
Yiyecek Doğrama Şekilleri 



1. Mire Poix (Mirpua) Doğrama 

 Genellikle et ve sebze sularının yapımında kullanılan bir doğrama şeklidir. 

Sebzelerin iri parçalar halinde doğranmasıdır. Parçalar, bir yemek kaşığına 

3-4 tane gelecek şekilde olmaktadır. Temel soslarda, çorbalarda, patates 

garnitürlerinde, et yemeklerinde kullanılır. 



 Mirepoix doğramanın küçüğüdür. Ezilen süzülen çorbalar ve soslarda kullanılır. 

Bir yemek kaşığına 8-10 tane gelecek şekildedir. Yerine göre çiğ ve pişmiş etlerin 

doğranmasında kullanılır. 

2. Macedonie (Makedon) Doğrama  



 Yarım veya bir bıçak sırtı kalınlığında, yaklaşık 3-4 cm uzunluğunda, ince çubuklar 

halinde ve aynı kalınlık ve boylarda doğrama şeklidir. Her tür çeşit sebzelerde 

kullanılan bu doğrama şeklinde; önce eşit ince plakalar kesilir. Soğanın piyaz 

şeklinde doğranması jülyen doğrama şeklindedir. Bu kesimde sebzelerin hepsi eşit 

kalınlıkta olmalıdır. 

3. Julienne (Jülyen) Doğrama 



 Toplu iğne başı şeklinde doğrama da denilmektedir. En küçük doğrama şeklidir. 

Bütün parçaların aynı büyüklükte olmasına dikkat edilir. Bunu sağlamak için 

sebzeler önce jülyen şeklinde doğranır, daha sonra brunoise şekline getirilir. 

Consomelerde, et yemeklerinin yanında, sebze garnitürlerinde ve salatalarda 

kullanılır. 

4.Brunoise (Brunoaz) Doğrama  



 1cm² yüzeyinde ve bıçak sırtı kalınlığındaki doğrama şeklidir. Çeşitli yöresel 

çorbaların, garnitürlerin ve yemeklerin hazırlanmasında ve salataların ön 

hazırlığında kullanılır. 

5.Paysanne (Peysan) – Dice Doğrama 



 Bir santimetrekare kesitinde 4-5 cm uzunluğunda dikdörtgen prizmalar şeklinde 

doğrama şeklidir. Hazır patates kızartmaları bu şekildedir. Kereviz, kırmızı pancar, 

havuç, patates uygun sebzelerdir. Süsleme için de kullanılır. 

6. Batonnet (Baton) Doğrama 



 Yuvarlak ve bıçak sırtı kalınlığında halkalar şeklinde doğrama şeklidir. Havuç, 

kabak, salata bu şekilde doğranabilir. Kullanıldığı yerler; ince havuç, kabak, salatalık 

gibi sebzelerden yapılan salatalarda, garnitürlerde, süslemelerde kullanılır. 

7. Vichy (Halka) Doğrama 



 Burnuaz doğrama şeklinin biraz daha iri doğranmış halidir. İri burnuazda 

denilebilir. Bu usul çeşitli et ve sebze yemeklerine isim verir. Bu doğrama şekli, 

çeşitli et ve sebze yemeklerinde kullanılır. 

8. Jordiniere (Jardin) Doğrama 



 Peyzan doğrama şeklinin gelişigüzel doğranmış halidir. Çabuk pişmesi istenen 

yemeklerde sebzeler ve etler bu şekilde doğranır. 

9. Matignan Doğrama 



 Özel koku ve lezzeti olan çeşitli sebzelerin ve otların belirli ölçülerde bir araya 

getirilip bağlanması ile elde edilir. Kereviz sapı, defneyaprağı gibi sebzelerin 

bağlanmasıyla et suları hazırlanırken ya da soslar hazırlanırken; yine turşularda, 

çeşitli yemeklerde ve bazı soslar için hazırlanan fontların (tanesiz beyaz çorba) 

yapılmasında kullanılır. 

