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AÇIKLAMALAR 
KOD 811ORK139 

ALAN  Aile Ve Tüketici Hizmetleri 

DAL/MESLEK Ev Ve Kurum Hizmetleri 

MODÜLÜN ADI  Çırpılarak Hazırlanan Hamurlar 

MODÜLÜN TANIMI  

Çırpılarak hazırlanan hamur tekniği ile ürünler hazırlama 

bilgi ve becerisinin kazandırılmasını sağlayan öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOġUL Ön koĢul yoktur. 

YETERLĠK Çırpılarak yapılan hamur tekniği ile ürünler hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam, araç ve gereçler sağlandığında çırpılarak 

hazırlanan hamur iĢlerini, tekniğine ve hijyen kurallarına 

uygun yapabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Çırpılarak hazırlanan hamurlardan ürünler yapmak 

için hijyen kurallarına uygun ön hazırlık 

yapabileceksiniz. 

2. Çırpılarak hazırlanan hamurlardan tekniğine uygun 

ürünler hazırlayabileceksiniz. 

3. Çırpılarak hazırlanan hamurlardan tekniğine uygun 

hazır reçeteleri uygulayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Mutfak, pastane ve atölye ortamı  

Donanım: Çırpılarak yapılan hamurlarda kullanılan araç ve 

gereçler 

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, 

 

Yemek kültürümüzün vazgeçilmez parçası olan hamur iĢlerini tekniğine uygun 

hazırlamak ve sunumunu yapmak bu konuda gerekli bilgi, beceri ve tecrübelerin yeterli 

derecede geliĢtirilmesiyle mümkündür.  

 

Hemen herkesin severek tükettiği kekler ve pastalar çırpılarak yapılan hamurlarla 

hazırlanan ürünlerdir. Kek ve pastaların istenilen kalitede hazırlanması kullanılan araç gereç 

kalitesiyle de yakından ilgilidir. Aynı zamanda bu ürünlerin görsel sunumu da oldukça 

önemlidir.  

 

Göze hoĢ görünen lezzetli pasta ve kekleri hazırlayabilmeniz, bu konuda bilgi 

becerilerinizi sürekli geliĢtirip yenilenmesine bağlıdır. 

 

Bu modül ile çarpılarak hazırlanan hamurların özelliklerini, hazırlama yöntemlerini ve 

çeĢitli ürünler hazırlamayı öğreneceksiniz. Öğreneceğiniz teknikleri, kendi becerilerinizi de 

kullanarak geliĢtirebilirsiniz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

Uygun ortam ve koĢullar sağlandığında çırpılarak hazırlanan hamurlardan ürünler 

yapmak için hijyen kurallarına uygun ön hazırlık yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çırpılarak hazırlanan hamurlarda kullanılan araç gereçleri ve özelliklerini 

yiyecek hazırlama ile ilgili kaynaklardan ve internetten araĢtırınız. 

 Pastanelere giderek orada çırpılarak hazırlanan hamurlarla hangi ürünlerin 

hazırlandığını araĢtırınız. 

 Pastanelerde kek ve pastaların servis Ģekillerini görerek not alınız ve 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. ÇIRPILARAK HAZIRLANAN 

HAMURLAR 
 

Çırpılarak hazırlanan hamurlar besin değeri açısından enerji değeri yüksek olan 

karbonhidratlı yiyecekler grubuna girer. Bu yöntemle hazırlanan hamurlar daha çok kekler, 

pandispanyalar ve yaĢ pastaların hazırlanmasında kullanılır. Bu hamur türü, yaĢ pastaların 

ana hamurudur. Hemen hemen piyasadaki bütün pasta ve kekler bu hamur çeĢidiyle 

hazırlanır. Çırpılarak hazırlanan hamurlardan elde edilen ürünler; görünümü ve lezzeti 

açısından herkes tarafından sevilerek tüketilen yiyeceklerdendir. 

 

1.1. Çırpılarak Hazırlanan Hamurların Özellikleri 
 

Çırpılarak yapılan hamurları hazırlama tekniğinin birinci yöntemi; belirli ölçüdeki tam 

yumurta ile toz Ģekerin koyu yoğurt kıvamına gelinceye kadar çırpma teli, çırpıcı veya 

çırpma makinesinde çırpılması ve sonra da un ve diğer gereçlerin çırpıcı araç kullanmadan 

kaĢık yardımıyla karıĢtırarak ilave edilmesiyle hazırlanan bir tekniktir.  

 

Ġkinci yöntemde ise belirli ölçüde ki yumurta aklarını kullanarak diğer iĢlemleri takip 

etmektir. Bu hamurdan yapılan kekler, pastalar gösteriĢli hacimlerinin yanı sıra oldukça da 

hafiftirler. Yapımı da diğer pasta hamurlarına göre daha kolaydır. Kek ve pastaların 

yapımında ana malzeme yumurtadır. Yumurta kabarmayı sağlayıcı, koyulaĢtırıcı, emülsiye 

edici, diğer malzemeleri birbirine bağlayıcı ve yiyeceklere düzgün ve yumuĢak bir kıvam, 

renk ve lezzet verici özelliklere sahip bir besindir. Bu nedenlerden dolayı çarpılarak 

hazırlanan hamurların vazgeçilmez ana malzemesidir.  

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 
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1.2. Çırpılarak Hazırlanan Hamurlarda Kullanılan Araçlar 
 

 Kek kalıpları 

 

Resim1.1: ÇeĢitli malzemelerden yapılmıĢ kek kalıpları 

 

 Kenarlı pasta kalıpları 

 Pasta çemberleri 

 

 

Resim1.2: Çember Kalıplar  

 Pasta tepsileri 

 

Resim1.3: Kek ve pastaların servisinde kullanılan çeĢitli boyda tepsiler 
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 Tart ve tartölet kalıpları 

 

 

Resim1.4: ÇeĢitli tartölet kalıpları 

 

 Muffin kalıpları  

 

 

Resim1.5: Tek tek ve tepsi Ģeklinde muffin kalıplar 

 

 ÇeĢitli ebat ve Ģekillerde duylar (Krema torbası uçları) 

 

 

Resim1.6:ÇeĢitli krema torbası uçları (duylar) 
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 Krema torbaları ve enjektörler 

 

Resim1.7: Krema enjektörü ve krema torbası 

 Yumurta çırpma teli 

 

 

Resim1.8: Metal Çırpma Teli 

 

 Mikser 

 Yumurta çırpma kapları (çelik veya cam) 

 Spatulalar 

 KaĢıklar 

 Bıçaklar 

 Rende 

  

Resim1.9: ÇeĢitli boylarda pasta bıçakları ve pasta kesimi 
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1.2.1.Özellikleri 
 

Çırpılarak yapılan hamurların hazırlanmasında kullanılan kalıplar günümüzde 

genellikle çelik ve teflon metallerden; tencereler, bıçaklar, çırpma telleri, spatulalar, duylar 

yine çelik malzemeden yapılmaktadır. Krema torbası olarak plastik ya da bezden yapılmıĢ 

torbalar kullanılmaktadır. Torbaların ucuna takılarak süslemede kullanılan duylar ise çelik ya 

da plastik olabilir. Ancak sağlık açısından çelik olanlar tercih edilmelidir. Çünkü çelik 

araçların temizliği daha kolaydır. KaĢıklar genellikle hamuru karıĢtırmada ve krema 

piĢirmede kullanılmaktadır. Özellikle krema piĢirmede tahta kaĢık kullanılması tencerenin 

çizilerek sağlığa zararlı hâle gelmemesi için daha uygun olacaktır. Çırpılarak yapılan 

hamurları hazırlamada kullanılan mikserler çırpma iĢleminin daha kısa sürede ve daha az 

enerji harcayarak yapılmasını sağlarlar. Evlerde kullanılan elektrikli el mikserleri, çırpma, 

karıĢtırma ve parçalama aparatlarından oluĢurlar. Bazılarında yalnızca çırpma ve karıĢtırma 

parçaları mevcuttur. 

 

1.2.2. Temizlikleri 
 

 Araçların temizlenmesinde mutlaka sıcak su ve yeterli miktarda deterjan 

kullanılmalıdır. 

 Teflon kalıpların temizliğinde kesinlikle bulaĢık teli vb. kullanılmamalıdır. Aksi 

hâlde teflon çizilir ve sağlığa zararlı hâle gelir. 

 Çelik araçlarda kurumuĢ kalıntılar varsa telle ovarak değil, ıslatarak bir süre 

yumuĢamasını bekleyerek temizlenmelidir. 

 Yumurta çırpma telleri ve mikser çırpıcıları çok dikkatli temizlenmeli, tel 

aralarında hiçbir artık madde kalmamalıdır. Özellikle yumurta kalıntıları çok 

çabuk mikroorganizma üreterek sağlığı olumsuz yönde etkilemeye sebep 

olabilir. 

 Kullanılan mikserler iĢi bittikten sonra mutlaka silinerek yerine kaldırılmalıdır. 

 Tahta kaĢıklar bulaĢık makinesi yerine elde yıkanırsa deterjan kalıntıları 

kaĢıkların gözeneklerine girmez ve kullanım esnasında yiyeceğe karıĢmamıĢ 

olur. Bu nedenle tahta kaĢıklar elde yıkanmalıdır ve çok iyi durulanmalıdır. 

 Tüm araçlar temizlendikten sonra mutlaka iyice kurulandıktan sonra 

kaldırılmalıdır. Çünkü nemli ortam mikroorganizmaların üremesi için uygun 

ortam oluĢturmaktadır. 

 

1.3. Çırpılarak Hazırlanan Hamurlarda Kullanılan Gereçler 
 

Çırpılarak yapılan hamurlarda ürünün özelliğine göre baĢta yumurta, Ģeker ve un 

olmak üzere yağ, süt, kakao ve süsleme amaçlı çeĢitli kuruyemiĢler, kuru ve yaĢ meyveler 

vb. çok çeĢitli gereçler kullanılmaktadır. 
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1.3.1. Yumurtanın Çırpılarak Hazırlanan Hamurdaki Fonksiyonu 

 

Çırpılarak hazırlanan ürünlerde hamurun kabarmasını sağlayan esas madde 

yumurtadır. Yumurtanın fom yapma özelliği yiyecek hazırlamada çok önemlidir. 

 

 Yumurtanın fom oluĢturması 

 

Yumurta akı veya sarısı ya da bütün olarak yumurta çırpıldığında rengi açılır, köpürür 

ve kabarır. Bu olayın asıl etkeni yumurta akıdır. Yumurta akının çırpılması sonucu içine 

hava kabarcıklarının girmesi ve bunların ince bir tabaka proteinle sarılarak kabarması 

olayına fom adı verilir. Çırpılarak fom olayı gerçekleĢtirilmiĢ yumurtaya diğer malzemeler 

yavaĢ eklenmelidir aksi hâlde fom söner. Böylece hazırlanan ürün istenilen kalitede olmaz. 

