça zengin sebzelerdir. Buna bağlı olarak kalori
değerleri de oldukça yüksektir, vitaminler bu tür sebzelerde kabuğa yakın
kısımdadır. Soyarken kalın soyulmamalıdır. En uygun pişirme, kabuğu ile
pişirmektir böylece hem nişasta kaybı hem de vitamin kaybı önlenmiş olur. Çiğ
tüketilebilenler pişirilmeden tüketilmelidir. Şalgam grubu, havuç, kereviz,
pancar, patates yer elması bu grup sebzelerdir.

Resim 1.2:Kereviz, havuç, turp ve patates kök ve yumruları yenen sebzelere örnektir

 Gövde sebzeler: Pırasa, soğan ve sarımsak gibi sebzelere soğan sebzeler de
denmektedir. Soğan ve sarımsak taze iken gövde sebzesi iken, tarlada
bekletilme süresine bağlı olarak ileri zamanlarda kök sebzeler grubuna da
girerler. Bunlar yapılarında uçucu ve göz yaşartıcı kükürt bulunan keskin
kokulu sebzelerdir. Pırasa, taze soğan, taze sarımsak, mantar, bürüksel lahanası
gibi sebzeler bu gruba giren sebzelerdir.

Resim 1. 3:Pırasa, bürüksel lahanası ve yeşil soğan gövdesi yenen sebzelerdir

 Sürgün sebzeler: Bu grup sebzelerin başında kuşkonmaz ve soya filizi
gelmektedir. Sinirleri yatıştırıcı ve iştah açıcı özellikleri vardır. Ispanak ve
enginarla lezzet yönünden bağdaşmadığı için aynı öğünde yenilmemesi önerilir.
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Resim 1.4:Kuşkonmaz ve soya filizi sürgünleri yenen sebzelerdir

 Yaprak sebzeler: Lahana, ıspanak, marul, semizotu, pazı, maydanoz, dereotu,
tere vb. demir, kalsiyum ve C vitamini açısından zengin sebzelerdir. Yapraklı
sebzeler güneşi bol miktarda gördüklerinden sindirimi daha kolaydır. Ayrıca dış
yapraklar vitamin ve karo ten yönünden de zengindirler. Yoğun miktarda
klorofil ve yaşam enerjisi içerirler. Yeşil lifli, yapraklı sebzelerin bol
tüketilmediği diyetler sağlıklı değildir.

Resim 1.5:Maydonoz, kıvırcık, semiz otu vb. yaprakları yenen sebzelerdir

 Çiçek ve çiçek tablalı sebzeler: Enginar, karnabahar, brokoli, A,B,C
vitaminlerinin yanında Kalsiyum, potasyum, demir, manganez ve fosfor gibi
çeşitli mineral maddelerince zengin sebzelerdir.

Resim 1.6:Enginar, karnabahar ve brokoli çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerdir
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 Meyve sebzeler: Domates, patlıcan, biber, kabak, bamya gibi bitkinin meyvesi
olan sebzelerdir. Her sebze değişik besin örüntüsüne sahip olmasına rağmen;
domates C ve E vitaminleri ve potasyumun iyi bir kaynağı patlıcan, A vitamini,
fosfor ve kendine has bazı esanslar ve biberlerde, bol beta karoten, C ve K
vitaminleri yönünden zengin sebzelerdir.

Resim 1.7: Domates, patlıcan, biber Meyvesi yenen sebzelerdir

 Meyve ve tohum sebzeler: Taze fasulye, bezelye, bakla hem bitkinin meyvesi
hem de tohumları bulunan sebzeler grubundandırlar.

Resim 1. 8:Yeşil fasulye ve bezelye meyve ve tohumları bir arada yenen sebzelerdir

1.2. Sebzelerin Kullanım Alanları

Sebzeler çok çeşitli şekillerde ve çok çeşitli amaçlar için kullanılır;

 Çiğ olarak kullanıldığı alanlar: Salatalar ve garnitürler

 Çeşitli sıcak yemeklerde: Etli yemekler, fırın yemekleri

 Çeşitli soğuk yemeklerde: Kızartmalar, dolmalar, haşlamalar, zeytinyağlılar.

 Baharat olarak: Nane, dereotu, kekik, maydanoz

 Tatlılarda: Kabak tatlısı, havuç tatlısı vb.
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1.3. Sebzeleri Pişirmeye Hazırlama

Sebzelerin pişirilmeye hazırlanması üç aşamada gerçekleşir.

 Ayıklama: Sebzelerin sağlam, taze ve düzgün olanları seçilmeli. Bozulmuş
kısımları, köklü bitki ise kökleri, yapraklı bitki ise bozuk ve sararmış yaprakları,
taze taneli sebze ise uç kısımları varsa kılçıklı kısımları ve sapları ayıklanır.
Soyulduktan sonra havayla temas ettikleri için, kararması mümkün sebzeler;
kereviz, enginar, patates vb. limonla ovulmalı veya limonlu suda
bekletilmelidir. Kabuklu sebzelerin kabukları çok ince soyulmalı,
kazınabiliyorsa kazınmalıdır.

 Yıkama: Yetişme, hasat, taşıma, depolama ve satış sırasında sebzeler çeşitli
kirlenmelere maruz kalırlar. Sebzeler kullanılacağı zaman yıkanmalıdır.
Özellikle kök ve yumrularından yararlanılan sebzeler, toprak altında
büyüdükleri için çok kirli olabilirler. Bunlar fırça ile bol temiz su altında iyice
yıkanmalıdır. Gövdesinden yararlanılan sebzelerin yalnızca dış yüzeyleri değil
yapraklarını araları açılarak yıkanmalıdır. Çiçek ve yapraklarından yararlanılan
sebzeler, dallarına ayrılarak, içinde haşere olma ihtimaline karşı bir müddet içi
su dolu küvette klor, tuz yada sirke ile dezenfekte edilmeli daha sonra akan su
altında yıkanırlar.

 Doğrama: Pişirmeye hazırlamada son aşamadır. Sebzelerin türlerine ve
kullanılacağı yere göre doğrama şekilleri farklılık gösterir. Dikkat edilecek
nokta doğrama işleminde vitamin kaybının önlenmesidir. Bunun için sebzeler
ya iri parçalar halinde ya da elle doğranmalıdır. Bıçakla kesme işleminde bıçak
sebzeyle ne kadar çok temas ederse, sebzede vitamin ve mineral kaybı o kadar
fazla olur. Ayrıca hava temasından etkilenen ve kararan sebzeler bıçak ile ne
kadar çok işlem görürse bu tür sebzelerde kararma o kadar çok olur. Sebzeler
pişirmeye yakın doğranmalıdır. Suda eriyen vitaminlerin kaybını önlemek için
sebzeler önce yıkanmalı en son doğranmalıdır. Doğranan sebzeler su içinde
bekletilmemelidir.

1.4. Sebzeleri Doğrama Şekilleri

Sebzeleri sofralara dahil etmek kadar hazırlık aşamasında doğrama yapılırken de
dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Kullanılacak bıçak ergonomik olmalı, yapılacak işe
ve işi yapacak kişinin eline uygun olmalı, doğramanın düzgün olması için bıçak keskin
olmalı, doğrama tekniğe uygun ve hazırlanacak yiyeceğin özelliğine uygun olmalıdır.
Sebzeler özelliklerine ve kullanım yerlerine göre farklı şekillerde doğranır. Uluslararası
mutfaklarda da bu doğrama şekilleri kullanılır.
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 Kibrit çöpü (Julien) doğrama: Bıçak sırtı kalınlığında 3-4 cm uzunluğunda
kibrit çöpü şeklinde ince çubuklar halinde ve aynı kalınlık ve boylarda doğrama
şeklidir. Sebzelerin hepsi eşit kalınlıkta olmalıdır. Çorbalarda, ordövr
tabaklarının süslemelerinde, et yemeklerinin yanında, sebze garnitürlerinde ve
salatalarda kullanılır.

Resim 1. 9: Kibrit çöpü doğrama

 Kibrit başı (Brunoıse) doğrama: En küçük doğrama şeklidir. Kibrit başı
şeklinde doğramadır. Sıçandişi de denir. Bütün sebzelere uygulanabilir. Parçalar
eşit olmalıdır. Sebzeler önce kibrit çöpü şeklinde doğranır, daha sonra kibrit
başı şekline getirilir. Consomelerde, et yemeklerinin yanında sebze
garnitürlerinde ve salatalarda kullanılır.

Resim 1.10:Kibrit başı doğrama

 Kuşbaşı (Mire poix ) doğrama: Hem lezzet verici bir karışım, hem de iri
parçalar halinde doğrama şeklidir. Parçalar muntazam küp veya küpe yakın eşit
ölçülere sahip olmalıdır. 3-4 tanesi bir yemek kaşığına sığacak büyüklükte
olmalıdır. Temel soslarda, çorbalarda, patates garnitürlerinde, et yemeklerinde,
çeşitli sebzelerin etlerin ve kök sebzelerin doğranma şeklidir.
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Resim 1.11:Kuşbaşı doğrama şekli

 Zar şeklinde (Macedonie) )doğrama: Kuşbaşı doğramanın küçüğüdür. Süzme
çorbalar ve soslarda kullanılır. Yaklaşık 8 mm büyüklüğünde doğranır. Bir
yemek kaşığına 8-10 tane sığacak şekildedir. Çiğ ve pişmiş etlerin
doğranmasında kullanılır. Bunun dışında; çeşitli et ve sebze yemeklerinin
hazırlanmasında kullanılır.

Resim 1.12: Zar şeklinde

 Kalın halka (dice veya paysane )doğrama: 1-2 cm kalınlığında yuvarlak
doğrama şeklidir. Bütün parçaların aynı büyüklükte olmasına dikkat edilir. Tüm
sebzeler bu şekilde doğranabilir. Bazı yöresel çorbaların, garnitürlerin ve
yemeklerin hazırlanmasında kullanılır.

Resim 1.13: Kalın halka doğrama
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 Kare prizma (Botamets Sticks ) doğrama: Yarım cm kalınlığında 4-5 cm
uzunluğunda kare pirizma şeklinde doğramadır. Havuç, patates, kabak, salatalık
v.b. sebzeler bu şekilde doğranabilir. Hazır patates kızartmaları bu şekilde
doğranır.

Resim 1.14: Kare prizma doğrama

 Halka (Vichy ) doğrama: Yuvarlak, bıçak sırtı kalınlığında halkalar şeklinde
doğramadır. Havuç, kabak, salatalık, kuru soğan, domates bu şekilde
doğranabilir. Salatalarda, garnitürlerde, süslemelerde kullanılır. İstenirse verev
halkalar şeklinde de kullanılabilir.