10. Bouget Garnie (Buket Garni)  



Mutfakta Kullanılan Ana  
ve  

Ara Soslar 



 Soslar, hazırlanışları sırasından suyunu kaybeden, sertleşen ve kuruyan yiyecek 

maddelerinin daha rahat yenmesini sağlamak, onlara güzel bir tat vermek ve koku 

vermek, çeşni kazandırmak için kullanılan maddelerdir. Soslar, temel et sularından 

türetilerek yapılırlar. Bu yüzden temel soslar ve temel et suları benzer şekilde 

isimlendirilirler. 



 Ticari mutfaklarda sos yapımından kullanılan et, kemik, balık, tavuk kemikleri, ve 

sebzelerden elde edilen alt yapı (ana) maddeleri vardır. Bunlara (fond/stock) denir 

ve dört grupta toplanır: 

 Beyaz Et Suyu: Genelde tavuk bazen de dana kemiklerinden elde edilen 

oldukça hafif, açık renkli ve lezzetli bir et suyudur. Genellikle beyaz et 

yemeklerinde kullanılır. 

 Kahverengi Et Suyu: Sığır kemiklerinden elde edilen ve güçlü bir tadı olan 

esmer renkli et suyudur. Bu rengi elde edebilmek için kemikler önce fırında 

esmer bir renk alıncaya kadar kendi halinde kızartılırlar. Genellikle kırmızı et ve av 

etleri için kullanılır. 

 Balık Suyu: Balık kemiklerinden (kılçık) elde edilir. Diğer et sularına göre biraz 

daha kısa bir sürede hazırlanır. 

 Sebze Suyu: Kuru soğan, havuç, kereviz, domates ve mantar gibi sebzelerden 

hazırlanan ve asla et ve kemik kullanılmayan bir sıvıdır. Genellikle vejetaryen 

yemeklerinde ve bazen de çorbalarda kullanılır. 



 Sosları aşağıdaki şekilde sınıflandırabilmek mümkündür: 

 Temel beyaz soslar, 

 Temel kahverengi soslar, 

 Temel yağ sosları (katı ve sıvı) ve 

 Diğer soslar 



 1. Beşamel Sos (Bechamel Sauce):  

 Temel beyaz sostur. 60 gr tereyağı eritilir ve aynı miktar un eklenerek kavrulur ve 

“roux” hazırlanmış olur. Bu karışıma 1 lt ılık süt ilave edilerek 30-60 dakika 

simmer (kaynama derecesinin altında pişirme) edilerek beşamel sos hazırlanır. 

Simmering sırasında, ara sıra karıştırmak suretiyle hem yüzeyin kabuk bağlaması, 

hem de sosun dibinin tutması engellenmelidir. Beşamel sosun türevleri vardır. 

 

 Krem Sos (Cream Sauce): 1lt sosa 200 ml krema eklenerek, simmering 

(kaynama) yardımıyla yaklaşık 1/3 oranında çektirilir. Daha sonra, 150 ml krema ve 

baharat eklenerek sos zenginleştirilir. 

 

 Morney Sos (Mornay Sauce): 1lt sosa 100-150 gr rendelenmiş peynir (eski 

kaşar, parmesan, rokfor) ilave edilerek, peynir eriyene değin karıştırılarak simmer 

edilir. 

 

Temel Beyaz Sos (Basic White Sauce) 



2.Velüte Sos (Sauce Veloute):  

Diğer bir temel sos olup, beşamel sostan farkı, süt yerine “basic white stock” 

(temel beyaz et suyu) kullanılmasıdır. Velüte sosunda farklı türleri vardır. 

 

 Süpreme Sos (Supreme Sauce): 1 lt. velüte sos’a 1 lt basic white stock, 250 

ml haşlanmış mantar suyu ve 250 ml krema eklenir. 1 lt kalan değin simmer 

edilmek suretiyle çektirilir. 100 ml krema ve 75 gr tereyağı eklenerek hazır hale 

getirilmiş olur.  