Fomun kıvamını etkileyen bir baĢka etmen de yumurtaların ısısıdır. Oda sıcaklığındaki 

yumurtadan, buzdolabından çıkmıĢ yumurtalara oranla daha kolay fom elde edilir  

 

Çırpılarak yapılan hamurların hazırlanmasında yumurta hamurun kabarmasını 

sağlamada yani fom oluĢturmada görevlidir. Bu hamurların hazırlanmasında ölçülere 

uygunluk bakımından ortalama 50 g ağırlığındaki orta büyüklükte diye nitelendirilen 

yumurtalar tercih edilmelidir. Kek hazırlamada oda ısısındaki yumurtalar kullanılmalıdır. 

Aynı zamanda yumurtaların taze olmasına dikkat edilmelidir. Bazı ürünleri hazırlanmasında 

yumurta akı, genel olarak da tüm yumurta kullanılmaktadır.  

 

 

Resim 1.10: ÇırpılmıĢ yumurta akının görünümü 

 

1.3.2. ġekerin Çırpılarak Hazırlanan Hamurdaki Fonksiyonu 
 

Çırpılarak yapılan hamurların hazırlanmasında kullanılan temel gereçlerden biridir. Bu 

hamurlarda toz Ģeker kullanılır. ġeker, yumurta proteininin fom oluĢturmasına yardımcıdır. 

Gereğinden fazla Ģeker kullanımı ise kabarmayı olumsuz etkiler. Bu durumda kek çöker, 

nemli ve özellikle üst kısımda kırılgan, çatlayan bir yapıya sahip olur. Bu nedenle Ģeker 

miktarı iyi ayarlanmalıdır.  
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1.3.3. Unun Çırpılarak Hazırlanan Hamurdaki Fonksiyonu 
 

Çırpılarak yapılan hamurların hazırlanmasında kullanılan temel gereçlerden biri de 

undur. Hamurların hazırlanmasında baklavalık olarak nitelendirilen yumuĢak buğday unları 

kullanılmalıdır. Bu unların kullanımıyla gözenekleri muntazam, yumuĢak kekler elde edilir. 

Aynı zamanda taze, nem oranı düĢük unların kullanılmasına dikkat edilmelidir. Unun taze 

olup olmadığını anlamak için bir miktar un alınıp avuç içerisinde sıkılır, un eğer parmaklar 

arasından fıĢkırırsa ve Ģekil almazsa taze demektir. Avuç içerisinde toplanan unlar bayattır. 

Un mutlaka elenerek kullanılmalıdır. Böylece kek hamuru içerisinde unun topaklanarak 

kalması önlenmiĢ ve homojen dağılımı sağlanmıĢ olur. 

 

1.3.4. Diğer Gereçler 
 

Çırpılarak hamur hazırlamada kullanılan temel gereçlerden baĢka yardımcı 

gereçlerden de faydalanılmaktadır. Bu gereçler; 

 

 Yağlar: çırpılarak hazırlanan hamurlara lezzet vermek, hacmini artırmak ve 

yumuĢaklık kazandırmak amacıyla kullanılır. Yağın çeĢidi, kalitesi ve miktarı 

keklerin kalitesini etkiler. 

 Süt: Un proteinlerinin hacim kazanmasını sağlar, Ģeker, tuz ve kabartıcıları 

çözer, aynı zamanda keklere yumuĢaklık kazandırır. 

 Kabartıcılar: Kabartıcı olarak bu hamurlarda genellikle kabartma tozları 

(baking Powder), karbonat ve amonyak tozu kullanılır. Fakat en çok tercih 

edileni kabartma tozlarıdır. Karbonat ürünün rengini ve lezzetini olumsuz 

etkilediği için tercih edilmez. Kabartma tozu un ile karıĢtırılıp elenerek ilave 

edilirse homojen karıĢım sağlanmıĢ olur ve hazırlanan üründen daha iyi sonuç 

alınır. 

 Kakao: Kek, pasta ve krema yapımında lezzet ve renk vermek amacıyla 

kullanılan, orta ve Güney Amerika’da yetiĢen bir ağacın meyvesinden elde 

edilen bir maddedir. Kakao çekirdeklerinde bol miktarda yağ vardır. Yağı alınan 

kakao tanelerinin öğütülmesiyle kakao tozu elde edilir. 

  

 

Resim 1.11: Kakao meyvesi ve kakao tozu 
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 Vanilya: Bütün tatlı ve pastaların hazırlanmasında hoĢ koku vermek ve 

yumurta kokusunu hafifletmek için kullanılan, piyasada toz hâlinde paketlenmiĢ 

olarak bulunan aromatik bir maddedir. Vanilya sıcak ülkelerde yetiĢen bir 

bitkiden elde edilir, çubuk ve toz olmak üzere iki Ģekilde bulunur. 

 

 

Resim 1.12: Vanilya ağacı ve çubuk vanilya 

 

 KuruyemiĢler: Fındık, ceviz, yeĢil fıstık ve badem gibi kuruyemiĢler pastaların 

hazırlanmasında ve süslenmesinde kullanılır. Bu kuruyemiĢler pastalarda ve 

keklerde ince dövülmüĢ, kıyılmıĢ ya da dilimlenmiĢ Ģekillerde kullanılır. 

Piyasada toz, granül ve file olarak hazırlanmıĢ çeĢitlerini de bulmak 

mümkündür. 

 Meyveler ve meyve Ģekerlemeleri: Pasta hazırlamada ve süslemede taze 

meyvelerden, keklerin yapımında genellikle kuru meyvelerden 

faydalanılmaktadır. Kek yapımında kuru meyve kullanırken una bulanması 

gerekir, bunun nedeni kek piĢerken meyvenin dibe çökmesinin engellenmesidir. 

Pasta süsleme gereci olarak meyve Ģekerlemeleri de kullanılabilir. ġekerlemeler 

piyasada konserve olarak bulunmaktadır. Pasta süslemede en çok kiraz 

Ģekerlemesi, portakal kabuğu Ģekerlemesi, tropikal meyve Ģekerlemeleri ve 

kestane Ģekerlemeleri kullanılmaktadır. 

 

 

Resim 1.13: ViĢne ve kestane Ģekerlemesi 
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1.4. Çırpılarak Hazırlanan Hamurları Hazırlamada Dikkat Edilecek 

Noktalar 
 

 KiĢisel temizlik ve hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. 

 Hazırlanacak ürünün iĢlem basamakları dikkatlice okunmalıdır. 

 ÇalıĢma ortamı sanitasyon kurallarına uygun olarak temizlenmiĢ olmalıdır. 

 Kullanılacak tüm araçlar hazırlanmalıdır. 

 Kullanılacak kalıbın hacmine uygun ölçüde gereç hazırlanmalıdır. 

 Gereçlerin ölçülere uygun olarak hazırlanmasına özen gösterilmeli, orta 

büyüklükte yumurta seçilmelidir. 

 Un mutlaka elenerek kullanılmalıdır. Kabartma tozu da unla birlikte elenerek 

ilave edilmelidir. 

 Çırpma iĢlemine geçmeden önce ürünün piĢeceği kalıp yağlanıp unlanarak 

hazırlanmalıdır. 

 Yumurtalar ayrı bir kaba tek tek kırılarak çırpma kabına alınmalıdır. Böylece 

bozuk yumurta varsa diğerleri ile karıĢmamıĢ olur. 

 Yumurtalar Ģekerle birlikte hep aynı yönde çırpılmaya dikkat edilmelidir. 

 Yumurtalarla Ģeker koyu yoğurt kıvamına gelinceye kadar çırpma iĢlemine 

devam edilmelidir. 

 Un, kabartma tozu, kakao, vanilya vb. eklendikten sonra çırpma iĢlemiyle değil, 

kaĢıkla karıĢtırma iĢlemiyle katı maddeler ilave edilmelidir. Aksi hâlde hamurun 

fom yapısı bozulur, istenilen kalitede ürün elde edilemez. 

 Hamur kalıbın üzerinden 2 cm boĢluk kalacak Ģekilde düzgünce dökülmelidir. 

 

1.5. Çırpılarak Hazırlanan Hamurları PiĢirmede Dikkat Edilecek 

Noktalar 
 

 Fırın ısısı iyi ayarlanmalı, önceden fırın 180 derecede ısıtılmıĢ olmalıdır. (orta 

ısılı fırında piĢirme iĢlemi yapılacağı için her fırının özelliğine uygun orta ısı 

seçilmelidir.) 

 Fırın kapağı sık sık açılmamalı, hatta ilk 20 dakika hiç açılmamalıdır. Soğuk 

hava hamura basınç yaparak hamurun sönmesine sebep olabilir. 

 Hamurun piĢip piĢmediğini kontrol etmede iki yöntem uygulanabilir. 

 

 Birinci yöntemde bir kürdan ucu keke batırılarak kontrol edilir. Eğer 

kürdana hamur yapıĢmamıĢsa piĢmiĢ demektir. Kürdanda yapıĢkan hamur 

varsa piĢmemiĢtir. 

 Ġkinci yöntemde fırındaki kekin ortasına elle hafifçe bastırılır, kek sünger 

gibi tekrar önceki Ģeklini alıyorsa piĢmiĢ demektir. Ortası çöküyorsa 

piĢirmeye devam edilmesi gerekir. 

 

 Kekler ve pasta altlıkları 40- 45 dakika civarında piĢirilir. 

 PiĢen kek tahta veya ızgara üzerine kalıp ters çevrilerek çıkarılmalıdır. 

 Ġyi piĢmiĢ bir kek her tarafı eĢit Ģekilde kabarmıĢ, sünger gibi olmalıdır. 



 

 13 

 Kekin üzerinde çatlaklar bulunmamalıdır. 

 Dilimlendiği zaman içinde kullanılan gereçler her tarafına eĢit dağılmıĢ 

görünümde olmalıdır. 

 

Resim 1.14: Ġyi piĢmiĢ bir kek ve dilimi 

1.6. Krema Hazırlama 
 

Çırpılarak hazırlanan hamurlarda kullanılan kremalar kakaolu ve sade olmak üzere iki 

Ģekilde hazırlanır. 

 

1.6.1. Sade (Beyaz) Krema 
 Malzemeler: 

 3 çorba kaĢığı un 

 1 su bardağı toz Ģeker 

 1 yumurta 

 3 su bardağı süt 

 1 paket vanilya 

 1 paket krem Ģanti 

 

 ĠĢlem basamakları: 

 Uygun büyüklükte bir tencerede un, yumurta ve Ģeker karıĢtırılır. 

 Soğuk süt yavaĢ yavaĢ tahta kaĢıkla veya çırpma teli ile karıĢtırılarak 

ilave edilir. 

 Sütün ilavesi sırasında topaklanmamasına dikkat edilmelidir. 

 Sütün tamamı karıĢtırıldıktan sonra ocağa konup sürekli karıĢtırmak 

suretiyle piĢirme iĢlemine devam edilir. 

 KoyulaĢmaya baĢladığında ocak kısılır ve karıĢtırarak kaynamaya 

baĢladıktan sonra 5 dakika kadar piĢirilir. 

 Ocaktan alındıktan sonra vanilya ilave edilip soğumaya bırakılır. 