Resim 1.15: Halka doğrama

 İri kibrit başı (Jordiniere) doğrama: Kibrit başı doğrama şeklinin biraz daha
iri doğranmış halidir. Bu doğrama, çeşitli et ve sebze yemeklerinde kullanılır.

Resim 1.16: İri kibrit başı doğrama



11

 Sebze torbası (Buket Garni): Kendine has koku ve lezzeti olan bazı sebzelerin
ve otların belirli ölçülerde bir araya getirilmesidir. Kereviz sapı, pırasa,
defneyaprağı, havuç, maydanoz, kekik gibi sebzelerin bir araya getirilip
bunların bağlanmasıyla veya tülbentle sarılması ile hazırlanır. Pişme sırasında
yemeğin içine et suları çıkarılırken, çeşitli soslarda, turşularda, kullanılır.

Resim 1.17: Zaman ve enerjiden tasarruf amaçlı çeşitli doğrama araçlarından faydalanılabilir

1.5. Sebzeleri Pişirme Yöntemleri

Sebzeler değişik yöntemlerle pişirilir.

 Kızartarak pişirme: En çok kullanılan pişirme yöntemidir. En fazla kızartması
yapılan sebze patatestir. Ayrıca biber, patlıcan, havuç, kabak, karnabahar vb.
kızartmaya uygun sebzelerdir. Kızartma çeşitleri şunlardır:

 Düz kızartma: Ayıklanmış, yıkanmış ve istenilen şekilde doğranmış
sebzelerin doğrudan kızgın yağ içine atılarak pişirilmesidir. Bu tür
kızartmada sebzeler fazla yağ çeker.

 Pane yaparak kızartmak: Bu kızartma şeklinde ayıklanan yıkanan ve
istenilen şekilde doğranmış pane yapmaya uygun sebzeler, ilk olarak una
sonra çırpılmış yumurtaya ve en son galetaya bulanarak kızartılır. Bu
yöntemde sebzeler fazla yağ çekmez besin değerleri de korunmuş olur.

 Kaplama yaparak kızartma: Kaplama yapılmak istenen sebze ön
işlemlerden geçirildikten sonra un yumurta karışımına bulanır ve
kızartılır. Bu kızartma yönteminde sebze görünüş ve lezzet açısından
daha iyi olur. Bulamaç ise fazla yağ emmediğinden sindirimi daha
kolaydır. Ayrıca kaplama maddesi sebzenin besin değerini kaybetmesini
engeller.
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 Haşlayarak pişirme: Bu yöntemde sebzeler haşlanır ve daha sonra yağda
sotelenerek kırmızı et, tavuk ve balık gibi yemeklerin yanında garnitür olarak
verilirler. Patates, kabak, bürüksel lahanası, kabak ve ıspanak v.b. haşlama
yapmaya uygun sebzelerdir.

 Buharda pişirme: Sebzelerin besin değerlerinin, lezzet, doğal renk ve
özelliklerinin kaybolmadığı pişirme şeklidir. Sağlık açısından en uygun pişirme
şeklidir. Bir süzgeç içine yerleştirilmiş sebzeler içinde su kaynayan başka bir
tencere içine oturtulur. Tencerenin kapağı kapatılarak kaynayan sudan çıkan
buharla sebzelerin pişmesi sağlanır. Sindirimi kolay olduğundan özellikle hasta
mönülerinde yer alır.

 Kuru ısıda pişirme: Isı doğrudan doğruya sebze ile temas eder. Üç şekilde
yapılır;

 Fırında: Bütün sebzeler bu şekilde pişirilebilir. Sebzelerin ön hazırlıkları
yapıldıktan sonra pişirme işlemi önceden ısıtılmış fırında yapılır. Bu
pişirmede su miktarına dikkat etmek gerekir. Sebzelerin kurumasını
önlemek için yapılacak yemeğe göre sade su ya da az pişmiş salçalı su az
miktarda konabilir. Kebaplar, güveçler için uygun pişirme yöntemidir.

 Izgarada: Elektrikli ızgara, odun ateşinde ya da ocakta tava üzerinde
sebzelerin ya da et sebze karışımlarının pişirilmesidir.

 Külde(közleme): Sönmek üzere olan odun külüne kabuklu sebzelerin
gömülerek pişirilmesidir, patates ve patlıcan közlemeleri sık yapılan
sebzelerdir.

Sebzeler çeşitli etlerle, tahıllarla karıştırılarak etli sebze yemekleri, zeytinyağlı sebze
yemekleri, dolma ve sarmalar pişirme yöntemleri kullanılarak hazırlanabilir.

1.6. Menüdeki Yeri ve Önemi

Sebzeler menüde her yerde ve çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Sebze çorbaları
giriş yemeği, etli sebze yemekleri ana yemek, soğuk yemek olarak salata ve zeytinyağlılar ve
tatlı şeklinde mönüde yer alabilir. Ayrıca menüde sos yada garnitür olarak yerini alır.
Sebzeler günlük mönülerimizde ve her öğünde özellikle büyüme çağındaki çocuklar ve
yaşlılar için beslenme açısından son derece önemli yeri olan besinlerdir.

1.7. Pişirmede Dikkat Edilecek Noktalar

Sebzelerin, besin değerlerini, renklerini, lezzetlerini ve şekillerini koruyarak pişirmek
için dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bunlar Pişirme sırasında;

 Sebzeler az pişirilmelidir. Fazla pişirildiklerinde tat, görünüş ve besin
değerlerinde kayıplar olur.
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 Pişme sırasında özellikle sebzeleri haşlamak gerekirse az su kullanılmalıdır ya
da fazla su atılmayıp sos veya çorbalarda kullanılmalıdır.

 Sebzeler haşlanırken vitamin kaybını en aza indirmek için kaynar su
kullanılmalıdır.

 Kızartma yaparken dumanlanma noktası yüksek sıvı yağlar kullanılmalıdır.
Margarin ve tereyağı kızartma için uygun değildir.

 Kızartma yaparken derin kaplar kullanılmalı ve yağ miktarı sebzeyi geçecek
miktarda olmalıdır.

 Lezzet ve besin değerinin korunması açısından garnitürler, yemek zamanına
yakın hazırlanmalı bekletilmemelidir.

1.8. Pişirmede Kullanılan Araç ve Gereçler

Mutfaklarımızda sebzeleri pişirmeye hazırlarken ve pişirirken pek çok araçtan
faydalanırız. Bu araçları satın alırken ve kullanırken dikkat edilmesi gereken birtakım
noktalar vardır. Bunların başında, araçların sağlığa olumsuz etkisi olan herhangi bir
maddeden yapılmamış olmalarına, yapılan işe ve yapan kişiye uygun olmasına dikkat
edilmelidir. Bu araçlar temizleme, doğrama ve pişirmede kullanılırlar. Aynı araçtan birkaç
işlem için yararlanılabilir.(örneğin: bıçak, doğrama tahtası )

 Temizlemede kullanılan araçlar: Sebze bıçakları, oyacak, sebze yıkama
küvetleri, süzgeçler.

 Doğramada kullanılan araçlar: Doğrama tahtası, elektrikli doğrama araçları,
rende havan.

 Pişirmede kullanılan araçlar: Tencereler, basınçlı tencere, çeşitli tavalar.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Sebze doğrama şekillerini kullanarak bir salata hazırlayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 Temiz ve düzenli çalışmaya özen
gösterebilirsiniz.

 İş önlüğü giyip, bone takabilirsiniz.

 Araçlarınızı hazırlayınız.

 Sebze yıkama küveti ve süzgeç
hazırlayabilirsiniz.

 Sebze doğrama ve soyma bıçaklarını
hazırlayabilirsiniz.

 Sebze doğrama tahtasını
hazırlayabilirsiniz.

 Gereçleri hazırlayınız.  Kabuklarını soyunuz veya kazıyınız.

 Sebzeleri doğrayınız.

 Her doğrama şekline uygun sebze
seçmeye dikkat edebilirsiniz.

 Hazırlama ilkelerine dikkat edebilirsiniz.

 Hazırlayacağınız salatanın özelliğine
uygun doğrama şekline dikkat
edebilirsiniz.

 Salatanızı hazırlayınız

 Salata servis tabağını hazırlayabilirsiniz.

 Salatanın özelliğine uygun sos
hazırlayabilirsiniz.

 Doğradığınız sebzeleri dekoratif bir
şekilde salata tabağına
yerleştirebilirsiniz.

 Salatanın servisini yapabilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.

1. Kök sebzeler besin maddelerini biriktirmek suretiyle………………vazifesi görürüler.

2. Soğan ve sarımsak taze iken gövde sebzesi iken, tarlada bekletilme süresine bağlı
olarak ileri zamanlarda ……….. ………………….grubuna da girerler.

3. ……………. sebzeler yoğun miktarda klorofil ve yaşam enerjisi içerirler.

4. Domates, patlıcan, bamya, biber ………………………yararlanılan sebzelerdir.

5. Sebzeler hazırlanma aşamasında sırası ile………………. , …………….., ve
…………………… işlemleri yapılır.

6. Sebzeleri doğrarken………………….. temasları ne kadar çok olursa vitamin kaybı da
o kadar çok olur.

7. Kendine has koku ve lezzeti olan bazı sebzelerin ve otların belirli ölçülerde bir araya
getirilmesine…………………. ……………………denir.

8. Kızartma yaparken dumanlanma noktası yüksek sıvı yağlar kullanılmalıdır.
…………………… ve …………………….kızartma için uygun değildir

9. Sebzeler haşlanırken vitamin kaybını en aza indirmek için …………..
……………kullanılmalıdır.

10. ……………….. …………….. doğrama en küçük doğrama şeklidir. Sıçandişi de
denir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Soğuk sebze yemeklerini pişirebileceksiniz.

 Çevrenizde uygulanan soğuk sebze yemekleri çeşitleri ve hazırlama
yöntemlerini araştırınız.

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşarak uygulayınız.

2. SOĞUK SEBZE YEMEKLERİ

Herhangi bir et veya et ürünü konmadan su, zeytinyağı, sebze ve diğer gereçlerin
ilavesi ile pişirilen yemeklere genel olarak soğuk yemek veya zeytinyağlı yemekler olarak
adlandırılır.

Resim 2.1: Zeytinyağı omega 3 vitamin açısından zengin bir besindir

Zeytinyağlı ya da soğuk yemekler genel olarak üç yolla hazırlanır:

 Pişirilmek istenilen sebze ve diğer gereçlerin tamamının yağ içinde
sotelenmeden çiğden pişirilmesi. Sağlık açısından ve besin kaybının olmaması
yönünden en iyi pişirmedir.