 Sos Alamande (Sauce Allemande): 5 yumurta sarısı, 500 ml basic white 

stock, 250 ml haşlanmış mantar suyu ve 1 yemek kaşığı limon suyu çırpılır ve 1 lt 

sıcak velüte sos’a eklenir. 1 lt kalana değin simmer edilerek çektirilir. Daha sonra 

125 gr tereyağı ilave edilerek hazırlanmış olur.  

Temel Beyaz Sos (Basic White Sauce) 



 1.Dömiglas Sos (Demi-glace Sauce): Temel kahverengi sos’a, aynı 

miktarda temel kahverengi et suyu karıştırılır ve simmer edilerek 

yarsısı çektirilir. 

Temel Kahverengi Sos (Basic Brown Sauce) 

MALZEMELER (5 litre sos için)  

4-5 kg kırılmış süt dana kemikleri  

250-300 g mire poix (Eşit miktarda 

havuç, kereviz, soğan, pırasa)  

1 adet defne yaprağı  

½ çay kaşığı kekik  

100- 150 g sıvı yağ  

100 g domates salçası  

500-600 g beyaz veya kırmızı şarap  

10 litre Kahverengi fond. 

 3 yemek kaşığı (150 g) un  

1 yemek kaşığı tuz  

5-6 tane karabiber kırılmış  



1.Temel Sıvıyağ Sosları: Sıvı bitkisel yağlarla hazırlanan 

soslardır. Bu sosların hazırlanmasında ayçiçeği, mısırözü, 

soya, fındık vb. yağlar kullanılır. 

 a.Mayonez (Mayonnaise): Temel yağ sosu olup, 6 

yumurta sarısı önce hafif çırpılarak, tuz, beyaz toz biber 

ve yarım limon suyu eklenir. 750 ml sıvı bitkisel yağ, ağır 

ağır katılarak çırpılmaya devam edilir ve 1 lt mayonez 

elde edilmiş olur. İsteğe göre, 2 yemek kaşığı hardal da 

eklenebilir. Mayonez sostan türetilen farklı soslar vardır. 

 

 Tartar Sos (Tartar Sauce): Mayoneze, ince kıyılmış 

haşlanmış yumurta, kornişon turşu, kapari çiçeği 

maydanoz ve kuru soğan (kırmızı veya beyaz) eklenerek 

hazırlanır.  

 

 Kokteyl Sos (Cocktail Sauce): Mayoneze, ketçap ve 

tarhun otu karıştırılarak hazırlanan sostur. 

 

Temel Yağ sosları 



b. Vinigıret Sos (Vinaigrette Sauce)-Sirke sosu: 

Bitkisel yağ ile hazırlanan sostur. 1 lt sos için, 200 gr 

ince doğranmış kuru soğan, 150 gr kadar ot 

(maydanoz, fesleğen, tarhun otu, taze soğan), 125 ml 

sirke, 500 ml sıvı bitkisel yağ ve tuz-biber karışımı ile 

hazırlanır. İsteğe bağlı olarak, 1 çay kaşığı hardal da 

eklenebilir. Vinigıret sosun da farklı türleri vardır. 

 

 Fişerman Sosu (Fisherman’a Sauce): Sirke sos’a, 

ince doğranmış pavurya eti (yengeç türü) karıştırılarak 

hazırlanır. Üst düzey restoranlarda bulunabilen bir 

sostur.  

  

 Norveç Sosu (Norwegian Sauce): Sirke sos’a, ince 

doğranmış haşlanmış yumurta sarısı ile hamsi fileto 

(kılçığı alınmış) karıştırılarak hazırlanır. 

 

Temel Yağ sosları 



2. Temel Tereyağı Sosları 

 a. Bernaz Sos (Bernaise Sauce): ince 

doğranmış arpacık soğanı, beyaz şarap, sirke ve 

kırılmış tane karabiber 15 dakika kadar simmer 

edilir. Yumurta sarısı ile 6 yemek kaşığı su çırpılır, 

sos tavaya alınarak orta ısıda çırpılmaya devam 

edilir. Katılaşmaya başladığında ateşten indirilir ve 

20 saniye kadar çırpılmak suretiyle soğutulur. Elde 

edilen bu karışıma saboyan denir. Saboyan’a eritilmiş 

tereyağı eklenerek çırpılır. Simmer edilmiş sıvı 

karışım, ince doğranmış tarhun otu ve tuz-biber 

eklenerek sos hazırlanmış olur. Bernaz sosun da 

çeşitleri vardır. 