(Vanilya önceden eklenirse aroması kaybolacaktır.) 
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 Ara sıra karıĢtırılarak kabuk tutması önlenir. (Kabuk tutarsa 

karıĢtırıldığında pütürlü bir krema olacaktır.) 

 Diğer tarafta 1 paket krem Ģanti 1 çay bardağı su veya süt ile düzgün, 

koyu bir kıvam alana kadar çırpılır. Krema soğuyana kadar buzdolabında 

bekletilir. 

 Krema tamamen soğuduğunda çırpılmıĢ krem Ģanti kremaya ilave edilip 

iyice karıĢtırılır. (Çok fazla karıĢtırılmamalıdır, krema sulanır.) 

 Meyveli pastalarda kullanılır. 

 

 

Resim 1.15: Sade krema 

 

1.6.2. Kakaolu Krema: 
 

 Malzemeler: 

 3 çorba kaĢığı un 

 1 su bardağı toz Ģeker 

 1 yumurta 

 3,5 su bardağı süt 

 25 g`lık 1 paket veya 2 çorba kaĢığı kakao 

 50 g (1 parmak kalınlığında 1 dilim) margarin 

 

 ĠĢlem basamakları: 

 Uygun büyüklükte bir tencerede un, yumurta, Ģeker ve kakao karıĢtırılır. 

 Soğuk süt yavaĢ yavaĢ tahta kaĢıkla karıĢtırılarak ilave edilir. 

 Sütün ilavesi sırasında topaklanmamasına dikkat edilmelidir. 

 Sütün tamamı karıĢtırıldıktan sonra ocağa konup sürekli karıĢtırmak 

suretiyle piĢirme iĢlemine devam edilir. 
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 KoyulaĢmaya baĢladığında ocak kısılır ve karıĢtırarak kaynamaya 

baĢladıktan sonra 5 dakika kadar piĢirilir. 

 Ocaktan alındıktan sonra margarin ilave edilip karıĢtırılarak eritildikten 

sonra soğumaya bırakılır. 

 Soğuma esnasında ara sıra karıĢtırılarak üst kısımda kabuk tutması 

önlenir. (Kabuk tutarsa karıĢtırıldığında pütürlü bir krema olacaktır.) 

 Genellikle çikolatalı pastalarda kullanılır. 

 

Resim 1.16: Kakaolu krema 

 

1.7. ġurup Hazırlama 
 

Çırpılarak yapılan hamurlardan hazırlanan Ģuruplu tatlıların hazırlanmasında kıvamsız 

Ģurup kullanılır. Hamur sünger görünümünde olduğu için Ģurubu gözeneklerden içeriye 

çekerek kabarması istenir. Çırpılarak yapılan hamurlarla yapılan tatlılar için Ģurup 

hazırlamada 1 ölçü su ve 1 ölçü toz Ģeker kullanılır. 

 

 ġurup hazırlama 

 Malzemeler: 

o 4 su bardağı toz Ģeker  

o 4 su bardağı su 

o ½ limon suyu 

 

 ĠĢlem basamakları: 

o ġeker ile su bir tencerede Ģeker eriyene kadar karıĢtırılır ve ocağa 

konur. Kaynamaya bırakılır. 

o Kaynamaya baĢladıktan sonra 15–20 dakika kaynatılır ve limon 

suyu eklenir. 

o 5 dakika daha kaynatılarak ocaktan alınır. 

o Revani gibi çırpılarak yapılan tatlılara hamur ve Ģurup her ikisi de 

ılık olarak dökülür. 
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1.8. Islatma ġurubu 

 

Kremalı pastaların hazırlanmasında keklerin daha yumuĢak olmasını sağlamak, 

lezzetini artırmak ve aroma vermek için ıslatma Ģurubu kullanılır. Islatma Ģurubu, pasta 

altlığı olan kekler ortadan kesildikten sonra her katına 4–5 çorba kaĢığı kadar eĢit olarak her 

tarafını ıslatacak Ģekilde dökülür. Islatma Ģurubu; 

 

 ġeker ve su ile  

 ġeker ve süt ile 

 Kahve veya neskafeli süt ile 

 Meyve suları ile hazırlanabilir.10- 12 kiĢilik bir pasta için: 

 

 1 küçük kâse su, süt veya meyve suyu ile 

 1,5- 2 çorba kaĢığı toz Ģeker karıĢımı yeterlidir. ġekerin erimesi ve 

homojen bir dağılım için süt ve su gibi sıvıların sıcak olması tavsiye 

edilir. 

1.9. Çırpılarak Hazırlanan Hamurlardan Elde Edilen Ürünlerin 

Saklanması 
 

Çırpılarak yapılan hamurlarla hazırlanan ürünler yumurtalı ve sütlü yiyecekler 

olduğundan çok çabuk mikroorganizma üretirler ve bu nedenle de çabuk bozulurlar. Bunun 

için; 

 

 Çırpılarak yapılan hamurlardan elde edilen kek, pasta ve tatlıların kısa sürede 

tüketilmesi, 

 Mutlaka soğutucuda saklanması, 

 Soğutucuda en fazla 2 gün bekletilmesi, 

 Uzun süre saklanacaksa (kremalı pastalar hariç) dondurucuda muhafaza 

edilmesi gerekir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Çırpılarak yapılan hamur tekniği ile sade kek yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 KiĢisel hazırlıklarınızı yapınız. 
 Önlük giyip bone takabilirsiniz. 

 KiĢisel hijyen kurallarına uyabilirsiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız.  Sanitasyon kurallarına uyabilirsiniz. 

 Gerekli araçları hazırlayınız. 

 Çelik çırpma kabı tercih edebilirsiniz. 

 Yumurta çırpma teli ya da mikser 

kullanabilirsiniz 

 Kek kalıbını katı yağla yağlayıp 

unlayabilirsiniz. 

 KaĢık hazırlayabilirsiniz. 

 Gereçleri hazırlayınız. 

 4 yumurta 

 1,5 su bardağı toz Ģeker 

 1 su bardağı süt 

 3 su bardağı un 

 1 paket kabartma tozu 

 1 paket vanilya 

 Gereçlerinizi ölçülere uygun 

hazırlayabilirsiniz. 

 Orta büyüklükte yumurta tercih 

edebilirsiniz. 

 Yumurtaları yıkayarak kullanabilirsiniz.  

 Un seçiminde baklavalık yumuĢak 

buğday unu tercih edebilirsiniz. 

 Unun içerisine kabartma tozu ve 

vanilyayı ilave ederek eleyebilirsiniz. 

 Temiz ve düzenli çalıĢabilirsiniz. 

 Kekinizi hazırlayınız. 

 Çırpılarak hazırlanan hamurların 

hazırlanma ilkelerine dikkat 

edebilirsiniz. 

 Gereçlerin kullanım sırasına dikkat 

ederek çalıĢma tezgâhına 

yerleĢtirebilirsiniz. 

 Kekinizi piĢiriniz. 
 Çırpılarak hazırlanan hamurların 

piĢirilme ilkelerine dikkat edebilirsiniz 

 ÇalıĢma ortamını temizleyiniz. 
 Hijyen ve sanitasyon kuralarına dikkat 

edebilirsiniz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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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. 

AĢağıda verilen gereçleri kullanarak kakaolu krema hazırlayıp ürünü kalitesi 

yönünden değerlendiriniz. 

1 su bardağı toz Ģeker, 

3 çorba kaĢığı un,  

3 su bardağı süt  

25 g kakao  

50 g Margarin  

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. KiĢisel hazırlıklarınızı yaptınız mı?   

2. ÇalıĢma ortamınızı hazırladınız mı?   

3. Araç gereçleri uygun hazırladınız mı?   

4. Kullanacağınız sütün pastörize ya da sterilize olmasına dikkat 

ettiniz mi? 
  

5. Tencerede katı malzemeyi iyice karıĢtırdınız mı?   

6. Sütü soğuk olarak yavaĢ yavaĢ karıĢtırarak eklediniz mi?   

7. Homojen ve pütürsüz bir karıĢım elde ettiniz mi?   

8. Ocağa koyup sürekli karıĢtırarak piĢirmeye baĢladınız mı?   

9. KoyulaĢmaya baĢladığında ateĢi kısarak piĢirmeye devam 

ettiniz mi? 
  

10. Kaynamaya baĢladıktan sonra 5 dakika daha piĢirip ocaktan 

aldınız mı? 
  

11. Ocaktan aldıktan sonra 50 gram margarin ilave edip 

karıĢtırdınız mı? 
  

12. Soğuyana kadar arada bir karıĢtırarak kabuk tutmasını 

önlediniz mi? 
  

13. ÇalıĢma ortamını temizlediniz 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 cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Çırpılarak yapılan hamurlarla hazırlanan en önemli ürünler …………ve 

……………dır. 

2. Kek ve pastaların yapımında ana malzeme ……………dır. 

3. Yumurta akının çırpılması sonucu içine hava kabarcıklarının girmesi ve bunların ince 

bir tabaka proteinle sarılarak kabarması olayına ………….. adı verilir. 

4. Kakao, yağ, süt ve kuruyemiĢler çırpılarak yapılan hamurlarda 

kullanılan…………………gereçlerdir. 

5. Krema piĢirmede ……..…….. kaĢık kullanılması tencerenin çizilerek sağlığa zararlı 

hâle gelmemesi için uygun olacaktır. 

6. Kek hazırlamada ……….…ısısında ve………….yumurtalar kullanılmalıdır. 

7. Çırpılarak yapılan hamurlarda gereğinden fazla ………….kullanımı  kabarmayı 

olumsuz etkiler.  

8. Çırpılarak yapılan hamurlarda un mutlaka ……………….kullanılmalıdır. 

9. Yumurtalar ile Ģeker……… …………. kıvamına gelinceye kadar çırpma iĢlemine 

devam edilmelidir. 

10. Krema hazırlamada süt …………..olarak ilave edilmelidir. 

11. Kremalı pastaların hazırlanmasında keklerin daha yumuĢak olmasını sağlamak, 

lezzetini artırmak ve aroma vermek için ………… ……………kullanılır. 

12. Çırpılarak yapılan hamurlarla hazırlanan ürünler soğutucuda en fazla 

……………..bekletilmelidir. 

 

 

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-2 
 

 

 

 

Uygun ortam ve koĢullar sağlandığında çırpılarak hazırlanan hamurlardan tekniğine 

uygun ürünler hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Kek ve pasta hazırlama yöntemlerini ve çeĢitlerini kitaplardan ve internetten 

araĢtırarak edindiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

2 ÇIRPILARAK HAZIRLANAN 

HAMURLARDAN ELDE EDĠLEN ÜRÜNLER 
 

Çırpılarak hazırlanan hamur tekniği, çeĢitli kekler ve pastaların hazırlanmasında 

kullanılır. Kekler genellikle yumurta ve Ģekerin çırpılarak içerisine kakao, kuruyemiĢ ve her 

türlü meyvenin de katılarak hazırlandığı ve genellikle çay saati yiyeceğidir.  