 Sebze ve diğer tüm gereçlerin yağ içinde sote edildikten sonra pişirilmesi.

 Sebzelerin bir kısmı yağ içinde kavrulurken diğer gereçlerin çiğden konması ile
yapılan pişirme.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.1. Menüdeki Yeri ve Önemi

Zeytinyağlı yemekler, dünyada soğuk başlangıç yemekleri olarak değerlendirilir.
Ancak bu sınıflandırmanın Türk mutfağı için tam olarak doğru olduğu söylenemez. Türk
mutfağında zeytinyağlı olarak hazırlanan yemekler soğuk yemekler grubuna girse de birçok
yörede sıcak olarak tüketilir. Yine de yaygın olarak soğuk sebze yemekleri sofralarımızda
sıcak yemeklerden sonra verilir.

Pişirmede bazı noktalara dikkat edilirse sağlığa uygun, hazırlanması ve sindirilmesi
kolay, lezzetli yemeklerdir. Zeytinyağı doğanın insanoğluna armağan ettiği en değerli
besinlerden biridir. Çocukluktan yaşlılığa, yaşamımızın her döneminde zeytinyağı,
sağlığımızı birçok açıdan olumlu yönde etkiler. Kalp-damar hastalıkların da, kanserin
önlenmesinde, sindirim sisteminin iyi çalışmasında, İçerdiği vitamin ve minerallerden dolayı
gelişme çağında kemik yapımını kuvvetlendirirken, yaşlılıkta kemiklerin zayıflamasını
önlemesine kadar daha pek çok faydası vardır. Bu nedenlerden dolayı zeytinyağlı sebzeler
mönülerde soğuk büfe yemekleri olarak ordövr tabağı hazırlamada, ziyafet yemekleri
arasında ve garnitür olarak önemli yer tutarlar.

2.2. Pişirmede Dikkat Edilecek Noktalar

Zeytinyağlı sebzelerin, besin değerlerini, renklerini, lezzetlerini ve şekillerini
koruyarak pişirmek için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.

 Sebze özelliğine dikkat edilmeli buna göre ayıklama, yıkama ve doğrama
yapılmalı,

 Zeytinyağlı sebze pişirirken tencereye konan yağın yanmamasına dikkat
edilmeli,

 Pişme sırasında yapılan yemeğin miktarına göre bir miktar şeker konmalıdır. Bu
yemeğin daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. 1-2 kesmeşeker ya da 1 tatlı
kaşığı toz şeker yeterli olur.

 Zeytinyağlı yemekleri çiğden pişirmek en sağlıklı yöntemdir.

 Zeytinyağlı sebze yemeklerine yağ ocaktan indirmeye yakın konursa yemek
hem parlak olur hem de yağın besin değeri korunur.

 Zeytinyağlı yemekleri bir gün önce pişirilmesi ve bir gece buzdolabında
bekletilmesi lezzet açısından olumlu olur.

 Zeytinyağlı yemekler su yerine kendi suların da veya domates suyu ilave
edilerek pişirilirlerse daha lezzetli olur.

 Zeytinyağlı yemekler pişerken tencerenin kapağının kapalı olması yemeğin
görünüşü lezzeti daha güzel olur. Yemek soğutulurken de kapak kapalı
olmalıdır.

 Zeytinyağlı yemeklerde riviera veya rafine zeytinyağı kullanılmalıdır. Sızma ve
natürel zeytinyağı çiğ tüketim ve salatalar için uygundur.
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 Sızma zeytinyağı: Bu zeytinyağı, en fazla %1 oleik asit içeriğine
sahiptir. Natürel yağlar içerisinde en değerlisi ve en hafifidir. Hafif
meyvemsi bir tadı vardır. Salatalarda ve sofrada çiğ tüketim için
uygundur.

 Natürel birinci zeytinyağı: Bu zeytinyağı, %1 ile %2 arasında oleik asit
içerir. Bunun dışında, sızma ile aynı özelliklere sahiptir.

 Rafine zeytinyağı: Asit oranı %3,3'ün üzerinde olan natürel yağlara
lampant denir. Bu yağlar, eski zamanlarda kandillerde ışık elde etmek
amacıyla kullanılırmış, Lampant kategorisindeki zeytinyağları rafine
edilerek, asit oranı sıfıra indirgenir ve içerdiği her türlü koku ve tad yok
edilir. Kızartmalar için uygundur. Yemeklerde de kullanılabilir. Ancak,
salatalarda veya sofrada doğrudan tüketim için tavsiye edilmez.

 Riviera tipi: Bu tip zeytinyağı %60-85 rafine zeytinyağı ile %15-40
natürel zeytinyağının karıştırılması ile oluşturulan bir harmandır. Natürel
zeytinyağının kendine has tadı ve kokusu ile rafine zeytinyağının hafifliği
birleştirilerek tadı ve kokusu olan, natürele göre daha hafif bir yağ elde
edilmiş olur. Asit oranı %1 veya %1,5 olabilir. Yemeklerde kullanıma
uygundur. Tadı benzese bile besin değeri bakımından natürel yağlardan
farlıdır.

Resim 2.2: Zeytinyağları gördüğü işleme göre renk, koku ve tat açısından farlılık gösterirler
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2.3. Soğuk Sebze Yemeği Uygulamaları

2.3.1. Zeytinyağlı Yeşil Fasulye

 Malzemeler

 2 adet orta boy kuru soğan
 3 diş sarımsak
 4 adet orta boy domates
 1 kg. taze fasulye
 2 ad. Kesme şeker
 1 çay bardağı riviera zeytinyağı
 1 tatlı kaşığı salça
 1 tatlı kaşığı tuz
 1 su bardağı su ya da et suyu

 İşlem Basamakları

 Sebzeler ayıklayıp yıkanır.

 Kuru soğan ve sarımsak kibrit başı doğranır.

 Domateslerin kabuklarını soyup küp şeklinde doğranır.

 Taze fasulyeleri boylamasına ortadan ikiye kesip uzunluğuna göre 1 ve
ya 2 ye bölünür.

 Sırası ile kuru soğan, sarımsak, salça, domatesin yarısı, şeker, taze
fasulye, domatesin diğer yarısı uygun büyüklükteki bir tencereye
yerleştirilip riviera zeytinyağı gezdirilir.

 Tuzu serpildikten sonra tencerenin kapağı kapatılıp önce harlı ateşte
sebzeler suyunu iyice bırakana kadar sonra da kısık ateşte pişirilir.
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Resim2.3: Zeytinyağlı Fasulye

2.3.2. Zeytinyağlı Kereviz

 Malzemeler

 2 adet orta boy kuru soğan
 3 diş sarımsak
 2 orta boy havuç
 1 kg. kereviz
 2 ad. Kesme şeker
 1 çay bardağı riviera zeytinyağı
 1 yemek kaşığı salça
 1 tatlı kaşığı tuz
 2 su bardağı portakal suyu
 1 su bardağı su

 İşlem Basamakları

 Sebzeler ayıklanıp yıkanır.

 Kuru soğan ve sarımsak kibrit başı doğranır.

 Domateslerin kabukları soyulup zar şeklinde doğranır.

 Havuçlar halka şeklinde doğranır.

 Kerevizi soyduktan sonra kararmaması için limonla ovulur veya limonlu
suda bekletilip kuşbaşı doğranır
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 Sırası ile kuru soğan, sarımsak, salça, şeker, havuç ve kereviz uygun
büyüklükteki bir tencereye yerleştirilip riviera zeytinyağı gezdirilir, su
konur.

 Tuzu serpildikten sonra tencerenin kapağı kapatılıp önce harlı ateşte
sebzeler suyunu iyice bırakana kadar sonra da kısık ateşte pişirilir.

 Kereviz pişmeye yakın portakal suyu ilave edilir.

 Kereviz pişince ocaktan alınır. Tencerenin kapağı kapalı soğumaya
bırakılır

Resim2.4: Zeytinyağlı Kereviz

2.3.3. Zeytinyağlı Yaprak Dolması

 Malzemeler

 250 gr pirinç

 1 kg yaprak

 2 adet kuru soğan

 3 diş sarımsak

 2 adet domates

 ½ bağ maydanoz

 ½ bağ dereotu

 1 tepeleme kaşık nane

 1 çay bardağı riviera zeytinyağı

 1 çay kaşığı karabiber

 1 tatlı kaşığı pul biber



22

 1 tatlı kaşığı salça

 1 tatlı kaşığı toz şeker

 ½ su bardağı su

 1 yemek kaşığı kuş üzümü

 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

 İşlem Basamakları

 Sebzeler ayıklanıp yıkanır.

 Pirinçler ayıklanır, yıkanır ve süzülür.

 Kuru soğan ve sarımsak kibrit başı doğranır. Uygun büyüklükte ki bir
tencerede zeytinyağında pembeleşinceye kadar sotelenir. Dolmalık fıstık
ilave edilir.

 Salça ilave edilir.1-2 dakika kavrulur.

 Pirinçler ve üzüm eklenir. İki dakika kavrulduktan sonra şeker eklenir, su
ilave edilir.

 Pirinçler suyu çekince ocaktan indirilir.

 İnce kıyılmış maydanoz, dereotu ve nane eklenir.

 Baharatlar ilave edilir ve demlenmeye bırakılır.

 Yaprak taze ise ayıklayıp, tuzlu limonlu kaynar suya koyup, hafifçe
haşlanır, eğer salamura yaprak ise birkaç kere suda yıkanarak tuzu
giderilir.

 Yaprakların tüylü yüzüne kafi miktarda iç koyup, fazla sıkıştırmadan
uzun uzun sarılır.

 Tencereye dizip, hepsi bitince yaprakla üstleri kapatılır.

 Üzerine çıkacak kadar su ve yarım limon suyu sıkılıp pirinçler
yumuşayıncaya kadar pişirilir.

 Kabında soğutularak, servis tabağına alınır istenilen şekilde süslenir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Verilen malzemeleri kullanıp zeytinyağlı biber dolması pişirerek servis yapınız.

2 Adet kuru soğan, 3 diş sarımsak, ½ bağ maydanoz, ½ bağ dereotu, 1 tepeleme kaşık
nane, 1 çay bardağı sızma zeytinyağı, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı
kaşığı salça, 1tatlı kaşığı toz şeker, 250 gr pirinç, 1 kg dolmalık biber, 2 adet domates, ½ su
bardağı su.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kişisel hazırlıklarınızı yapınız.

 İş önlüğünüzü giyebilirsiniz.