 Şaron Sos (Choron Sauce): Bernaz sos’a 

domates püresi eklemek suretiyle hazırlanır. 

Temel Yağ sosları 



 b. Hollandez Sos (Hollandaise Sauce): Bir 

diğer temel tereyağı sosudur. Bernaz sostan farkı ¼ 

limon suyu ile hazırlanmasıdır. Farklı türleri vardır. 

 

 Malta Sos (Maltaise Sauce): Limon yerine 

portakal suyu ve portakal kabuğu kullanılarak 

hazırlanır.  

  

 Muslin Sos (Mousseline Sauce): Hollandez 

sos’a, servis edilmedem hemen önce krema 

eklenerek hazırlanan sostur. 

  

Temel Yağ sosları 



 c. Metrodi Butter 

(Mastred’Butter):  

 Özellikle ızgara edilmiş etlerin 

lezzetini artırmak amacıyla, 250 gr 

tereyağı, 40 gr ince doğranmış 

maydanoz, 1 çay kaşığı limon suyu, 

tuz ve beyaz toz biberin 

karışımından hazırlanır 

Temel Yağ sosları 



 Yukarıda açıklanan sosların sınıfına girmeyen ve 

daha çok salatalarda kullanılan soslardır. 

Salatalarda kullanılan sosların Türkçe karşılıkları 

kullanılmamaktadır. Hazırlanan bu soslara, dressing 

denir. 

 French Dressing: Zeytinyağı, sirke, chopped 

doğranmış sarımsak, tuz ve karabiberin karışımı 

ile hazırlanır. 

 Thousand Island Dressing: Mayonez, krema, 

Şili sos (chile sauce), chopped doğranmış 

kornişon turşu, sivri biber, kırmızı dolmalık biber, 

zeytin ve haşlanmış yumurtanın karışımı ile 

hazırlanır. 

 Olive Oil Dressing: Zeytinyağı, limon suyu, tuz,  

karabiber ve toz şekerin karışımı ile hazırlanır 

(Sökmen, 2010). 

Diğer Soslar 



Yiyecek Pişirme Yöntemleri 



 Yiyeceklerin zamanında pişmesi ve sunuma hazır hale getirilmesi için zaman 

ve ısı faktörlerinin dengede olmasına dikkat edilmelidir. Bu nedenle, 

yiyeceklerin uygun ısı derecelerine göre pişirme yöntemleri geliştirilmiştir. 

Bu yöntemler şunlardır: 

 

 Kuru ısıda pişirme yöntemleri 

 Sulu ısıda pişirme yöntemleri 



 

 Kuru ısıda pişirme yöntemleri, yiyeceklerin direk ateşe tabi tutularak 

pişirilmesidir. Isının sıcak hava, sıcak yağ, sıcak metal aracılığıyla birleşerek 

yiyeceklerin pişirilmesi yöntemidir. Kuru ısıda pişirme yöntemleri şunlardır; 

 

 A. Tavada Az Yağda Pişirme Yöntemleri (Sote-Saute): Eşit ve küçük parçalar 

halinde doğranmış yiyeceklerin yüksek ısıda ve kısa sürede pişirilme yöntemidir. 

Tavanın ocak üzerinde ısınması sağlanır. Daha sonra tavaya az miktarda sıvı yağ 

eklenerek yağ kızdırılır. Yağ iyice kızardıktan sonra yiyecek malzemeleri tavaya 

konularak pişirme gerçekleştirilir. 