 

2.1. Kekler 
 

2.1.1. Hazırlama Ġlkeleri 
 

 Kek hazırlamada mutlaka taze yumurta kullanılması gerekir. Aksi hâlde kek 

istenilen Ģekilde kabarmaz. Yumurtaların tazeliğini kontrol etmek için önce 

baĢka bir kâseye kırılıp daha sonra çırpma kabına alınmalıdır. 

 Yumurtalar oda ısısında olmalıdır. 

 Kek hamuru hazırlamada ölçü olarak 1 yumurtaya 25 g toz Ģeker ile 30 g un 

hesaplanır. (Bu ölçü çorba kaĢığı olarak hesaplanacaksa un ve Ģeker,  tepeleme 

dolu bir çorba kaĢığı un 30 g`dır. ġeker ise 25 g`dır. Bu ölçü genellikle 

pandispanya hamuru için uygulanır.) 

 Mikserle çırpma iĢlemi yapılırken önce yavaĢ, sonra hızlı ayarda çırpılmalıdır. 

 Kekin kıvamını anlamak için çırpma telinden akıtılan hamurun koyuluğuna 

bakılmalıdır. Eğer telden akan damlalar bozulmadan duruyorsa ve koyu yoğurt 

kıvamında ise kek kıvama gelmiĢ emektir. 

 Çırpılan yumurta ve Ģekere gereçler ilave edilirken önce sıvılar daha sonra katı 

gereçler katılmalıdır. 

 Meyveler (kuru veya yaĢ) keke ilave edilirken unlanarak ilave edilirse kalıbın 

dibine çökme olmaz. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 
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 Yumurta Ģeker çırpıldığında kıvama gelmiĢ olan karıĢıma elenmiĢ un dökülerek 

tahta kaĢıkla alt üst edilerek ve kabın kenarına hafifçe kaĢıkla vurularak 

karıĢtırılmalıdır. 

 Un ilave edildikten sonra çok fazla karıĢtırılmamalıdır; fom bozulur ve ürün 

istenilen nitelikte olmaz. 

 Kabartma tozu unla birlikte elenerek eklenmelidir.  

 Kek hamurunun döküleceği metal kalıplar çok iyi yağlanmıĢ ve unlanmıĢ 

olmalıdır. 

 Hamur kalıbın üzerinden 2 cm boĢluk kalacak Ģekilde düzgünce dökülmelidir. 

 Kekin piĢirileceği fırın önceden 175- 180 derecede ısıtılmıĢ olmalıdır. 

 Kek fırına konduktan sonra fırın kapağı çok sık açılmamalıdır. 

 Kekin piĢip piĢmediği kürdanla kontrol edilebilir. Eğer kürdan batırıldığında 

hamur yapıĢıyorsa henüz piĢmemiĢtir. Kürdan kekin içinden temiz olarak 

çıkıyorsa piĢmiĢtir. 

 PiĢen kek kalıptan sıcakken çıkarılmamalıdır. Alınan kek, kalıbın kenarlarından 

esnetilip daha sonra ters çevrilerek çıkarılmalıdır. 

2.1.2. ÇeĢitleri 
 

Kek sade yapıldığı gibi havuç, viĢne, fındık, ıspanak gibi birçok meyve ve kuruyemiĢ 

çeĢitleri kullanılarak hazırlanılabilir. 

 

 Sade kekler: 

 

Un, Ģeker, yumurta ve yağ ile hazırlanan keklerdir. 

 

Resim 2. 1: Sade kek 
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 KuruyemiĢlerle hazırlanan kekler: 

 

Kuru üzüm, fındık, ceviz, Hindistan cevizi, badem, kayısı ve kuru incir vb. 

kuruyemiĢler kullanılarak hazırlanan keklerdir. 

 

 

Resim 2. 2: Cevizli kek 

 

 Farklı unların eklenmesiyle hazırlanan kekler: 

 

Normal buğday ununa niĢasta, pirinç unu, soya unu, kakao gibi un ve niĢastaların 

ilavesiyle hazırlanan keklerdir. 

 

 

Resim 2. 3: Kakaolu kekler  

 

 ÇeĢitli sıvıların ilavesiyle hazırlanan kekler: 

Süt, çay, meyve suları, gazoz eklenerek hazırlanan keklerdir. Bu sıvılar hem keke 

lezzet verir hem de kabarmayı olumlu yönde etkiler. 
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 Meyveli kekler: 

 

Keklere kuru meyvelerin yanında elma, muz gibi su oranı düĢük meyveler de ilave 

edilebilir. Bu meyveler keke lezzet vermenin yanı sıra yumuĢaklık da kazandırır. 

 

Resim 2. 4: Meyveli kek 

 Çikolatalı kekler: 

 

Sade olarak veya kuruyemiĢlerle hazırlanan keklerin üzerine çikolata soslarının 

dökülmesi ile hazırlanan keklerdir. 

 

Resim 2. 5: Çikolatalı kek 

 Pandispanya 

 

Pasta altlığı olarak kullanılan keklerdir. Yalnızca yumurta, Ģeker ve un ile hazırlanır. 

Sünger gibi bir görünümü olması ve esnek özellikte olması düzgün kesilmesini sağlar. 

 

Resim 2. 6: Pandispanya keki çeĢitleri 
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 Muffin  

 

Kek hamurunun küçük kalıplara veya muffin kâğıtlarına dökülerek piĢirilmesiyle elde 

edilen kek çeĢididir. Bu tür keklerde de diğerlerinde olduğu gibi tüm kek gereçleri 

kullanılabilmektedir. Sade, portakallı, üzümlü, fındıklı muffin vb. 

 

 

Resim2.7: DeğiĢik kalıplarda piĢirilmiĢ muffin  

2.1.3. Kek Uygulamaları 
 

2.1.3.1. Sütlü Kek  

 

 Malzemeler: 

 

 4 adet yumurta 

 1,5 su bardağı toz Ģeker 

 1,5 su bardağı süt 

 ½ su bardağı sıvı yağ 

 3 su bardağı un 

 1 paket kabartma tozu 

 1 paket vanilya 

 Kalıbı yağlamak için 1 çorba kaĢığı kadar margarin 

 

 ĠĢlem basamakları: 

 

 Kalıp yağlanıp unlanır. 

 Yumurtalar çelik ya da cam bir çırpma kabına kırılır. ġeker eklenip 

mikserle koyu yoğurt kıvamına gelinceye kadar çırpılır. 

 Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve vanilya karıĢtırılır. 

 ÇırpılmıĢ yumurtaya ılık olarak süt ve sıvı yağ konup tahta kaĢıkla 

karıĢtırılır. 

 Un elenerek karıĢıma ilave edilir, alt üst edilerek homojen bir karıĢım 

elde edilinceye dek kısa süre karıĢtırılır. 

 Kek hamuru kalıba dökülerek düzgünce yayılır. 

 Önceden ısıtılmıĢ 175- 180 derece fırına konarak 35-40 dakika piĢirilir. 
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 PembeleĢip sünger gibi olduğunda fırından çıkarılır ılınınca kalıptan 

düzgünce çıkarılır. 

 Soğuyunca dilimlenerek servis yapılır. 

 

 

Resim 2. 8: Sütlü kek 

 

2.1.3.2. Havuçlu Kek 

 

 Malzemeler 

 4 adet yumurta 

 1,5 su bardağı toz Ģeker 

 1,5 su bardağı süt 

 ½ su bardağı sıvı yağ 

 1 paket kabartma tozu 

 1 paket vanilya 

 1 çay kaĢığı tarçın 

 Kalıp yağlamak için margarin 

 

 Üzerinin kreması için; 

 2 çorba kaĢığı mısır niĢastası 

 1 çay bardağı toz Ģeker 

 2 su bardağı süt 

 Yarım paket vanilya 

 1 su bardağı rendelenmiĢ havuç 

 1 su bardağı çekilmiĢ ceviz içi 

 3 su bardağı un 

 

 ĠĢlem basamakları: 

 Kalıp yağlanıp unlanır. 

 Yumurtalar çelik ya da cam bir çırpma kabına kırılır. ġeker eklenip 

mikserle koyu yoğurt kıvamına gelinceye kadar çırpılır. 
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 Ayrı bir kapta un, kabartma tozu, tarçın ve vanilya karıĢtırılır. 

 ÇırpılmıĢ yumurtaya ılık olarak süt ve sıvı yağ konup tahta kaĢıkla 

karıĢtırılır. 

 RendelenmiĢ havuç, ceviz ilave edilip tekrar karıĢtırılır. 

 Unlu karıĢım elenerek sıvı karıĢıma ilave edilir, alt üst edilerek homojen 

bir karıĢım elde edilinceye dek kısa süre karıĢtırılır. 

 Kek hamuru kalıba dökülerek düzgünce yayılır. 

 Önceden ısıtılmıĢ 175- 180 derece fırına konarak 40- 45 dakika piĢirilir. 

 PembeleĢip elle bastırıldığında sünger gibi hissedildiği zaman fırından 

alınıp kalıptan düzgünce çıkarılır. 

 Kreması hazırlanır. Bunun için; 

o Bir tencerede mısır niĢastası ve Ģeker karıĢtırılır, 

o Soğuk süt yavaĢ yavaĢ eklenerek karıĢtırılır, 

o Ocağa konup karıĢtırarak piĢirilir, 

o Ocaktan alır almaz kekin üzerinden dökülür. 

 Hazırlanan kekin kreması donduktan sonra dilimlenerek servis yapılır. 

Havuçlu kek istenirse kremasız hazırlanıp üzerine pudra Ģekeri elenebilir. 

 

 

Resim:2. 9: Havuçlu kek 

 

2.1.3.3. Damalı Kek 

 

Damalı kek hazırlamak için 2 ölçü kek yapılması gerekir. 

 

 Malzemeler (beyaz kek için): 

 4 adet yumurta 

 1,5 su bardağı toz Ģeker 

 1,5 su bardağı süt 

 ½ su bardağı sıvı yağ 

 3 su bardağı un 

 1 paket kabartma tozu 

 1 paket vanilya 
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 ĠĢlem basamakları: 

 Kalıp yağlanıp unlanır. 

 Yumurtalar çelik ya da cam bir çırpma kabına kırılır. ġeker eklenip 

mikserle koyu yoğurt kıvamına gelinceye kadar çırpılır. 

 Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve vanilya karıĢtırılır. 

 ÇırpılmıĢ yumurtaya ılık olarak süt ve sıvı yağ konup tahta kaĢıkla 

karıĢtırılır. 

 Un elenerek karıĢıma ilave edilir, alt üst edilerek homojen bir karıĢım 

elde edilinceye dek kısa süre karıĢtırılır. 

 Kek hamuru kalıba dökülerek düzgünce yayılır. 

 Önceden ısıtılmıĢ 175- 180 derece fırına konarak 35-40 dakika piĢirilir. 

 PembeleĢip sünger gibi olduğunda fırından alınıp kalıptan düzgünce 

çıkarılır. 