 Bone ve eldiven kullanabilirsiniz.

 Sanitasyon ve hijyen kurallarına
uyabilirsiniz.

 Araçları hazırlayınız.
 Araçları tezgâha kullanım sırasına göre

hazırlayabilirsiniz.

 Soğan ve sarımsağı soyup yıkayıp kibrit
başı şeklinde doğrayınız.

 Sebzeleri hazırlama ve doğrama
ilkelerine uygun hazırlayabilirsiniz.

 Sebzeleri temizleyip yıkayıp doğrayınız

 Biberlerin üst kısımlarını açıp içlerini
temizleyiniz.

 Pirinçleri ayıklayıp yıkayınız
 İçinde yabancı madde kalmamasına

dikkat edebilirsiniz.

 Soğan ve sarımsağı yağ içinde
soteleyiniz.

 Yakmadan sadece rengi sararıncaya
kadar sotelemeye dikkat ediniz.

 Sık sık karıştırabilirsiniz.

 Şekeri soğan ve sarımsağa ekleyip
sotelerseniz yemeğiniz daha lezzetli
olur.

 Salçayı ve pirinci ilave ediniz.
 Pirinçlerle beraber istiyorsanız kuş

üzümü de koyabilirsiniz.

 Suyu ilave ederek çekinceye kadar
pişiriniz.

 Pişme süresini kontrol edebilirsiniz.

 Ocaktan indirip, maydanoz, dereotu,
nane ve baharatları ekleyip demlenmeye
bırakınız.

 Eşit miktarda maydanoz, dereotu ve
nane kullanmaya dikkat edebilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Yıkadığınız biberlerin içini
hazırladığınız iç ile doldurup, ağızlarını
domates ile kapatınız.

 Biberlerinizin altını delerseniz kısa
sürede pişirebilirsiniz.

 Domatesle renk katabilirsiniz

 Kaynar su ilave edip pişiriniz.
 Kaynadıktan sonra kısık ateşte

pişirmeye başlayabilirsiniz.

 Servis tabağına alıp süsleyiniz.

 Göze hoş görünmesine dikkat
edebilirsiniz.

 Parçalamadan ve dağılmadan
yerleştirmeye dikkat edebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Zeytinyağlı yemeklere şeker neden konur?

A) Yemeğin daha parlak görünmesi için
B) Lezzetini olumlu yönde etkilediği için
C) Besleyici değerini artırmak için
D) Kıvam vermesi için

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

A) Zeytinyağlı yemekler yalnız kızartılarak pişirilir.
B) Zeytinyağlı yemekler bol yağlı olduğu için uzun süre bekleyebilir.
C) Zeytinyağlı yemekler piştikleri tencerede kapak kapalı olarak soğutulmalıdır.
D) Zeytinyağlı yemeklere konan şeker yemeğin besin değerini artırır.

3. Aşağıdaki soğuk sebze yemekleri pişirme yöntemlerinden hangisi sağlık açısından en
uygunudur.

A) Çiğden pişirmek.
B) Yarısını çiğ yarısını kavurarak pişirmek
C) Bütün gereçleri kavurarak pişirmek
D) Tencerenin kapağı açık kısa sürede pişirmek.

4. Zeytinyağlılar soğuk büfe yemeği olarak nerelerde yer alırlar

A) Garnitür olarak
B) Ordövr tabağı hazırlamada
C) Ziyafet yemeklerinin arasında
D) Hepsi

5. Zeytinyağlı yemeklerde hangi yağ kullanılmalıdır?

A) Sızma yağ
B) Ayçiçek yağı
C) Natürel yağ
D) Rivyera

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

6. ( ) Zeytinyağlı yemekleri kavurarak pişirmek en sağlıklı yöntemdir

7. ( ) Zeytinyağlı sebzeler mönülerde soğuk büfe yemekleri olarak ordövr tabağı

hazırlamada, ziyafet yemekleri arasında ve garnitür olarak önemli yer tutarlar

8. ( ) Sızma zeytinyağı, en az %1 oleik asit içeriğine sahiptir

9. ( ) Sızma ve natürel zeytinyağı çiğ tüketim ve salatalar için uygun değildir.

10. ( ) Zeytinyağlı yemekler, dünyada "soğuk başlangıç yemekleri" olarak

değerlendirilir.

DEĞERLENDİRME

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

Sıcak sebze yemeklerini pişirebileceksiniz.

 Çevrenizde pişirilen sıcak sebze yemek çeşitlerini ve hazırlama yöntemlerini
görsel ve yazılı kaynaklardan araştırınız.

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşarak uygulamasını yapınız.

3. SICAK SEBZE YEMEKLERİ

Sıcak sebze yemekleri; sebzelere et ve türevlerinin eklenerek pişirilmesidir. Besin
değerleri yüksek ve lezzetli yemeklerdir. Etli sebze yemekleri Türk mutfağında çok önemli
bir yere sahiptir. Çeşit olarak çoktur ve sofraların ana yemekleri sınıfın da yer alırlar.
Osmanlı mutfağının mirasçısı olan Türk mutfağı hem Balkan ve Ortadoğu mutfaklarını
etkilemiş hem de bu mutfaklardan etkilenmiştir. Türk Mutfağının, Ortadoğu dışındaki bütün
diğer yabancı mutfaklara karşı en büyük üstünlüğü, hiç kuşkusuz yüzlerce sebze yemeğinde
yatmaktadır. Türk Mutfağının sebze yemekleri, her biri ayrı ayrı bir başyemek niteliği ile bu
mutfağın renkliliğin en güzel örneğini oluşturmaktadır.

Resim 3.1: Etli sebze yemeği

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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3.1. Çeşitleri

Et ve sebze karışımı ile pişirilmiş yemekler Türk mutfağında karşımıza musakka,
oturtma, dolma – sarma ve tencere yemekleri olarak çıkar. Ayrıca haşlanmış sebze üzerine
beşamel sos ve kaşar peyniri rendesi dökülerek yapılan ogratenler de sofralarımızda sıcak
sebze yemekleri olarak yer almaktadır.

 Musakkalar: Musakkası yapılacak sebze ayıklanıp temizlendikten sonra 1 cm
kalınlığında kesilir ve bol yağda kızartılır. Kızartılan sebze derin olmayan ısıya
dayanıklı bir kaba alınır. Üzerine önceden pişirilmiş kıymalı harç konur çok az
su ilave edilerek bir müddet daha pişirilir. Patates musakka, patlıcan musakka
ve kabak musakka örnek olarak verilebilir.

Resim 3.2: Patlıcan musakka

 Oturtmalar: Oturtmaların musakkadan farkı kereviz, patates, kabak ve patlıcan
gibi sebzelerin ortalarının oyularak ya da açılarak kızartılıp buralara et ve ya
kıyma harcı doldurulması ile yapılmalarıdır.

Resim 3.3: Patates oturtma
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 Dolma ve sarmalar: Sebzelerin içlerinin çıkartılıp ya da oyulup kıymalı ve
pirinç karışımı harç ile doldurulup pişirilmesine dolma denir. Domates, patlıcan,
kabak, dolma biber, patates en çok yapılan dolmalardır. Asma yaprağı, pazı,
lahana, kabak çiçeği gibi yaprak sebzelerin ortalarına harç koyup silindir
şeklinde sarılmasına da sarma adı verilir.

Resim 3.4: Dolma ve sarmalar

 Tencere yemekleri: Her türlü sebzenin et, soğan, salça ile birlikte tencere,
güveç ya da düdüklü tencere içinde pişirilmesidir. Sulu yemek de denir.

Resim 3.5: Tencere yemeği

 Ograten: Sebzelerin haşlandıktan sonra beşamel sos ve kaşar peyniri rendesi
ilave edilerek fırınlanması ile yapılır. Kabak, enginar, kereviz, karnı bahar ve
patates gibi sebzeler ograten olarak pişirilebilen sebzelerdir. Sıcak olarak servis
edilir.

 Beşamel sos hazırlama: Un, yağ ve sütün pişirilmesi ile hazırlanan
sostur. 100 gram yağ ile üç çorba kaşığı ( 75 gr ) elenmiş un kalın dipli
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bir tencerede 3–4 dakika sarartılmadan pişirilir. Ocaktan alınır ve ılıtılır.
Soğuk süt ilave edilir ve karıştırılarak pişirilir. İyi bir beşamel sos
hazırlamak için un mutlaka elenmelidir. Un ve yağ pişirilirken kesinlikle
sararmamalıdır. Süt kesinlikle soğuk olmalıdır yoksa un yağ karışımı
hamurlaşır ve topaklanma olur. Sos kısık ateşte ve karıştırılarak
pişirilmelidir. Karıştırılmazsa tencerenin dibi tutar ve yanık kokusu sosa
geçer.

Resim 3.6: Kabak ograten

3.2. Pişirmede Dikkat Edilecek Noktalar

Her yemekte olduğu gibi etli sebze yemeklerinde de pişirme öncesi ve pişirme
sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bunlar:

 Sebzeler satın alırken sararmamış, tazeliğini kaybetmemiş, pörsümemiş olanları
satın alınmalıdır.

 Önceden çekilmiş kıyma yerine kesinlikle yeni çekilen kıyma tercih edilmeli.

 Sebze yemekleri için kullanılacak et taze olmalı. Ağır kokusu olmamalıdır.

 Kullanılan etin sağlık kontrolünden geçmiş olmasına dikkat edilmeli.

 Etli sebze yemeklerinde et tencereye eklendikten sonra bıraktığı suyu iyice
çekmesi gerekir. Aksi taktirde yemeğin rengi bulanık olur.

 Sebzeler bol yağda kızartılmalı yoksa çok yağ çeker. Kızartılan sebzeler daha
sonra fazla yağını emmesi için havlu kâğıt üzerine çıkarılırsa yemeğin
gereğinden fazla yağlı olması önlenmiş olur.

 Etli sebze yemeklerinde vitamin kaybının olmaması için fazla su konmamalıdır.

 Etli sebze yemeklerinde normal tencere yerine basınçlı tencere tercih
edilmelidir. Bu tercih yemeğin kısa sürede ve az su ile pişmesini sağlayacaktır.
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 Dolma yaparken harçla doldurmadan önce sebzenin içine tuz serpilirse yemek
daha lezzetli olur.

 Dolmaların altı bıçak yardımı ile delinirse buradan çekeceği su ile yemek daha
çabuk pişer.

 Yemeklerde kullanılacak yağ, ette de yağ olduğu göz önünde bulundurulmalı ve
buna göre ayarlanmalıdır.