1. Kuru Isıda Pişirme Yöntemleri  



 B.Tavada Yağda Kızartma (Pan-Frying): Et çeşitlerinden genellikle 

yumuşak etler, genç av kümes hayvan etleri ve fileto halinde doğranmış 

balıklar ile hamur işlerinin un, yumurta ve galeta ununa batırılarak pişirildiği 

yöntemidir. Tavaya konulacak yağın seviyesi yiyecek malzemelerine göre 

değişir. Ancak, yağın yiyecek malzemelerinin yarı hizasına gelecek yükseklikte 

olmasına dikkat edilir. Yağ kızdırıldıktan sonra yiyecekler tavaya yavaşça 

konulur. Yiyecek malzemelerinin bir yüzü kızardıktan sonra çevrilerek diğer 

yüzü kızartılır. 

1. Kuru Isıda Pişirme Yöntemleri  



 C.Bol Yağda Kızartma (Deep Frying): Et, balık, sebze ve bazı tatlı türlerinin 

derin ve kızgın yağda ortalama 160-180°C kızartılma işlemidir. Kızartılacak 

yiyeceklerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterilmelidir. Kızartma esnasında 

kızgın yağa su damlacıklarının girişi önlenmelidir. Dolayısıyla, kızartılacak 

yiyeceklerin de nemli olmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü, nemli yiyecek veya 

su, kızarmış yağın etrafa sıçramasına sebep olur. Ayrıca, galeta ununa batırılmış 

yiyeceklerin de undan yeterli miktarda silkelenmiş olmasına dikkat etmek 

gerekmektedir. Kızarma işlemi biten yiyecekler çok çabuk yağı çekeceğinden 

kızartma işlemi bittikten sonra fazla yağın süzülmesine önem verilmelidir  

1. Kuru Isıda Pişirme Yöntemleri  



 D.Üstten Isı Uygulayarak Pişirme (Broiling): Bu yöntemde yiyeceklerin 

pişirilmesi için yiyecek ile direk temasta bulunan herhangi bir metal araca veya 

yağa ihtiyaç yoktur. Yiyecekler, üstten ısı uygulayarak pişirilir. Dolayısıyla, ısı 

doğrudan yiyecek ile temasta bulunur. Salamanderler ile yapılan pişirmeler üstten 

ısı uygulayarak ızgarada pişirme yöntemine örnek olarak gösterilebilir. Üzerine 

rendelenmiş kaşar peyniri serpilmiş yemeklerin üzerini pembeleştirmek amacıyla 

bu salamanderler kullanılmaktadır.  Bu işleme aynı zamanda gratin adı da 

verilmektedir  

1. Kuru Isıda Pişirme Yöntemleri  



 E. Izgara (Grill): Yiyeceklerin doğrudan ateşe tabi tutularak pişirilme 

yöntemidir. Odun, kömür, havagazı veya elektrik aracılığı ile ateş elde edilir. Bu 

yöntem ile, yiyeceklerin üzerinde yüksek ısıdan dolayı kızarmış bir tabaka 

oluşmakta ve bu tabaka yemeğe lezzet vermektedir. Izgarada pişen yiyeceğin 

pişme süresi, ısının pişirme gücü ve yiyecek malzemesinin yapısal özelliklerine 

göre değişmektedir.  Izgarada pişen yiyeceğin iyi pişmesi ve lezzetli olabilmesi 

için, ateşin ızgaraya çok yakın olmaması gerekmektedir 

1. Kuru Isıda Pişirme Yöntemleri  



 F. Fırında Pişirme (Roasting-Baking): Yiyeceklerin fırın tepsisine yerleştirilerek, 

fırın içerisindeki sıcak hava yardımıyla pişirilme yöntemidir. Yiyecekler 

fırınlanmadan önce fırının ısıtılması gerekmektedir. Fırında pişen yiyecekler et 

veya sebze ise, bu pişirme yöntemine roti (roasting) adı verilir. Aslında roti, büyük 

et parçasının şişe geçirilerek açık ateş üzerinde pişirilme yöntemidir. Geleneksel 

rotiye örnek olarak kuzu çevirme verilebilir. Ekmek veya hamur işlerinin fırında 

pişirilmesi yöntemi ise, baking olarak adlandırılmaktadır 

1. Kuru Isıda Pişirme Yöntemleri  



 Yiyecek malzemeleri bu yöntemde su içerisinde ya da suya benzer et suyu, buhar 

gibi kaynaklar içerisinde pişirilir. Bir sıvı ya da buhar aracılığı ile ısı yiyecek 

malzemelerinin içerisine iletilir. Sulu ısıda pişirme yöntemleri şunlardır:  