 

 Malzemeler (kakaolu kek için): 

 4 adet yumurta 

 1,5 su bardağı toz Ģeker 

 1,5 su bardağı süt 

 ½ su bardağı sıvı yağ 

 3 çorba kaĢığı kakao 

 2,5 su bardağı un 

 1 paket kabartma tozu 

 1 paket vanilya 

 

 ĠĢlem basamakları; 

 Kalıp yağlanıp unlanır. 

 Yumurtalar çelik ya da cam bir çırpma kabına kırılır. ġeker eklenip 

mikserle koyu yoğurt kıvamına gelinceye kadar çırpılır. 

 Ayrı bir kapta un, kakao, kabartma tozu ve vanilya karıĢtırılır. 

 ÇırpılmıĢ yumurtaya ılık olarak süt ve sıvı yağ konup tahta kaĢıkla 

karıĢtırılır. 

 Un elenerek karıĢıma ilave edilir, alt üst edilerek homojen bir karıĢım 

elde edilinceye dek kısa süre karıĢtırılır. 

 Kek hamuru kalıba dökülerek düzgünce yayılır. 

 Önceden ısıtılmıĢ 175- 180 derece fırına konarak 35–40 dakika piĢirilir. 

 PembeleĢip sünger gibi olduğunda fırından alınıp kalıptan düzgünce 

çıkarılır. 
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Resim 2.10: Damalı kek için hazırlanmıĢ kekler 

 Kreması  

 

Damalı kekin kreması için öğrenme faaliyeti 1`de verilen kakaolu krema reçetesi 

yarım ölçü hazırlanır. 

 

 Kekin Ģekillendirilmesi: 

 Beyaz kek ve kakaolu kek soğuduktan sonra önce boyuna ortadan ikiye 

kesilir. 

 Daha sonra kesilen her parça tekrar boyuna iki eĢit parçaya kesilir. 

 4 adet beyaz, 4 adet kakaolu olmak üzere 8 uzun parça kek elde edilir. Ya 

da her kek iki parçaya kesilerek 4 parça hazırlanır. 

 Kekin üst kısmının parçaları alta, alt kısmının parçaları üste gelecek 

Ģekilde bir kakaolu, bir beyaz yan yana ve üst üste krema ile birleĢtirerek 

yerleĢtirilir. 

 Ġstenirse üzerine de krema sürülür ya da çikolata sosu ile süslenebilir. 

 1-2 saat buzdolabında bekletilir ve dilimlenerek servis yapılır. 

 

  

Resim 2.11: Damalı kek hazırlanıĢı 

2.1.3.4. Revani  

 

 Malzemeler: 

 6 adet yumurta 

 1 su bardağı un 
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 ½ su bardağı toz Ģeker 

 1,5 su bardağı irmik 

 1 limon kabuğu rendesi 

 1 çay kaĢığı kabartma tozu 

 

 ġurubu için; 

 4 su bardağı toz Ģeker 

 4 su bardağı su 

 ½ limon suyu 

 

 ĠĢlem basamakları: 

 ġurup hazırlamak için 4 su bardağı Ģeker ve 4 su bardağı su bir tencereye 

konup karıĢtırılır. 

 Ocağa konup kaynamaya bırakılır. 

 Kaynadıktan 15 dakika sonra limon suyu eklenerek 10 dakika daha 

kaynatılır ve ocaktan alınır. 

 Diğer tarafta yumurtalar yarım su bardağı Ģeker ile koyu yoğurt kıvamına 

gelinceye kadar çırpılır. 

 Un, irmik ve kabartma tozu bir kapta karıĢtırılır. Elenerek çırpılmıĢ 

yumurtaya ilave edilerek alt üst etme yöntemiyle iyice karıĢtırılır. 

 YağlanmıĢ kalıba ya da tepsiye dökülüp üzeri düzeltilerek 175 derece 

fırında 25–30 dakika piĢirilir. 

 Daha büyük bir tepsiye alıp sıcak Ģurup dökülür. 

 Kapak kapatıp hafif ateĢ üzerinde çevirerek Ģurubu çektirilir. 

 Soğuduktan sonra baklava Ģeklinde ya da kare dilimlenerek servise 

sunulur. 

 Üzeri Hindistan cevizi ya da yeĢil fıstık vb. ile süslenebilir. 

 

 

Resim 2.12: Revani 
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2.2. Pastalar 
 

Genellikle özel gün kutlamalarının vazgeçilmezi yaĢ pastalar, hazırlama ilkelerine 

dikkat edilmesi gerekir. 

 

2.2.1. Örnek Ürünler Hazırlama 
 

2.2.1.1. Özel Gün Pastaları 

 

 Çikolatalı doğum günü pastası  

 Malzemeler pandispanya için: 

o 8 adet yumurta 

o 4 kahve fincanı toz Ģeker 

o 6 kahve fincanı un 

o 1 çay kaĢığı kabartma tozu 

o 2 çorba kaĢığı kakao 

o Kalıp yağlamak için margarin 

 Krema için (2 ölçü kakaolu krema): 

o 6 çorba kaĢığı un 

o 2 su bardağı Ģeker 

o 5 çorba kaĢığı veya 2 küçük paket (25 gramlık) kakao  

o 2 yumurta 

o 6 su bardağı süt 

o 100 g margarin 

 Süslemek için: 

o 1 paket krem Ģanti ve 1 çay bardağı süt 

o 1 çay bardağı kadar fındık içi 

o 1 çorba kaĢığı Hindistan cevizi 

o 1 çorba kaĢığı toz yeĢil fıstık 

o 1 adet bitter çikolata 

 

 ĠĢlem basamakları 

  Pandispanya: 

o Dikdörtgen veya 30- 35 cm  çapında yuvarlak bir pasta kalıbı 

yağlanıp unlanır. Ya da alt kısmına yağlı kâğıt yayılarak kenarları 

yağlanır. 

o Yumurtalar bir çırpma kabına kırılır ve Ģeker ilave edilerek koyu 

yoğurt kıvamı alana kadar çırpılır. 

o Un, kakao ve kabartma tozu karıĢtırılır. 

o Unlu karıĢım, çırpılmıĢ yumurtalara elenerek ve kaĢıkla alt üst 

etme yöntemiyle karıĢtırılarak ilave edilir. 

o KarıĢım kalıba dökülerek düzgünce yayılması sağlanır. 

o Pandispanya, önceden 175–180 dereceye ısıtılmıĢ fırına konur. 

Fırın kapağı fazla açılmadan 40- 45 dakika piĢirilir. 
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o PiĢmiĢlik kontrolü yapılarak fırından alınır. 

o 5–10 dakika beklenip hafif soğuması sağlandıktan sonra kalıptan 

dikkatlice çıkarılır. Altındaki kâğıt, kek zedelenmeden 

çıkarılmalıdır. 

 Krema: 

o Bir tencereye un, Ģeker ve kakao konup karıĢtırılır. 

o Yumurtalar kırılıp kenardan un alınarak yumurtalar ezilir. 

o Soğuk süt azar azar karıĢtırılarak eklenir. 

o Tamamen tüm malzeme karıĢtığı zaman ocağa konup, önce hızlı, 

koyulaĢmaya baĢladığı andan itibaren kısık ateĢte piĢirilir. 

Kaynadıktan sonra 5 dakika daha piĢirme iĢlemine devam edilir. 

o Ocaktan alınıp 100 g margarin ilave edilip karıĢtırılır. Soğumaya 

bırakılır. 

o Soğutma sırasında ara sıra karıĢtırılarak kabuk tutması 

önlenmelidir. 

 Islatma Ģurubu: 

o Cam bir kâsede 2-3 kaĢık Ģeker ile 1,5 su bardağı su veya süt 

karıĢtırılarak Ģeker ocakta eritilir.   

 Pastanın hazırlanması: 

o Pandispanya soğuduktan sonra uzun bir bıçakla enine ortadan ikiye 

ya da üçe kesilir.  

 

Resim 2.13: Pandispanyanın kesilmesi 

o Pandispanyanın kesilen her parçasının iç tarafı ıslatma Ģurubundan 

3-4 kaĢık serpilerek ıslatılır. 

o Pandispanyanın en üst kısmı alt olarak hazırlanır. 

o En alt olarak hazırlanan bölüme 1 parmak kalınlığında krema 

sürülüp orta kat onun üzerine kapatılır. 

o Krema sürülen her katın üzerine kremadan sonra istenirse çikolata 

parçaları, damla çikolata, fındık, muz dilimleri konabilir. 

o En son kat konduktan sonra pastanın kenar kreması düzgünce 

sürülür 
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o Kenarlar tamamlandıktan sonra da pastanın üst kreması sürülür ve 

düzeltme iĢlemi yapılır. 

o Krem Ģanti tozu 1 çay bardağı süt ile düzgün, Ģeffaf bir görünüm 

alana dek çırpılır. 

o Krem Ģanti torbaya ya da enjektöre doldurularak istenilen bir duy 

ile pastanın etrafına çerçeve Ģeklinde sıkılır. 

o Doğum günü ile ilgili olarak yazılar yazılacaksa çok ince boĢluğu 

olan duy yardımı ile krem Ģanti sıkılarak yazılabilir. 

o Kalan kısımlar rendelenmiĢ çikolata, fındık, yeĢil fıstık, Hindistan 

cevizi vb. ile istenilen Ģekilde süslenebilir.  

 

 

Resim 2.14: Çikolatalı doğum günü pastası 

 NiĢan- düğün pastası (2 katlı) 

 

 Malzemeler pandispanyalar için: 

 

 Büyük pandispanya 

o 8 adet yumurta 

o 4 kahve fincanı toz Ģeker 

o 6 kahve fincanı un 

o 1 çay kaĢığı kabartma tozu 

o 1 paket vanilya 

o Kalıp yağlamak için margarin 

 

 Küçük pandispanya 

o 4 adet yumurta 

o 2 kahve fincanı toz Ģeker 

o 3 kahve fincanı un 

o ½  çay kaĢığı kabartma tozu 

o ½  paket vanilya 

o Kalıp yağlamak için margarin 
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 Krema için: 

o 3 ölçü beyaz krema  (bkz. Öğrenme Faaliyeti 1. Krema hazırlama- 

beyaz krema) 

 

 Islatma Ģurubu için: 

o 5 çorba kaĢığım Ģeker ve 2 su bardağı soğuk su karıĢımı ya da 2 su 

bardağı meyve suyu 

 

 Süsleme için: 

o Krem Ģanti 

o Hazır gofret güller, çiçekler 

o Ġnci Ģekerler 

 

 ĠĢlem basamakları: 

o Biri 30 cm çapında, diğeri 20 cm çapında iki pasta çemberinin 

kenarları yağlanıp unlanır, altına da çaplarından daha büyük 

kesilmiĢ yağlı kâğıt konarak tepsiye yerleĢtirilir. 

o Büyük pandispanya keki için yumurtalarla Ģeker bir çırpma 

kabında koyu yoğurt kıvamında çırpılır.  

o Un ile vanilya ve kabartma tozu karıĢtırılıp elenerek yumurtaya 

ilave edilir, tahta kaĢıkla karıĢtırılır. 30 cm çapındaki kalıba 

düzgünce dökülür. 

o Pandispanya önceden ısıtılmıĢ 175–180 derece fırında piĢmeye 

bırakılır. 