 Özellikle kızartılarak yapılan yemeklerde hazırlanacak harcın içine gerekirse hiç
yağ konmayabilir. Et ve soğanı birlikte çiğden sotelenip diğer malzemeleri öyle
ilave edilebilir.

 Ograten yapılacak sebzeler çok az suda kısa süre haşlanmalıdır. Fırında bir süre
daha pişirileceği unutulmamalı.

 Oturtmalar ve musakkalar ocak üzerinde pişirilebileceği gibi fırında da
pişirilebilir.

Resim 3.7: Çeşitli sebzelerle hazırlanmış börekler

3.3. Sıcak Sebze Yemeği Uygulamaları

3.3.1. Patates musakkası

 Malzemeler

 5 adet orta boy patates

 1 adet kuru soğan

 250 gr kıyma

 2 adet domates

 1 tatlı kaşığı salça

 1/2 kahve fincanı sıvı yağ

 Tuz, maydanoz

 Kızartmak için sıvı yağ
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 5–6 adet sivri biber

 Yarım demet maydanoz

 İşlem Basamakları

 Soğan yemeklik doğranır.

 Yağ içinde sotelenir ve kıyma ilave edilir.

 Kıyma bıraktığı suyu çekince salça ve kabukları soyularak zar şeklinde
doğranmış domatesler eklenir. 10 Dakika pişirilir. Tuz ve karabiber
eklenir.

 Yaklaşık 10 dakika bu şekilde pişirilir.

 Soyulmuş temizlenmiş patatesler istenilen şekilde doğranır.

 Patatesler yağ içinde kızartılır ve ısıya dayanıklı bir kaba alınır.

 Kıymalı harç patateslerin üzerine yayılır.

 1,5 bardak kaynar su yemeğe eklenir.

 Biber ve maydanozla üstü süslenerek önceden ısıtılmış fırında 20 dakika
pişirilir

Resim 3.8: Patates musakka

3.3.2. Karnıyarık

 Malzemeler

 6 adet patlıcan

 250 gr kıyma

 2 adet domates

 6 adet sivri biber

 1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak
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 1/2 çay bardağı zeytinyağı

 2 yemek kaşığı salça

 ½ demet kıyılmış maydanoz

 Tuz, karabiber

 İşlem Basamakları

 Patlıcanlar alacalı soyulur ve ortaları boydan boya yarılır. Yarım saat
tuzlu suda bekletildikten sonra sudan çıkarılıp, kurulanır.

 Derin bir tencerede kızdırılmış bol yağ içinde patlıcanlar pembeleşinceye
kadar kızartılır. Kâğıt havlu üstüne çıkarılır.

 Bir tava içinde iri kibrit başı doğranmış soğan ve sarımsak zeytinyağı
içinde pembeleşene kadar sotelenir. Kıyma ilave edilir ve bıraktığı suyu
çekene kadar pişirilir.

 Kabukları soyulmuş ve zar şeklinde doğranmış domatesler eklenerek
pişirilir.

 Pişen harç ocaktan alınır. Kıyılmış maydanoz ve baharatlar ilave edilir.

 Patlıcanlar yayvan bir tencereye yerleştirilir ve kaşıkla içi açılarak
hazırlanan harç patlıcanların içine yerleştirilir.

 Salça sıcak suyla sulandırılır, patlıcanların üzerine gezdirilir.

 Biberler ortadan ikiye ayrılır. Acı olma ihtimaline karşı içindeki damarlar
kazınır. Patlıcanların üzerine yerleştirilir. Domates dilimleri de konabilir.

 Ocak üzerinde 30 dakika kısık ateşte ya da fırında pişirilir.

Resim 3.9: Karnıyarık
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3.3.3. Etli Biber Dolması

 Malzemeler

 15 adet orta boy dolmalık biber

 250 gr orta yağlı kıyma

 1 çay kaşığı limon tuzu

 2 diş sarımsak

 1 orta boy kuru soğan

 1,5yemek kaşığı domates salçası

 1 yemek kaşığı biber salçası

 1 çay bardağı zeytinyağı

 1 avuç kadar kıyılmış maydanoz.

 Tuz, karabiber, pul biber

 2 adet domates

 İşlem Basamakları

 Tüm sebzeler ayıklanır yıkanır.

 Dolma biberin üst kapağı çıkarılır. İçi temizlenir, yıkanır ve tuzlanır.
Altları delinir.

 Derin bir kap içerisine soğan ve sarımsak kibrit başı doğranır.

 Kıyma, limon tuzu, salçalar, maydanoz, zeytinyağının yarısı, bir bardak
soğuk su ve baharatlar ilave edilerek karıştırılır.

 Hazırlanan harç biberlerin içine doldurulur.

 Ağızları domates dilimleri ile kapatılır.

 Uygun büyüklükteki tencereye geri kalan zeytinyağı ve ½ kaşık salça
konur ve sotelenir.

 Hazırlanan dolma biberler tencereye yerleştirilir.

 2 su bardağı kaynar su ilave edilerek önce harlı sonra kısık ateşte biberler
yumuşayana kadar pişirilir
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Resim 3.10: Etli biber dolması

3.3.4. Etli Bezelye Yemeği

 Malzemeler

 ½ kilo iç bezelye

 1 adet orta boy havuç

 1 adet orta boy patates

 ½ fincan sıvı yağ

 1 orta boy kuru soğan

 200 gram kuşbaşı et

 İşlem basamakları

 Sebzeler ayıklanır ve temizlenir.

 Kuru soğan kibrit başı doğranır. Yağ içinde sotelenir.

 Kuşbaşı et soğana ilave edilir, suyunu bırakıp çekene kadar pişirilir.

 Salça eklenir, 5 dakika et ve soğanla kavrulur.

 Patates ve havuç kuşbaşı doğranır.

 Tencereye ilave edilir ve sebzeler 5 dakika sotelenir,

 Bezelye ve 3 su bardağı kaynar su eklenir.

 Sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirilir.
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Resim 3.11:Etli bezelye yemeği

3.3.5. Karnabahar ve Brokoli Ograten

 Malzemeler

 1 Orta boy karnabahar

 1 Demet brokoli

 2 Yemek kaşığı yağ

 2 Yemek kaşığı un

 1,5 Su bardağı süt

 2 adet yumurta

 1 Su bardağı kaşar rendesi

 Tuz, karabiber

 İşlem Basamakları

 Karnabahar ve brokoli çiçeklerine ayrılıp 5 dakika kadar haşlanır.

 Suyu süzülüp soğuk su bulunan bir kaba çiçekleri alınır.

 Böyle şoklama yapıldığında brokolinin yeşil rengi korunur.

 Beşamel sosu hazırlanır. İki kaşık yağ ve iki kaşık unu orta ateşte ocakta
unun kokusu çıkana kadar kavrulur. İçine süt katılır çırparak boza
kıvamına getirilir. Ocak üzerinden alınıp tuzu ve karabiberi katılır
ılınınca yumurta kırılır ve karıştırılır.



37

 Sıvı yağla fırın kabını yağlayıp üzerine karnabahar ve brokoliler
yerleştirilir.

 Beşamel sosun içine bir yemek kaşığı kadar rende kaşar koyup karıştırılır
ve sebzelerin üzerine gezdirilir.

 En üstede kalan rende kaşarları serpilir.

 Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirilir. İlk
sıcaklığı çıktıktan sonra servis yapılır.

Resim3. 12: Karnabahar ve brokoli ograten
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UYGULAMA FAALİYETİ

Verilen malzemeleri kullanıp kabak ograten pişirerek servisini yapınız.

4 adet orta uzunlukta kalın kabak,50 gram un,100 gr margarin,1 lt süt, 2 adet yumurta,
Tuz, karabiber, Kıyılmış dereotu,100 gr rende kaşar.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kişisel hazırlığınızı yapınız.

 İş önlüğünüzü giyebilirsiniz.
 Bone ve eldiven kullanabilirsiniz.
 Kişisel hijyen kurallarını dikkate

alabilirsiniz.

 Araçlarınızı hazırlayınız

 Orta boy bir tencere hazırlayabilirsiniz.
 Isıya dayanıklı yayvan bir pişirme kabı

hazırlayabilirsiniz.
 Tahta kaşık hazırlayabilirsiniz.
 Rende hazırlayabilirsiniz.
 Sebze kazıyıcı hazırlayabilirsiniz.
 Sebze bıçağını hazırlayabilirsiniz.

 Gereçlerinizi hazırlayınız
 Kaşarı rendeleyebilirsiniz
 Dereotunu kıyabilirsiniz
 Ölçülü un ve yağınızı hazırlayabilirsiniz.

 Kabakları kazıyıp yıkayınız

 Hazırlama ve pişirme ilkelerini, dikkate
alabilirsiniz

 Sanitasyon ve hijyen kurallarına
uyabilirsiniz.

 Enine ortadan ikiye bölüp içlerini
oyunuz

 Çok az suda haşlayıp ısıya dayanıklı bir
kaba alınız

 Beşamel sos hazırlayınız

 Kabakların içini sosla doldurunuz.

 Kaşar rendesini kabakların üzerine
serpiniz.

 180 C de fırında pişiriniz.  Kaşarlar kızarana kadar pişirebilirsiniz.

 Servisini yapınız.
 Sıcak olarak servis yapınız
 Servis ilkelerini dikkate alabilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.

1. Sıcak sebze yemekleri; sebzelere et ve türevlerinin eklenerek pişirilir ve sofraların
…………. ……………..sınıfın da yer alırlar

2. Sebze üzerine beşamel sos ve kaşar peyniri rendesi dökülerek yapılan …………….de
sofralarımızda sıcak sebze yemekleri olarak yer almaktadır.

3. Sebze ayıklanıp temizlendikten sonra 1 cm kalınlığında yuvarlak kesilir ve bol yağda
kızartılıp, önceden pişirilmiş kıymalı harç konularak çok az su ilavesi ile pişirilen
yemeklere …………………………denir.

4. Sebzelerin içlerinin çıkartılıp ya da oyulup kıymalı ve pirinç karışımı harç ile
doldurulup pişirilmesine …………..,asma yaprağı, pazı, lahana, kabak çiçeği gibi
yaprak sebzelerin ortalarına harç koyup sarılmasına da ………………adı verilir.

5. Etli sebze yemeklerinde kullanılacak yağ miktarı ……………. …………………. da
düşünülerek belirlenmelidir.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

6. ( ) Sebzelerin içlerinin çıkartılıp ya da oyulup kıymalı ve pirinç karışımı harç ile
doldurulup pişirilmesine oturtma denir.

7. ( ) Ogreten sebzelerin haşlandıktan sonra beşamel sos ve kaşar peyniri rendesi ilave
edilerek fırınlanması ile yapılır.