 A. Sıcak Su İçerisinde Pişirme (Poşe): Bağ dokusu yumuşak etler, balıklar ve 

yumurta gibi yiyecekler sıcak su içerisinde pişirilir. Haşlama yöntemine göre daha 

düşük ısı derecelerine sahip sıcak su içerisinde pişirilmesinin sebebi kolay 

parçalanabilen bu yiyeceklerin, kaynama ile oluşan kabarcıklar nedeni ile 

dağılmasının önüne geçmektir. Çılbır, bu yöntem ile pişirilen bir yemek çeşididir. Bu 

yöntemde, yumurta kırılarak pişirilecekse yumurtanın dağılmaması için suyun 

içerisine tuz, renginin beyaz olarak kalması için ise sirke ilave edilir 

2. Sulu Isıda Pişirme Yöntemleri 



 B. Kaynama Derecesinin Altında Pişirme 

(Simmering): Kaynama derecesinin altında pişirme 

düşük ısıda haşlama olarak da bilinir. Bu yöntemde 

suyun ısısı 85°C ile 96°C arasında olmalıdır ve 

suyun yüzeyinde bulunan hava kabarcıkları orta 

seviyelerdedir.  

 

 C. Haşlama (Boiling): Tam haşlama olarak da 

nitelendirilen haşlama yönteminde suyun ısısı 

100°C olmalıdır. Haşlama yapılacak etin üzerine 

dökülecek suyun 100°C olması etin proteinini 

koruması açından önemlidir. Etin proteini sıcak 

suyun etkisiyle pıhtılaşacağından etin tadı ve besin 

değeri içinde kalır ve suyuna çıkmaz. 

2. Sulu Isıda Pişirme Yöntemleri 



 D. Buharda Pişirme (Steaming): Yiyeceklerin suyun buharı aracılığı ile pişirilmesi 

yöntemidir. Tencerenin içine su ile beraber tuz eklenir ve kaynama noktasına 

getirilir. Tencerenin üst kısmına bir süzgeç yerleştirilir. Pişirilecek yiyecek süzgeç 

üzerine yerleştirilir ve tencerenin kapağı kapatılır. Suyun kaynaması ile meydana 

gelen buhar süzgeç üzerindeki yiyeceği pişirir. Bu pişirme yöntemi genellikle çabuk 

pişen etler ve sebzeler için uygulanır. Benmari olarak da adlandırılan bu yöntem ile 

özellikle diyet yemeklerinin yapılması tercih edilir 

2. Sulu Isıda Pişirme Yöntemleri 



 E. Yiyeceklerin Az Miktardaki Sıvı Ortamında Pişirilmesi (Braising, Stewing):       

Braising; sığır, koyun, balık ve av hayvanlarının önce yüksek ısı ile tavada sote 

edilmesi ve daha sonra et sularının eklenmesi ile ağzı kapalı olarak kısık ateşte 

pişirilme yöntemidir. Tencerenin ağzının kapalı olması ile et suyunun çekilmesi 

önlenir, bu sayede etin suyunun sos kıvamını alması engellenir. 

 Stewing ise, balık veya küçük parça etlerin kendi sularında ve çok az yağda sote 

edilmesi daha sonra ise, et suyu veya benzeri sıvıların eklenerek ağzı açık şekilde 

kısıt ateşte pişirilme yöntemidir. Bu yöntem ile et sularının bir kısmı çektirilir. Elde 

edilen sos et ile birlikte servis edilir  

2. Sulu Isıda Pişirme Yöntemleri 