o Hafif pembeleĢip sünger gibi bir görünüm aldığında piĢmiĢlik 

kontrolü yapılarak fırından alınıp soğumaya bırakılır. Sonra 

dikkatlice kalıptan çıkarılır. 

o Küçük pandispanya da verilen ölçülerde aynı Ģekilde hazırlanır. 

o Öğrenme faaliyeti 1`de verilen beyaz krema reçetesinden 3 ölçü 

hazırlanır. 

o Krem Ģanti 2 çay bardağı süt ile 2–3 dakika çırpılır. (düzgün 

görünümde) Süsleme zamanına kadar soğutucuda bekletilir. 

o Meyveler yıkanıp istenilen Ģekilde doğranarak hazırlanır. 

o Her iki pandispanya da hazır olduğunda enine iki ya da üç parçaya 

kesilip en üst kısımları en alt olacak Ģekilde aralarına ıslatma 

Ģurubu serpilip 1parmak kalınlığında krema sürülür. 

o Kremanın üzerine istenirse meyve ya da çikolata parçaları 

yerleĢtirilip diğer katı kapatılır. Ya da sade olarak kapatılır. 

o Kenarları ve üzerleri de krema ile düzgün Ģekilde kapatılır. 

o Ġki pandispanya ayrı ayrı bu Ģekilde hazırlandıktan sonra büyük 

pasta servis tabağı ya da servis standına alınır. 

o Küçük pasta büyük olanın tam ortasına düzgünce yerleĢtirilir. 
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o Krem Ģanti ile düzgünce kapatıldıktan sonra hazır süsleme 

gereçleri (gofret güller, Ģekerler vb.) ile süslenir. 

 

Resim 2.15: 2 Katlı niĢan pastası 

 

NiĢan ve düğün pastaları genellikle çok katlı olarak hazırlanır. Örnekte verilen 2 katlı 

pasta birbirinden farklı boyutlarda pandispanya (pasta altlığı) hazırlanarak birkaç katlı ve 

değiĢik modellerde hazırlanabilir.  

 

 

Resim 2.16: Düğün, niĢan pasta örnekleri 

2.2.1.2. Ağaç pasta 

 

 Malzemeler: 

 

 Pandispanya için: 

o 6 adet yumurta 

o 3 kahve fincanı Ģeker 

o 4 kahve fincanı un 

o 1 çay kaĢığı kabartma tozu 

o 1 paket vanilya 
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 Kreması için: 

o 1 ölçü kakaolu krema malzemesi (bkz. Öğrenme Faaliyeti 1) 

o 2 paket kakaolu krem Ģanti 

 Süsleme için: 

o 1 paket sade( beyaz ) krem Ģanti 

o 2 adet muz 

o Meyve Ģekerlemeleri (kiraz, kestane) 

o Bitter çikolata 

 

 ĠĢlem Basamakları: 

 

 Öğrenme faaliyeti 1`de verilen ölçülerle 1 ölçü kakaolu krema hazırlanır.  

 Bir fırın tepsisine iç kısmı ve kenarlarını kaplayacak Ģekilde yağlı kâğıt 

yayılıp hazırlanır. 

 Yumurtalarla Ģeker bir çırpma kabında koyu yoğurt kıvamında çırpılır.  

 Un ile vanilya ve kabartma tozu karıĢtırılıp elenerek yumurtaya ilave 

edilir, tahta kaĢıkla karıĢtırılır.  

 Hamur yağlı kâğıt yayılmıĢ tepsiye dökülüp her tarafına eĢit oranda 

yayılması sağlanır. 

 Önceden ısıtılmıĢ 175 derece fırına konarak üzeri pembeleĢip elle 

bastırıldığında sünger gibi olduğu zaman fırından alınıp kısa süreli 

soğumaya bırakılır. (çok fazla bekletilmez, aksi hâlde kuruyarak rulo 

yaparken kırılır.) 

 Kremadan küçük bir kâse ayrılır.  

 Kekin ortasına 1 parmak kalınlığında, ayırdıktan sonra kalan kakaolu 

krema sürülür. 2 adet muz arka arkaya gelecek Ģekilde uzunlamasına 

kekin kenarına yerleĢtirilir. 

 Uzun kenarından içe doğru sarmak suretiyle düzgün bir rulo yapılır. 

 Kakaolu krem Ģanti 2 çay bardağı süt ile 2–3 dakika çırpılır. 

 Daha önce ayrılmıĢ olan krema ile kakaolu krem Ģanti iyice karıĢtırılır. 

 Hazırlanan rulonun üzeri bu krema ile kaplanır. 

 Yemek çatalı ya da varsa pastacılıkta kullanılan tarak yardımıyla ağaç 

gövdesi Ģeklinde çizgiler çizilir.  

 Pasta, servis tabağına alınır. 

  

Resim 2.17: Pastacı Tarağı   Resim 2.18: Pastanın Çizilmesi 
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o Pastanın iki ucundan 2 parmak kalınlığında dilimler kesilerek üst 

ve yan kısımlarına yerleĢtirilip ağaç budağı Ģekli verilir.  

o Beyaz krem Ģanti 1 çay bardağı süt ile 2–3 dakika çırpılır. Krema 

torbası ya da enjektöre tırtıklı uç takılır. Krem Ģanti doldurularak 

budakların ortalarına Ģekiller verilir.  

o Krem Ģanti ile ağacın üzerine mantar Ģekilleri de çizilebilir. 

o Bitter çikolata rendelenerek pastanın kenarlarına toprak görüntüsü 

verilir. 

o Ağacın dip kısımlarına toz yeĢil fıstık serpilerek çimen görüntüsü 

verilebilir. 

 

 

Resim 2.19: Ağaç pasta örnekleri 

 

2.2.1.3. Rulo pasta 

 

 Malzemeler 

 

 Keki için: 

o 6 adet yumurta 

o 3 kahve fincanı Ģeker 

o 4 kahve fincanı un 

o 1 çay kaĢığı kabartma tozu 

o 1 paket vanilya 

 Kreması için: 

o 1 ölçü kakaolu veya beyaz krema malzemesi (bkz. Öğrenme 

Faaliyeti 1) 

 Süsleme için: 

o 1 paket sade ( beyaz ) krem Ģanti 

o 2 adet muz 

o Meyve Ģekerlemeleri (Ġstenirse) 
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 ĠĢlem basamakları: 

 

 Öğrenme faaliyeti 1 de verilen ölçülerle 1 ölçü kakaolu veya beyaz krema 

hazırlanır. 

 Bir fırın tepsisine iç kısmı ve kenarlarını kaplayacak Ģekilde yağlı kâğıt 

yayılıp hazırlanır. 

 Yumurtalarla Ģeker bir çırpma kabında koyu yoğurt kıvamında çırpılır.  

 Un ile vanilya ve kabartma tozu karıĢtırılıp elenerek yumurtaya ilave 

edilir, tahta kaĢıkla karıĢtırılır.  

 Hamur yağlı kâğıt yayılmıĢ tepsiye dökülüp her tarafına eĢit oranda 

yayılması sağlanır. 

 Önceden ısıtılmıĢ 175 derece fırına konarak üzeri pembeleĢip elle 

bastırıldığında sünger gibi olduğu zaman fırından alınıp kısa süreli 

soğumaya bırakılır. (Çok fazla bekletilmez, aksi hâlde kuruyarak rulo 

yaparken kırılır.) 

 Kekin ortasına 1 parmak kalınlığında, ayırdıktan sonra kalan kakaolu 

krema sürülür. 2 adet muz arka arkaya gelecek Ģekilde uzunlamasına 

kekin kenarına yerleĢtirilir. 

 Uzun kenarından içe doğru sarmak suretiyle düzgün bir rulo yapılır. 

 Üzeri de krema ile kaplandıktan sonra krem Ģanti, meyve Ģekerlemeleri, 

yeĢil fıstık, çikolata vb. ile süslenir. 

 Soğutucuda bir gün bekletilmesi daha düzgün dilimler elde edilmesini ve 

daha lezzetli olmasını sağlar. 

 Dilimlenerek servis yapılır.  

 

 

Resim 2.20: Rulo Pasta 
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2.2.3. Çırpılarak Hazırlanan Hamurlardan Elde Edilen Ürünlerin Servisi 
 

 Kekler dilimlenerek ya da bütün olarak masaya getirilip burada dilimlendikten 

sonra servisi yapılır.  

 Kremalı pastalar genellikle bütün olarak masada servise sunulur. Masada 

dilimlendikten sonra servis yapılır. 

 Çırpılarak yapılan hamurlarla hazırlanan tatlıların servisi dilimlendikten sonra 

yapılır. Dilimlenerek süslenmiĢ olan tatlılar, tatlı tabaklarına yerleĢtirilerek 

servis yapılır. 

 Kek, pasta ve tatlıların servisinde süsleme ve görünüĢ oldukça önemlidir.  

 Özel gün pastalarının süslenmesinde günün özelliği ve hitap edecek kiĢi ya da 

kiĢilerin durumları dikkate alınmalıdır.  

 Masada dilimlenecek ve servis edilecek pasta ve kekler için servis araçları 

önceden hazırlanmıĢ olmalıdır. 

 

 

Resim 2.21: Pasta servisinde kullanılan bıçak ve spatula 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıda verilen gereçleri kullanarak üzümlü kek hazırlayınız. 

 4 adet yumurta 

 1,5 su bardağı toz Ģeker 

 1,5 su bardağı süt 

 ½ su bardağı sıvı yağ 

 1 su bardağı kuru üzüm 

 3 su bardağı un 

 1 paket kabartma tozu 

 1 paket vanilya 

 Kalıbı yağlamak için 1 çorba kaĢığı kadar margarin 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 KiĢisel hazırlıklarınızı yapınız. 
 Önlük giyip bone takabilirsiniz. 

 KiĢisel hijyen krallarına uyabilirsiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız.  Sanitasyon kurallarına uyabilirsiniz. 

 Gerekli araçları hazırlayınız. 

 Kek kalıbını yağlayıp unlayabilirsiniz. 

 Çelik ya da cam çırpma kabı 

hazırlayabilirsiniz. 

 Çırpma teli ya da mikser 

hazırlayabilirsiniz. 

 Tahta kaĢık hazırlayabilirsiniz 

 Gereçleri hazırlayınız. 

 Ölçülere uygun hazırlamaya özen 

gösterebilirsiniz. 

 Üzümleri önceden ayıklayıp yıkayarak 

hazırlayabilirsiniz. 

 Üzümleri unlarsanız kalıbın dibine 

çökmeyebilir. 

 Yumurtaları çırpma kabına kırarak 

Ģekerle birlikte koyu yoğurt kıvamında 

çırpınız. 

 Yumurtaları tek tek baĢka bir kaba 

kırarak tazeliğini kontrol edebilirsiniz. 

 Süt ve sıvı yağ ekleyip karıĢtırınız.  KarıĢtırmada tahta kaĢık kullanınız. 

 Üzümleri ekleyiniz. 

 Üzümleri bir miktar un ile karıĢtırınız. 