8. ( ) Etli sebze yemeklerinde et tencereye eklendikten sonra bıraktığı suyu iyice
çekmesi gerekmez.

9. ( ) Yemeklerde kullanılacak yağ, ette de yağ olduğu göz önünde bulundurulmalı ve
buna göre ayarlanmalıdır.

10. ( ) Özellikle kızartılarak yapılan yemeklerde hazırlanacak harcın içine mutlaka yağ
konmalıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4

Sebzelerle salata ve garnitürler hazırlayabileceksiniz.

 Sebzelerle hazırlanan meze ve salata çeşitlerinin hazırlanış ve pişirilişleri ile
ilgili görsel ve basılı kaynakları araştırınız.

 Çevrenizdeki restoranlardan ve aile büyüklerinizden sezelerle hazırlanan meze
ve salata çeşitlerinin yapılışlarını araştırınız.

 Yaptığınız araştırmalar sonucunda elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla
paylaşınız.

4. SEBZE SALATA VE GARNİTÜRLERİ

Salatalar genellikle bazı çiğ ot ve sebzelerle yapılan, yağ, limon vb. maddeler konulan,
yemeklerle birlikte, iştah açmak amacıyla yenen yiyeceklerdir. Vitamin açısından çok zengin
yardımcı yemeklerdir. Garnitür ise herhangi bir şeyi ona uygun nitelikte tamamlayan
yiyecekler olarak ifade edilir.

Resim 4.1: Sebzeler hem salata hem de garnitür olarak kullanılabilir

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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4.1. Salataların Menüdeki Yeri ve Önemi

Salatalar sofralarda besin değerleri, renk, lezzet ve görünüşleri ile diğer yemekleri
takviye etmek, iştah açmak ve bazı besinlerin sindiriminin kolaylaştırmak için kullanılırlar.
Çiğ sebzeler taşıdıkları mineral ve madensel maddeler açısından oldukça önemlidirler.
Özellikle et yemeklerinin yanında tüketilen çiğ sebze salataları sindirimi kolaylaştırır.

Salatalar; çiğ sebze salataları ve pişmiş sebze salataları olmak üzere iki şekilde
hazırlanırken en altta esas salata kısmı, ortada sos en üst kısımda ise süsler olmak üzere üç
kısımdan oluşur. Karnı bahar, patates, kıvırcık, marul, lahana, patlıcan, kabak, kereviz,
fasulye, domates, salatalık kuru soğan, semizotu turp ve havuç salatası yapılan sebzelerden
bazılarıdır.

Sos olarak limonlu, sirkeli, sarımsaklı, zeytinyağlı, yoğurtlu ve mayonezli vb. soslar
kullanılır. Bu soslar sebzelerdeki C vitamini kaybını önlemenin yanında bazı besinlerin
yapısında ki A vitamininin vücutta kullanılmasını da sağlarlar. Buna en iyi örnek havuç
salatasıdır. Eğer havuç salatasına yağ dökülmese vücut A vitaminini yeterince kullanamaz.
Yenen yemeğin ve hazırlanan sofranın özelliğine göre bazı salatalara mezede denmektedir.

4.2. Salata Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar

 Çiğ sebze salataları hazırlanırken doğramada yapraklarından salata yapılacak
sebzeler bıçak yerine elle parçalanmalıdır. Sebzeler metalle ne kadar çok
karşılaşırsa o kadar vitamin kaybına uğrarlar.

 Çiğ olarak tüketilen sebzeler çok iyi yıkanmalıdır. Yıkandıktan sonra sirkeli
suda bekletilmelidir.

 Haşlanarak yapılan salatalarda sebze ya kendi suyunda haşlanmalı ya da çok az
su konmalıdır.

 Çiğ salatalara tuz yemekten hemen önce katılmalıdır.

 Salatalar yemek zamanına yakın yapılmalıdır. Bu hava teması yüzünden
meydana gelen vitamin kaybını önler.

 Kabukları soyularak salata yapılacak sebzeler de dış yüzeyleri kazınmaya
müsait olanlar kazınmalı soyulacak olanlarda çok ince soyulmalıdır. Sebzelerde
vitaminler kabuğun hemen altında daha yoğundur.

4.3. Garnitürlerin Menüdeki Yeri ve Önemi

Garnitürler, yemeklerimizi süslemek, güzel görünmelerini sağlamak, yemeklerin iştah
açıcı olmalarını sağlamak ve besin değerlerini artırmak amacı ile kullanılan ve daha çok
sebzelerden hazırlanan tamamlayıcı yiyeceklerdir. Genellikle sebze garnitürleri et ve balık
yemeklerinin yanında verilir. Garnitürler haşlama, yağda kızartma ve ızgarada pişirme olmak
üzere 3 şekilde hazırlanır.
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Resim 4.2: Et yemeğinin sebze garnitürü ile servisi

 Haşlayarak garnitür hazırlama: İki şekilde yapılır.

 Sebzeler çok az su ile haşlanır ve istenilen yumuşaklığa gelince ocaktan
alınır, daha sonra çok az yağ içinde bir iki dakika pişirilir. Bu usulde
pişirmeye ‘’soteleme’ ’denir.

 Sebzeler çok az su içinde haşlanır, süzülür ve iyice ezilir. Süt (et suyu da
kullanılabilir) ve tereyağı ile karıştırılarak tekrar pişirilir. Bu usule ‘’püre’
’denir. Patates ve patlıcan süt ile ıspanak, havuç et suyu veya su ile püre
yapılır.

 Yağda kızartarak garnitür hazırlama: İki şekilde yapılır

 Düz kızartma: Sebzeler istenilen şekil ve büyüklükte doğranır ve bol
yağ içinde kızartılır. En yaygın olarak yapılan patates kızartmasıdır.
Patlıcan ve biber de bu şekilde pişirilir.

 Pane ya da kaplama yaparak kızartma: Sebze çok az haşlandıktan
sonra un ve yumurta çırpılır, sebze bu karışıma bulanır ve kızgın yağda
kızartılarak kaplama yapılır. Ya da haşlanan sebze önce una sonra
yumurtaya bulanarak pane yapılır.

 Izgara yaparak garnitür hazırlama: İstenilen şekilde ve büyüklükte
doğranmış sebzelerin ızgara üzerinde kuru ısıda pişirilmesidir.
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4.4. Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar

 Üzerine sos dökülerek yenen yemeklerde garnitürlerin üzerine sos dökülmez.

 Patates garnitürü hazırlanırken sarı patates kızartmaya, beyaz patates püre
yapmaya uygundur.

 Kızartarak hazırlanan garnitürlerde sebzelerin yağ çekmemesi için bol yağ
kullanılmalıdır.

 Pane yapılacak sebze sert bir sebze ise önce haşlanır daha sonra kaplanarak
kızartılır.

 Sebzeler pane yapıldıktan sonra sarımsaklı yoğurt ile servis edilebilirler.

 Kızartma yağı sebze konmadan önce kızdırılmalıdır. Yağın kızıp kızmadığı
içine atılacak bir parça sebzenin etrafında baloncukların oluşması ile anlaşılır.

 Patatesleri haşlarken vitaminlerin kaybolmaması için kabukları ile
haşlanmalıdır.

Resim 4.3: Kızartılarak hazırlanmış sebze garnitürü

Resim 4.4:Haşlanarak hazırlamış patates püresi ile köfte servisi
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4.5. Sebze Garnitürü ve Salata Uygulamaları

4.5.1. Pırasa salatası

 Malzemeler

 1 kilogram pırasa gövdesi(yeşil yapraklar hariç)

 2 adet yumurta

 ½ bağ maydanoz

 1 kahve fincanı zeytinyağı

 3 diş sarımsak

 1 adet limonsuyu ve tuz

 İşlem basamakları

 Pırasa gövdelerini ayıklayıp, temizledikten sonra kare prizma şeklinde
doğranır.

 Geniş bir tencerede bir miktar su eklenerek yumuşayıncaya kadar
pişirilir. Servis tabağına yerleştirilir.

 Yumurta katı olarak haşlanır, sarısı ayrı beyazı ayrı rendelenir.

 Maydanozlar ayıklanır yıkanır ince kıyılır.

 Sarımsaklar tuz ile iyice ezilir, yağ ve limon suyuna karıştırılır.
Pırasaların üzerine gezdirilir.

 Rendelenmiş yumurta sarısı, akı ve kıyılmış maydanoz ile salatanın üzeri
süslenir.

Resim 4.5: Pırasa salatası
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4.5.2. Karışık salata

 Malzemeler

 2 adet domates

 2 adet salatalık

 5-6 yaprak marul

 4-5 adet taze soğan

 200 gram karnabahar

 1 kahve fincanı zeytinyağı

 1 adet limon suyu

 Tuz

 İşlem Basamakları

 Domatesler ayıklanır, yıkanır kabukları çok ince soyulur ve küp doğranır.

 Salatalık yıkanır kabukları çok ince soyulur ve küp doğranır.

 Marul yaprakları yıkanır ve elle ufak parçalara ayrılır.

 Karnabahar ayıklanır yıkanır ve elle küçük parçalara ayrılır.

 Taze soğanlar ayıklanır, yıkanır ve ince doğranır.

 Tüm malzemeler derin bir kâse içinde karıştırılır. Üzerine limon suyu ve
yağ gezdirilir.

 Salata tabağına alınarak süslenir. Tuz yemek sırasında serpilir.

Resim 4.6: Karışık salata
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4.5.3. Patlıcan Püresi

 Malzemeler

 1 kg patlıcan

 2 yemek kaşığı tereyağı

 2 yemek kaşığı un

 2 su bardağı süt

 İşlem basamakları

 Patlıcanlar yıkanıp kurulanır. İçlerinin iyi ve çabuk pişmesi için birkaç
yerinden delinir.

 Fırında, ızgarada veya ocak üzerinde içleri yumuşayana kadar
pişirilir(közlenir)

 Közlenen patlıcanların kabukları temizlenir. Çatal yardımı ile ezilir ve

 Un tereyağında un kokusu gidene kadar kavrulur.Süt yavaş yavaş una
ilave edilerek beşamel sos hazırlanır.

 Beşamel sos ile patlıcan ezmesi karıştırılır.

 Izgara et, balık ve tavuk yanında servis yapılır.

Resim 4.7: Patlıcan püreli garnitürle servis edilmiş bir et yemeği

4.5.4. Düşes patates

 Malzemeler

 1 kilogram beyaz patates

 4 yumurta

 60 gram margarin

 Tuz
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 İşlem Basamakları

 Patatesler haşlanır ve iyice ezilir.

 Sıcakken margarin eklenir.

 Ilıyınca yumurtalar tek tek yedirilir.

 Bir kaşık yardımı ile yağlanmış unlanmış fırın tepsisine ceviz
büyüklüğünde parçalar konur.

 180 C fırında üzerleri kızarana kadar pişirilir.

 Pişme sırasında fırın kapağı açılmaz.

 Pişme işleminin sonunda ise fırın kapağı 10 dakika açılmaz.

Resim 4.8: Düşes patates

4.5.5. Havuç Pane

 Malzemeler

 ½ kg iri havuç

 3 adet yumurta

 1 tepeleme kaşık un

 Tuz

 Kızartmak için yağ

 İşlem Basamakları

 Havuçların dışı kazınır ve yıkanır.

 Çok az haşlanır ve ½ cm kalınlığında boyuna kesilerek dilimlere ayrılır.

 Una ve yumurtaya çok az tuz serpilir.

 Havuç önce una sonra çırpılmış yumurtaya batırılır.

 Bol yağda kızartılır.
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 İster yoğurtla istenirse et yemeklerinin yanında garnitür olarak servis
edilebilir.

Resim 4.9: Havuç pane
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UYGULAMA FAALİYETİ
Verilen malzemeleri kullanıp patatesli semizotu salatası yaparak servis yapınız.

1 demet semizotu, 3 patates, 1 kırmızıbiber, 2 adet taze soğan, 2 yemek kaşığı
mayonez, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 diş sarımsak, tuz, 1 yemek kaşığı haşhaş tohumu

İşlem Basamakları Öneriler

 Kişisel hazırlıklarınızı yapınız.
 Önlük giyip bone takabilirsiniz.
 Kişisel hijyen ve sanitasyon kurallarına

uyabilirsiniz.

 Araçlarınızı hazırlayınız

 Sebze yıkama küvetini
hazırlayabilirsiniz.

 Sebze bıçağı hazırlayabilirsiniz.
 Kesme tahtası hazırlayabilirsiniz.
 Servis tabağı ve kaşığını

hazırlayabilirsiniz.

 Patatesleri haşlayınız.
 Kabuklarını soyup iri küp şeklinde

doğrayabilirsiniz.

 Semizotunu ayıklayıp yıkayınız.  Sadece yapraklarını kullanabilirsiniz..

 Taze soğanları ayıklayıp, yıkayıp
doğrayınız.

 Yeşil yaprakların arasında toprak vb.
Kalmamasına dikkat edebilirsiniz.

 İnce ince doğrayabilirsiniz.

 Kırmızıbiberleri yıkayıp, çekirdek
yataklarını çıkartarak doğrayınız.

 Önce boyuna sonrada enine bıçak sırtı
kalınlığında doğrayabilirsiniz.

 Halka şeklinde doğrayabilirsiniz.

 Yoğurt ve mayonezi karıştırınız
 Pürüzsüz hale gelinceye kadar

çırpabilirsiniz.
 Sarımsağı ezerek yoğurt ve mayonez

karışımına katınız.
 Tuz atarak havanda ezebilirsiniz.

 Semizotu, soğan, kırmızıbiber ve
patatesleri karıştırınız.

 Gereğinden fazla karıştırarak sebzelerin
ezilmemesine dikkat edebilirsiniz.

 Sebzeleri yoğurt ve mayonez sosu ile
karıştırınız.

 Yoğurtlu sos dan biraz ayırarak servis
tabağındaki salatanın üzerini
kaplayabilirsiniz.

 Salatanın servisini yapınız.

 Servis tabağına alarak üzerini haşhaş
tohumları ile süsleyebilirsiniz.

 Salatanın içinde kullandığınız sebzeleri
süslemede de kullanabilirsiniz.

 Çalışma ortamını temizleyiniz.  Planlı ve düzenli çalışabilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.

1. Genellikle bazı çiğ ot ve sebzelerle yapılan, yağ, limon vb. maddeler konularak, iştah
açmak amacıyla yenen yiyeceklere ..................denir.

2. Salatalar; ………sebze salataları ve …………….sebze salataları olmak üzere iki
şekilde hazırlanır.

3. Salatalarda sos olarak limonlu, …………, sarımsaklı, zeytinyağlı, ................ve
mayonezli soslar kullanılır.

4. Salatalar………………….yakın yapılmalıdır. Bu……………….. teması yüzünden
meydana gelen ………………..kaybını önler.

5. Çiğ olarak tüketilen sebzeler çok iyi yıkanmalıdır. Yıkandıktan sonra ………….suda
bekletilmelidir.

6. Üzerine-………..dökülerek yenen yemeklerde garnitür üzerine sos dökülmez.

7. Patates garnitürü hazırlanırken beyaz patates………………..sarı patates ise
……………….yapmaya uygundur.

8. ………..ya da …………..yaparak garnitür hazırlama kızartarak garnitür hazırlama
yöntemidir

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki “öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5

Hazır sebze yemekleri yapabileceksiniz.

 Sebzelerle hazırlanan yemek pişirme yöntemlerini çevrenizden, görsel ve yazılı
basılmış kaynaklardan araştırınız.

 Uygulamasını yapınız.

5. HAZIR REÇETELERİN BULUNDUĞU
KAYNAKLAR

Verilen reçetenin uygulanmasında yemeğin özelliğini değiştirecek farklı denemeler
yapmak, değişik tatların ortaya konması ve yeni reçeteler geliştirmek açısından önemlidir.
Reçeteler üzerinde yapılan değişikliklerde, değişiklik yapılan yiyeceğin ya da yöntemin tat
ve lezzet açısından birbirini tamamlaması çok önemlidir. Bu nedenle her besinin pişirilme
yöntem ve ilkeleri hakkında ön bilgiye sahip olmak gerekmektedir. Sebzelerle yapılabilen
yemek reçetelerine değişik kaynaklardan ulaşılarak uygulamalar yapmak mümkündür.

5.1. Kitaplar

Sebze yemekleri ile ilgili hazır reçetelerin bulunduğu kitaplardaki reçeteler
uygulanmaya başlanmadan önce bazı konuların bilinmesi gerekir.

 Sebzeler hakkında genel bilgi sahibi olmak,

 Kitaptan uygulanacak sebze yemekleri hakkında genel bilgi sahibi olmak,

 Uygulamada önemli olan noktaları bilmek,

 Kitaptaki reçetenin araç gereç ve işlem basamaklarını önceden bir kâğıda
yazmak ve oradan takip etmek planlı ve düzen çalışma açısından önemlidir.

 Kitapta verilen reçetede kullanılacak malzeme matematiksel ölçülerle
verilmişse mutlaka mutfak terazisi ile ölçüm yapmak gerekir.

 Mutfak terazisi bulunmuyorsa kitaplardan uygulama yapılırken bardak ve kaşık
ölçüleri kullanılarak hazırlanmış reçeteleri kullanmak ya da terazi bulunan

ÖĞRENME FAALİYETİ–5

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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ortamda örneğin okul atölyesinde ölçerek bardak kaşık ölçüsüne önceden
çevirmek ve evde bu şekilde uygulama yöntemi kullanılabilir.

 Sebze yemeklerinin yapılışındaki işlem basamaklarını dikkatle takip ederek
önemli noktaları göz önüne almak gerekir.

 Verilen reçetenin uygulanmasında yemeğin özelliğini değiştirecek farklı
denemeler yapmak tamamen farklı bir yiyeceğin ortaya çıkmasına sebep
olabilir. Ancak deneme ve geliştirme amaçlı olarak değişiklikler yapılabilir.

 Kitapta servis şekli nasıl verilmişse o şekilde uygulamak gereklidir.

 Eski tarihli kitaplarda günümüzde kullanılmayan kelimeler varsa bugünkü
karşılığı araştırmalı, eksik ve yanlış yöntem ve araç gereç kullanılması
önlenmelidir.

5.2. Dergiler Broşürler

Pratik uygulamalara yer veren bazı yemek dergileri, sebzelerle hazırlanan yemekleri,
meze ve salata reçetelerini hazırlayarak okuyuculara sunmaktadır. Kitaplarda resimli
reçeteler genellikle kullanılmaz fakat dergi ve broşürlerde bol resimli reçetelere rastlamak
mümkündür. Bazı broşürler hazırlanarak sebze yemeği, meze ve salataların reçeteleri
verilmekte, malzeme ve işlem basamakları açıklanmaktadır.

Dergi ve broşürlerdeki hazır reçeteler de kitaplarda olduğu gibi denenmiş ve
uygulanabilirliğinden emin olunmuş tarifelerdir. Sebze yemeklerinin hazırlanması ve
servisinin açıklandığı bu reçetelerin uygulanmasında da aynı şekilde kitaplardaki tarifeleri
uygulamada dikkat edilmesi gereken noktaların göz önüne alınması önemlidir.

5.3. İnternet

Sebze yemekleri, sebzelerle hazırlanan meze ve salataların çeşitleri ile ilgili reçeteler
internet ortamında birçok sitede yer almaktadır. Bu reçetelerde verilen malzeme ve işlem
basamakları, yazan kişinin kendisinin geliştirdiği ya da herhangi bir kitaptan alınmış ve
yemeğin özelliğini bozmayacak şekilde değişiklikler yapılmış tarifelerdir. İnternetten sebze
yemekleri reçeteleri alınıp uygulama yapılacağı zaman, diğer kaynaklarda olduğu gibi
verilen araç gereç ve işlem basamakları dikkatlice okunup not alındıktan sonra uygulamaya
geçilmelidir. İnternette reçetesi verilen sebze yemekleri, meze ve salatalarının resimleri
görülerek tabağa yerleştirme ve süsleme şekli dikkatlice incelenmelidir.

5.4. Televizyon

Birçok televizyon programında her türlü yemek çeşitleri olduğu gibi sebze yemekleri,
meze ve salatalarının yapılışları da görsel olarak sunulmaktadır. Sebze yemekleri
reçetelerinin verildiği ve yapılışının anlatıldığı bu programlar dikkatlice izlendiği takdirde bu
reçetelerden de yararlanılarak farklı yemek ve salatalar öğrenilebilmektedir.
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Sebze yemekleri tariflerini televizyonda izlerken mutlaka bir not kâğıdı ve kalem hazır
bulundurulmalı, araç gereç listesi ve işlem basamakları eksiksiz olarak not alınmalıdır.
Ayrıca süsleme ve servis yöntemlerinin de herhangi bir özelliği varsa dikkatle izlenmeli ve
not tutulmalıdır.