Böylece fazla dibe çökmesini önlemiĢ 

olursunuz. 

 Un, kabartma tozu ve vanilyayı 

karıĢtırınız. Yumurtalı karıĢıma ilave 

edip karıĢtırınız. 

 Unlu karıĢımı eleyerek eklerseniz 

homojen bir karıĢım elde edebilirsiniz. 

 Kek kalıbını yağlayıp unlayınız. 

 Kalıbın her köĢesinin eĢit oranda 

yağlanmasına dikkat edebilirsiniz. 

 Az miktarda un kulanınız, kalıbın her 

tarafına değecek Ģekilde kalıba hafifçe 

vurarak unun yayılmasını sağlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kek hamurunu kalıba döküp düzgünce 

yayılmasını sağlayınız. 

 Hamuru kaĢıkla ya da sallayarak 

düzleĢtirebilirsiniz. 

 Fırını 175 dereceye ısıtıp keki fırına 

koyunuz ve 35- 40 dakika piĢmeye 

bırakınız. 

 Fırın kapağını çok sık açmayınız. 

 Kekin piĢmiĢliğini kontrol ederek 

fırından alınız. 

 Elinizle bastırarak veya kürdan batırarak 

kontrol edebilirsiniz. Bastırıldığında 

sünger gibi tekrar kabarıyorsa ve ya 

kürdana yapıĢmıyorsa piĢmiĢ demektir. 

 Kısa bir süre soğutup kalıptan çıkarınız. 

 

 Kalıptaki yağın donması kekin zor 

çıkmasına sebep olur. Bu nedenle çok 

uzun süre kalıpta bekletmeyiniz. 

 Dilimleyerek servis yapınız. 
 Servise yakın dilimleyerek kurumaması 

için önlem alabilirsiniz. 

 ÇalıĢma ortamını temizleyiniz. 
 Hijyen ve sanitasyon kurallarına 

uyabilirsiniz. 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz.     

 

AĢağıdaki kriterlere göre 1 ölçü pandispanya (kakaosuz), 1 ölçü sade (beyaz krema), 

ıslatma Ģurubu, 1 paket krem Ģanti ve 250 g çilek ve tart jölesi kullanarak istediğiniz Ģekilde 

(yuvarlak, kare, dikdörtgen) çilekli pasta yaparak servis için hazırlayınız. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. KiĢisel hazırlıklarınızı hijyen kuralarına uygun olarak yaptınız 

mı? 
  

2. ÇalıĢma ortamınızı sanitasyon kurallarına uygun hazırladınız mı?   

3. Uygun araçlar hazırladınız mı?   

4. Gereçlerinizi ölçülere uygun olarak hazırladınız mı?   

5. Pandispanya hamurunu tekniğe uygun hazırladınız mı?   

6. Pandispanyayı tekniğe uygun piĢirdiniz mi?   
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7. Beyaz kremayı tekniğe uygun piĢirerek hazırladınız mı?   

8. Islatma Ģurubunu tekniğe uygun hazırladınız mı?   

9. Krem Ģantiyi 1 çay bardağı su veya süt ile çırptınız mı?   

10. Çilekleri iyice yıkayıp ½ cm kalınlıkta dilimlediniz mi?   

11. Pandispanyayı enine ortadan ikiye ya da üçe kestiniz mi?   

12. Islatma Ģurubu ile pandispanya dilimlerini ıslattınız mı?   

13. Kremanın yarısını her pandispanya diliminin üzerine sürüp her 

araya çilek dilimleri yerleĢtirdiniz mi?  
  

14. PiĢerken üst olan dilim en alta gelecek Ģekilde birleĢtirdiniz mi?   

15. Kalan krema ile pastanın her tarafını düzgünce kaplayıp krem 

Ģanti ve çilek dilimleri ile süslediniz mi? 

  

  

16. Servis tabağına dikkatlice alarak servise hazırladınız mı?   

17. ÇalıĢma ortamını sanitasyon kurallarına uygun temizlediniz 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 DEĞERNDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Kekin piĢirileceği fırın önceden …………- ……….derecede ısıtılmıĢ olmalıdır. 

2. Kek hamuru hazırlamada ölçü olarak 1 yumurtaya ……… g toz Ģeker ile …….. g un 

hesaplanır.  

3. Mikserle çırpma iĢlemi yapılırken önce……............, sonra …....……ayarda 

çırpılmalıdır. 

4. Çırpılarak yapılan hamurlara……….ilave edildikten sonra fazla karıĢtırılırsa fom 

bozulur. 

5. Hamura kabartma tozu unla birlikte ……………  eklenmelidir.  

6. Kek hamurunun döküleceği metal kalıplar çok iyi ……………..ve unlanmıĢ  

olmalıdır. 

7. Kek, kalıbın üzerinden …………cm boĢluk kalacak Ģekilde kalıba dökülmelidir. 

8. Meyveler, keklere …………vermenin yanı sıra …………..da kazandırır. 

9. Revani, ……………yapılan hamurlarla hazırlanan Ģuruplu bir tatlı çeĢididir. 

10. Havuçlu kekin üzerindeki krema…………………sonra dilimlenerek servis yapılır. 

11. Pandispanya tamamen ……………..sonra kesilerek süslemeye hazırlanmalıdır. 

12. Beyaz kremalı pastalar için ………… pandispanya, çikolatalı pastaların 

hazırlanmasında …………….pandispanya tercih edilmektedir. 

13. Pasta örtülüğü olarak kullanılacak kremalar ……….kokusu kalmayacak Ģekilde 

kaynatılarak piĢirilmeli, kıvamı …………olmamalıdır. 

14. Kremanın sürülmesinde önce …………..kapatılmalı, sonra ………..kısım 

düzeltilmelidir. 

 

 

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 çırpılarak hazırlanan hamurlardan tekniğine 

uygun hazır reçeteleri uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 ÇeĢitli keklerin hazırlanıĢını kitaplardan ve internetten araĢtırınız. 

 Pasta çeĢitlerini ve yapılıĢ tekniklerini ilgili kaynaklardan araĢtırınız. 

 Pastaların süslenmesi ve servise sunum Ģekillerini ilgili kaynaklardan 

araĢtırınız. 

 

3. HAZIR REÇETELERĠN BULUNDUĞU 

KAYNAKLAR  
 

Çırpılarak yapılan hamurlarla hazırlanan çok çeĢitli ürünlerin yapılıĢları farklı yemek 

kitapları, dergiler, broĢürler, internet kaynakları, televizyon hatta tecrübeli kiĢilerden 

öğrenilebilmektedir. 

 

3.1. Kitaplar 
 

Çırpılarak yapılan hamurlarla hazırlanan kek ve pastaların reçeteleri ve hazırlanıĢları 

çok çeĢitli kitaplarda okuyuculara sunulmuĢtur. Kitaplardaki reçeteler uygulanmaya 

baĢlanmadan önce bazı konuların bilinmesi gerekir.  

 

 Kek ve pastalar konusunda ön bilgiye sahip olmak,  

 Uygulamada önemi olan noktaları bilmek, 

 Temiz ve düzenli çalıĢma açısından kitapta verilen reçetenin araç gereç ve iĢlem 

basamaklarını önceden bir kâğıda yazmak ve oradan takip etmek, 

 Gram ölçülerinde verilen reçete malzemelerini mutlaka mutfak terazisi ile 

ölçerek hazırlamak, 

 Kek ve pastalarda kullanılan malzemeleri eksiksiz hazırlamak, 

 Kitapta verilen malzeme dıĢında daha önce denenmemiĢ malzeme 

kullanmamak, 

 ĠĢlem basamaklarını dikkatlice okumadan hazırlama aĢamasına geçmemek, 

hazırlanacak ürünün kalitesi açısından çok önemlidir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.2. Dergiler BroĢürler 
 

Kitaplarda verilen pasta ve kek reçetelerinde genellikle resimli tarifler yoktur, fakat 

dergi ve broĢürlerde kekler ve pastalar ile ilgili renkli resimli reçeteler bulunmaktadır. 

 

ÇeĢitli kek ve pasta reçetelerinin bulunduğu bazı broĢürler de hazırlanarak, 

içeriklerinde malzeme ve iĢlem basamakları açıklanmaktadır. Dergi ve broĢürlerdeki hazır 

reçeteler de kitaplarda olduğu gibi denenmiĢ ve kalitesinden emin olunmuĢ reçetelerdir. Kek 

ve pasta çeĢitlerinin ve servis Ģeklinin açıklandığı bu reçetelerin uygulanmasında da 

kitaplarda verilen reçeteleri uygulamada dikkat edilmesi gereken noktaları dikkate almak 

oldukça önemlidir. 

 

3.3. Ġnternet 
 

Çırpılarak yapılan hamurlarla hazırlanan kekler ve pasta çeĢitleri konusunda 

hazırlanan reçeteler internet ortamında birçok sitede yer almaktadır. Bu reçetelerde verilen 

malzeme ve iĢlem basamakları, reçeteyi hazırlayan kiĢinin kendisinin geliĢtirdiği ya da 

herhangi bir kitaptan alınmıĢ ve kek ya da pastanın özelliğini bozmayacak Ģekilde 

değiĢiklikler yapılmıĢ tarifelerdir. 

 

Ġnternetten kek ve pasta reçeteleri uygulanacağı zaman, diğer kaynaklarda olduğu gibi 

verilen araç gereç ve iĢlem basamakları dikkatlice okunup not alındıktan sonra uygulamaya 

geçilmelidir.  

 

Ġnternette reçetesi bulunan kek ve pasta çeĢitlerinin resimleri görsel bilgilerden 

bakılarak servis tabağına yerleĢtirme ve süsleme Ģekli dikkatlice incelenmeli ve tamamen 

anlaĢıldıktan sonra hazırlanmalıdır. 

 

3.4. Televizyon 
 

Televizyon programlarının bazılarında yemek tarifleri ile birlikte çeĢitli kek ve pasta 

reçeteleri ve yapılıĢları da görsel olarak sunulmaktadır. Kek ve pastaların malzemelerinin 

verilerek yapılıĢının anlatıldığı bu programlar dikkatlice izlendiği takdirde farklı kekler ve 

pastaların yapılıĢı öğrenilebilmektedir.  

 

Pasta ve keklerin yapılıĢı izlenirken mutlaka bir not kâğıdı ve kalem hazır 

bulundurulmalı, araç gereç listesi ve iĢlem basamakları eksiksiz olarak not alınmalıdır. 

Ayrıca süsleme ve servis yöntemlerinin de herhangi bir özelliği varsa dikkatle izlenmeli ve 

not alınmalıdır. 