5.5. Kaynak Kişiler

Sebze yemekleri, meze ve salata çeşitleri ile uygulama ve servis yöntemlerinin
hazırlanması konusunda kendi tecrübelerini kullanarak farklı yöntemler geliştirmiş ve
bunları uygulayarak tecrübe kazanmış kişilerle görüşmek yeni reçetelerin öğrenilip
uygulanmasına yardımcı olacaktır.

Kaynak kişilerle görüşmek ve farklı reçeteler öğrenmek için öncelikle görüşme
yapılacak kişi açısından uygun bir zaman seçilmesi çok önemlidir. Kaynak kişinin çok fazla
meşgul olmadığı rahat bir zaman seçilirse verilecek reçetedeki malzeme ve işlem
basamakları daha düzenli ve doğru olacaktır. Ayaküstü acele verilen tarifelerde gözden
kaçan, eksik bir konu kalmış olabilir.

Görüşmeye başlamadan önce not almak üzere defter veya not kâğıdı ile bir kalem
mutlaka bulundurulmalıdır. Anlatılan reçetenin yapılışındaki işlem basamakları dikkatle
dinlenmeli, anlaşılmayan konu varsa zamanında tekrarlanarak eksiksiz öğrenilmelidir.
Görüşme yapılan kişinin zamanı uygunsa, uygulamalı olarak öğrenilmesi, daha kalıcı
olmasını, süsleme ve servis özellikleri yönünden eksiksiz öğrenilmesini sağlayacaktır.

5.6. Diğerleri

Sebze yemekleri, meze ve salatalarının malzeme ve işlem basamaklarının bulunduğu
hazır reçetelere bunların dışında şu kaynaklarda ulaşılabilmektedir.

 Çeşitli kurum mutfaklarında uygulanan yöntemlerden,

 Toplu yemek yapılan kurum ve kuruluşların mutfak çalışanlarından,

 Fırın, mikser, soğutucu, derin dondurucu, tencere gibi çeşitli mutfak araçları
kullanım kılavuzlarından ulaşılabilmektedir.

Uygulamalarda hangi kaynak kullanılırsa kullanılsın çalışma ortamı her işlemin
sonunda temizlenmeli uygulamanın sonuna bırakılmamalıdır. Böylelikle zaman ve enerji
verimli kullanılmış olur.
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Resim 5.1: Planlı çalışılmamış dağınık bir mutfak
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UYGULAMA FAALİYETİ
Herhangi bir kaynaktan et ya da et ürünleriyle hazırlanan bir sebze yemeği reçetesi

araştırarak uygulamasını yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Çeşitli kaynaklardan araştırma yapınız.
 Yazılı ve görsel basılı kaynaklardan

yararlanabilirsiniz

 Kişisel hazırlıklarınızı yapınız.

 Önlük giyip bone takabilirsiniz.

 Kişisel hijyen ve sanitasyon kurallarına
uyabilirsiniz

 Uygulayacağınız reçeteyi dikkatli
okuyunuz.

 Reçetenin işlem basamaklarını sırası ile
yazabilirsiniz.

 Önemli konularda kısa notlar
alabilirsiniz.

 Reçetede kullanılacak araçları
hazırlayınız.

 Reçetede verilen araçları hijyen ve
sanitasyon kurallarına uygun
hazırlayabilirsiniz.

 Reçetede kullanılacak gereçleri
hazırlayınız.

 Reçetede verilen gereçleri ölçülere
uygun olarak hazırlayabilirsiniz.

 Kullanılacak malzemelerin ön
hazırlıklarını yapınız.

 Reçetede belirtildiği şekilde
malzemelerin ön hazırlığını yapınız.

 Et veya et ürününüze pişirme
tekniklerine uygun ön işlem
yapabilirsiniz.

 Sebze veya sebzelerinizi doğrama
şekillerini dikkate alarak
doğrayabilirsiniz.

 Reçetede belirtilen şekilde yemeğinizi
pişiriniz.

 İşlem basamaklarının sırasına dikkat
edebilirsiniz.

 Etli sebze yemeği pişirme ilkelerini
dikkate alarak pişirebilirsiniz.

 Reçetede belirtildiği şekilde servis
araçlarını hazırlayınız.

 Servis yapacağınız aracın yemeğin
miktarına ve özelliğine uygun olmasına
dikkate alabilirsiniz.

 Garnitür hazırlayınız.
 Garnitür ölçülerine ve miktarına dikkat

ediniz.

 Yemeğinizin özeliğine uygun garnitür

UYGULAMA FAALİYETİ
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seçmeye dikkat edebilirsiniz.

 Yemeğinizin lezzetine uygun garnitür
seçmeye özen gösterebilirsiniz.

 Çalışma ortamını temizleyiniz  Hijyen ve sanitasyon kurallarına uyunuz
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Verilen reçetenin uygulanmasında yemeğin özelliğini değiştirecek farklı
denemeler yapmak değişik tatların ortaya konması ve yeni reçeteler geliştirmek
açısından önemlidir.

2. ( ) Verilen bir reçete üzerinde değişiklik yapmak, değişiklik yapılan yiyeceğin ya da
yöntemin tat ve lezzet açısından birbirini tamamlaması çok önemli değildir, önemli
olan yeni bir reçete ortaya koyabilmektir.

3. ( ) Uygulanacak reçetenin araç gereç ve işlem basamaklarını önceden bir kâğıda
yazmak ve oradan takip etmek zaman kaybına neden olur.

4. ( ) Dergi ve broşürlerdeki hazır reçeteler de kitaplarda olduğu gibi denenmiş ve
uygulanabilirliğinden emin olunmuş tarifelerdir.

5. ( ) Kaynak kişilerden reçeteler alınırken, görüşme yapılan kişinin zamanı uygunsa,
uygulamalı olarak öğrenilmesi, daha kalıcı olmasını, süsleme ve servis özellikleri
yönünden eksiksiz öğrenilmesini sağlayacaktır.

6. ( ) Verilen reçetelerde kullanılacak malzemeler mutlaka matematiksel ölçülerle
verilmiş olmalıdır, kaşık ve bardak ölçüler ile verilen reçetelerin sonuçları olumsuz
olmaktadır.

7. ( ) Çalışma ortamının temizliği, reçetenin uygulama işlemlerinin sonunda
yapılmalıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Teste” geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Aşağıdaki kriterleri dikkate alarak zeytinyağlı sebze yemekleri reçetelerinden birini
seçerek uygulamasını ve servisini yapınız.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Değişik kaynaklardan zeytinyağlı sebze yemekleri araştırdınız
mı?

2. Kişisel bakımınızı yaptınız mı? (tırnak, saç, el bakımı vb.)

3. Önlük giyip, bone ve eldiven taktınız mı?

4. Reçetede verilen araçları hazırladınız mı?

5. Reçetede verilen ölçülere uygun gereçleri hazırladınız mı?

6. Yemeği pişirirken işlem basamaklarına dikkat ettiniz mi?

7. Yemeği reçetede belirtilen şekilde servise hazırladınız mı?

8. Uygun şekilde servisini yaptınız mı?

9. Çalışma ortamını sanitasyon kurallarına uygun temizleyip
düzenlediniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Modül Değerlendirmeye” geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Sebze yemeği pişirmeye başlamadan önce hangisinin öncelikle yapılması gereklidir?
A) Çalışma ortamı temizliği
B) Malzemelerin hazırlanması
C) Kişisel temizlik
D) Kişisel bakım

2. Aşağıdakilerin hangisinde mutlaka maske kullanılmalıdır.
A) Araç ve gereçleri hazırlarken
B) Enfeksiyon hastalıklarında
C) Çalışma ortamını temizlerken
D) Bulaşık yıkarken

3. Aşağıdakilerden hangisi meyvelerinden faydalanılan sebzelerden birisidir?
A) Brüksel lahanası
B) Maydanoz
C) Kuşkonmaz
D) Bamya

4. Aşağıdakilerden hangisi mutfaktaki en küçük doğrama şeklidir?
A) Kibrit çöpü
B) Kare prizma
C) İri kibrit başı
D) Kibrit başı

5. Patates, enginar gibi sebzeler su içinde niçin bekletilir?
A) Lezzetini arttırmak için
B) Kolay pişmesi için
C) Kararmaması için
D) Besin değerini arttırmak için

6. Aşağıdakilerden hangisi sıcak sebze yemeklerinden değildir?
A) Oturtmalar
B) Musakkalar
C) Tencere yemekleri
D) Zeytinyağlı sarmalar

MODÜL DEĞERLENDİRME
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7. Zeytinyağlı yemeklere şeker konmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Miktarını çoğaltmak için
B) Lezzetini olumlu yönde etkilediği için
C) Görüntüsünü güzelleştirmek için
D) Besleyici değerini artırmak

8. Aşağıdaki zeytinyağlı sebze yemekleri pişirme yöntemlerinden hangisi sağlık
açısından en uygundur?
A) Hepsinin çiğden konularak pişirilmesi
B) Hepsinin kavrulduktan sonra pişirilmesi
C) Bir kısmının kavrularak, bir kısmının çiğden konularak pişirilmesi
D) Uzun süre pişirilmesi

9. Aşağıdakilerden hangisi salataların mönüde yer aldığı şekillerden değildir?
A) Soğuk yemek
B) İştah açıcı olarak
C) Zeytinyağlı yemek
D) Ziyafet mönüsünde ana yemek olarak

10. Hazır sebze yemeği reçetelerine nerelerden ulaşılabilir.
A) Yemek kitapları-dergiler
B) Televizyon-radyo
C) İnternet
D) Hepsi

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI

1 depo

2
kök

sebzeler

3 yapraklı

4
meyvelerind

en

5
ayıklama,
yıkama,
doğrama

6 bıçak

7
sebze

torbası

8
margarin
tereyağı

9 kaynar su

10 kibrit başı

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARLARI

1 B

2 C

3 A

4 D

5 D

6 Y

7 D

8 Y

9 Y

10 D

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ 3 CEVAP ANAHTARLARI

1
ana

yemekleri

2 ogratenler

3 musakka

4
dolma /
sarma

5 etin yağı

6 Y

7 D

8 Y

9 D

10 Y

ÖĞRENME FAALİYETİ 4 CEVAP ANAHTARI

1 salata

2 çiğ / pişmiş

3
Sirkeli /
yoğurtlu

4
yemeğe /
hava /
vitamin

5 sirkeli

6 sos

7
haşlama-
kızartma

8
Pane /
kaplama
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ÖĞRENME FAALİYETİ 5 CEVAP ANAHTARI

1 D

2 Y

3 Y

4 D

5 D

6 Y

7 Y

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 C

2 B

3 D

4 A

5 C

6 D

7 B

8 A

9 D

10 D
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