 

3.5. Kaynak kiĢiler 
 

Kek ve pastaların uygulama ve servis yöntemleri konusunda kendi tecrübelerini 

kullanarak farklı yöntemler geliĢtirmiĢ ve bunları uygulayarak tecrübe kazanmıĢ kiĢilerle 

görüĢmek yeni pastacılık ürünlerinin öğrenilip uygulanmasını sağlayacaktır. 
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Kaynak kiĢilerle görüĢmede zaman planlaması oldukça önemlidir. Kaynak kiĢinin 

kendisi için uygun zaman seçimi verilecek reçetedeki malzeme ve iĢlem basamaklarının daha 

düzenli ve doğru öğrenilmesine yardımcı olacaktır. Uygun zamanda alınmayan reçetelerde 

istenmeyen eksiklikler olabileceği gibi görüĢme yapılacak kiĢiye olan saygı açısından da çok 

önemlidir. GörüĢmeye baĢlamadan önce not almak üzere defter veya not kâğıdı ile bir kalem 

mutlaka bulundurulmalıdır. 

 

Kaynak kiĢi tarafından anlatılan bilgiler dikkatle dinlenmeli, anlaĢılmayan konu varsa 

zamanında tekrarlanarak eksiksiz öğrenilmelidir. GörüĢme yapılan kiĢinin zamanı uygunsa, 

kek ve pastaların hazırlanıĢ, süsleme ve servis özelliklerinin uygulamalı olarak öğrenilmesi, 

daha kalıcı olmasını sağlayacaktır. 

 

3.6. Diğerleri 
 

Çırpılarak yapılan hamurlarla hazırlanan kek ve pasta çeĢitleri malzeme ve iĢlem 

basamaklarının bulunduğu hazır reçetelere bunların dıĢında Ģu kaynaklardan 

ulaĢılabilmektedir. 

 

 Pastanelerden, 

 ÇeĢitli kurum mutfaklarının pastane ürünleri hazırlama bölümlerinden, 

 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 
Bir pasta dergisinden kestaneli pasta reçetesi araĢtırıp öğrenerek uygulamasını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 KiĢisel hazırlıklarınızı yapınız. 
 Önlük giyip bone takabilirsiniz. 

 KiĢisel hijyen krallarına uyabilirsiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı temizleyip 

hazırlayınız. 
 Sanitasyon kurallarına uyabilirsiniz. 

 Reçeteyi dikkatlice okuyunuz. 
 Gerekirse baĢka bir kâğıda yazarak 

buradan uygulama yapabilirsiniz. 

 Reçetede verilen araçları hazırlayınız. 

 Reçetede ayrıca araçlar verilmemiĢse 

iĢlemlerin yapılıĢına uygun araçlar 

hazırlayabilirsiniz. 

 Reçetede verilen gereçleri hazırlayınız. 
 Gereçlerin reçetede verilen ölçülere 

uygun olmasına dikkat edebilirsiniz. 

 Pandispanyayı reçetede belirtildiği 

Ģekilde hazırlayıp piĢiriniz. 

 Hazırlamada ve piĢirmede dikkat 

edilecek noktaları göz önünde 

bulundurabilirsiniz. 

 Reçetede verildiği Ģekilde pasta 

kremasını hazırlayınız. 

 Kendi ön bilgilerinizle karĢılaĢtırma 

yapabilirsiniz. 

 Kestaneleri reçetede verildiği Ģekilde 

piĢirip püre hâline getiriniz. 
 Temiz- düzenli çalıĢabilirsiniz. 

 Reçetede belirtildiği Ģekilde 

pandispanyayı keserek hazırlayınız. 

 Dikkatli olabilirsiniz. 

 Pandispanyayı kalınlığına göre iki veya 

üç parçaya bölebilirsiniz. 

 Parçaların eĢit kalınlıkta olmasına dikkat 

edebilirsiniz. 
 Kestane püresinin bir kısmı ile kremanın 

yarısını karıĢtırarak pandispanya 

dilimleri arasına sürerek pastayı 

bütünleyiniz. 

 Düzgün yerleĢtirmeye özen 

gösterebilirsiniz. 

 Pastanın üzerini kalan krema ile 

kapatınız. 

 Kremayı düzgün sürmeye özen 

gösterebilirsiniz. 

 Reçetede verildiği Ģekilde krem Ģanti, 

kestane, çikolata vb kullanarak pastayı 

süsleyiniz. 

 Reçetede verilen önerileri göz önünde 

bulundurabilirsiniz. 

 Reçetede belirtildiği Ģekilde pastayı 

servise hazırlayınız. 

 Reçetede belirtildiği Ģekilde servis 

araçları hazırlayabilirsiniz. 

 ÇalıĢma ortamını temizleyiniz. 
 Hijyen ve sanitasyon kurallarına 

uyabilirsiniz. 

 

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. (   ) Kitaplardaki reçeteler uygulanmaya baĢlanmadan önce kek ve pastalar konusunda 

ön bilgiye sahip olmak gerekir.  

2. (   ) Gram ölçülerinde verilen kek reçetesi malzemeleri göz kararı hazırlanabilir. 

3. (   ) Kitapta verilen malzeme dıĢında daha önce denenmemiĢ malzeme 

kullanılmasında sakınca yoktur. 

4. (   ) Dergi ve broĢürlerdeki hazır reçeteler de kitaplarda olduğu gibi denenmiĢ ve 

kalitesinden emin olunmuĢ reçetelerdir. 

5. (   ) Ġnternette reçetesi bulunan kek ve pasta çeĢitlerinin resimleri görsel bilgilerden 

bakılarak servis tabağına yerleĢtirme ve süsleme Ģekli dikkatlice incelenmelidir. 

6. (   ) Ġnternetten kek ve pasta reçetesi uygulanacağı zaman fazla okumaya gerek yoktur, 

resmine bakılarak da uygulanabilir. 

7. (   ) Televizyonda pasta ve keklerin yapılıĢı izlenirken mutlaka bir not kâğıdı ve kalem 

hazır bulundurulmalıdır. 

8. (   ) Kaynak kiĢilerle görüĢmede zaman uygunsa, kek ve pastaların hazırlanıĢ, süsleme 

ve servis özelliklerinin uygulamalı olarak öğrenilmesi, daha kalıcı olmasını sağlar. 

9. (   ) Kaynak kiĢilerle görüĢmede not tutmaya gerek yoktur, anlatılanlar çok iyi 

ezberlenmelidir. 

 

 

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 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Çırpılarak yapılan hamurlarda yumurtanın ana malzeme olmasının nedeni 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Kabarmayı sağladığı için 

B) Emülsiye edici olduğundan 

C) YumuĢak, düzgün bir kıvam ve renk verdiği için 

D) Hepsi 

 

2. Fom olayının tanımı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Yumurta akının çırpılması sonucu sulanmasıdır. 

B) Yumurta sarısının çırpılması sonucu kabarmasıdır. 

C) Yumurta akının çırpılması sonucu içine hava kabarcıklarının girmesi ile 

kabarmasıdır. 

D) Hepsi 

 

3. Hangi araçlar çırpılarak yapılan hamurların hazırlanmasında kullanılmaz? 

A) Kek ve muffin kalıpları  

B) Merdane ve oklavalar    

C) Duylar ve enjektörler  

D) Pasta çemberleri   

 

4. Çırpılarak yapılan hamurlarda kullanılan temel gereçler aĢağıdakilerden hangi 

seçenekte doğru olarak verilmiĢtir? 

A) Yumurta- Ģeker- un  

B) Yumurta –yağ- un   

C) Un- Ģeker- margarin  

D) ġeker- margarin- süt 

 

5. Çırpılarak yapılan hamurlarda kullanılan yardımcı gereç aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Yumurta 

B) Kakao 

C) Un 

D) ġeker 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi çırpılarak yapılan hamurların hazırlanmasında dikkat 

edilmesi gereken noktalardan değildir? 

A) Gereçler ölçülere uygun olmalıdır.  

B) Yumurtalar hep aynı yönde çırpılmalıdır  

C) Kabartma tozu en son ilave edilmelidir.  

D) Un mutlaka elenerek kullanılmalıdır. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. Çırpılarak yapılan hamurların piĢirme ısısı aĢağıdakilerden hangi seçenekte doğru 

verilmiĢtir? 

A) 175-180 derece  

B) 150-200 derece  

C) 200-250 derece  

D) 100-150 derece 

 

8. Kek ve pandispanyaların piĢirilme  süresi aĢağıdaki seçeneklerden hangisidir? 

A) 15-20 dakika 

B) 20-25 dakika 

C) 25-30 dakika 

D) 35-40 dakika 

 

9. Kek piĢerken fırın kapağı sıklıkla açılarsa hangi olay meydana gelir? 

A) Hamur iyi kabarır 

B) Hamur sert olur 

C) Hamur söner 

D) Bir değiĢiklik olmaz. 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi iyi piĢmiĢ bir kekin görünümünü ifade etmez? 

A) Kekin üzerinde çatlaklar bulunur  

B) Üzeri düzgündür 

C) Kek sünger gibidir 

D) Dilimlendiğinde tüm gereçler eĢit dağılmıĢ durumdadır 

 

11. Krema yapımında vanilya ne zaman ilave edilme zamanı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) PiĢirmeye baĢlamadan önce 

B) Kaynamaya baĢlarken 

C) PiĢmeye yakın 

D) Ocaktan alındıktan sonra 

 

12. Krema soğurken üzerinin kabuk tutmaması için uygulanacak iĢlem aĢağıdakilerden 

hangisidir. ? 

A) Üzerine kapak kapatılmalıdır.  

B) Ara sıra karıĢtırılmalıdır. 

C) Üzerinden su gezdirilmelidir.  

D) Hiçbir iĢlem yapılmamadan soğutulmalıdır. 

 

13. Kremalı pasta yapımında ıslatma Ģurubu kullanılmasının amacı aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) YumuĢaklık kazandırmak 

B) Lezzetini artırmak 

C) Aroma vermek  

D) Hepsi 
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14. Çırpılarak yapılan hamurlardan elde edilen ürünlerin soğukta saklanması ve çabuk 

tüketilmesinin nedeni aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Mikroorganizma üreyerek bozulacakları için 

B) Çabuk kuruyacağı için 

C) Üzeri çatlayacağı için  

D) Rengi bozulacağı için 

 

15. Pasta ve keklerin servisinde aĢağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerekir? 

A) Özel gün pastaları masaya bütün olarak yerleĢtirilir. 

B) Kekler dilimlenmiĢ olarak servis yapılabilir. 

C) Süsleme ve görünüĢe önem verilmelidir. 

D) Hepsi 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 Kekler, Pastalar 

2 Yumurta 

3 Fom 

4 Yardımcı 

5 Tahta  

6 Oda, Taze 

7 ġeker 

8 Elenerek 

9 Koyu Yoğurt 

10 Soğuk 

11 Islatma ġurubu 

12 2 gün 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2`NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 175–180 

2 25–30 

3 YavaĢ, Hızlı 

4 Un 

5 Elenerek 

6 YağlanmıĢ 

7 2 

8 
Lezzet, 

YumuĢaklık 

9 Çırpılarak 

10 Donduktan 

11 Soğuduktan 

12 Beyaz, Kakaolu 

13 Un, Pütürlü 

14 Kenarları, Üst 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYET 3 CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 YanlıĢ 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 YanlıĢ 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 B 

4 A 

5 B 

6 C 

7 A 

8 D 

9 C 

10 A 

11 D 

12 B 

13 D 

14 A 

15 D 
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