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TEKNIK 
PENGELOLAAH 
BAHAN MENTAH
Macam – macam istilah pada menu makanan :

1. Cut, dipotong. 

2. Strip cut, dipotong seperti strip memanjang.

3. Quartered, potongan perempat.

4. Halved, dibagi dua sama besar.

5. Sliced, diiris, misalnya finely sliced (iris tipis) atau paysanne.

6. Chopped, dicincang. Disini ada finely chopped dan coarsely 
chopped. Istilah ini dibedakan dengan istilah pada lambchop atau 
porkchop yang artinya irisan pada daging rusuk yang disertai 
tulangnya. Istilah lain untuk chop adalah hache.

7. Concassee, dicacah kasar, misalnya pada tomato concassee.

8. Peel, bukan memotong tetapi mengupas, misalnya pada buah atau 
kentang.

9. Fold, menggulung, setelah ditipiskan, missal pada daging tipis 
(escalope).

10. Flatten, menipiskan dengan cara dipukul memakai meat hammer.

11. Skinned, dibuang kulitnya, missal pada ayam, tomat. Alatnya dalah 
pisau kupas yang khusus untuk keperluan ini.

12. Grate, memarut, pada keju, kelapa, dan barang keras lain.

MEMPERSIAPKAN 
BAHAN

PENIMBANGAN PENCUCIAN
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MEAT
Dimana tidak akan hancur, 
b e r u b a h  d a l ; a m  p r o s e s 
memasak.dapat dilembutkan 
melalui proses penghancuran 
s e c a r a  f i s i k ,  d i p o t o n g , 
dicincang/giling.

Dapat berubah menjadi lemak 
dalam proses memasak/selama 
dipanaskan.

Merendam daging tersebut dalam 
l a r u t a n  y a n g  m e n g a n d u n g 
asam/acid, bahan kimia pelembut 
lain

Merupakan bagian daging yang 
diambil  dari  beef,  veal,  lamb, 
mutton, pork.

M e a t / d a g i n g  t e r b e n t u k  d a r i 
banyak serat yang mengandung 
banyak cairan.
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Ada 2 golongan 
jaringan, serat/ 
urat penghubung:

Elastis 
network 

(berwarna 
kuning)

Collogen 
network 

(berwarna 
putih)



Tingkat 
Kematagan 

pada daging

Tingkat 
Kematangan 
Pada Daging
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Rare/bleu

Medium 
rare/saig

nant

Medium/a 
point

Welldone/
bien cuit

Bagian dalam 
lembek/lembut.
bagian dalam 
yang sudah 
masak telah 
berwarna 
merah

Only for red 
meat.the 
meat juice 
are red

For red meat 
and game.the 
meat juice are 
pink
Bagian luar 
lebih 
brown/coklat

Bagian luar 
berwarna coklat 
sudah ada yang 
tampak 
kering.bagian 
dalam merah 
tidak 
mengandung 
darah.



ada berapa tipe 
potongan yang 
umum dipakai, 
misalnya:

Keterangan :
• Filet: Potongan daging tanpa tulang dari bagian tenderloin, untuk steak.
• Tornedos: Potonga filet kecil, selalu dua potong untuk satu porsi, diambil dari bagian 

tenderloin, misalnya untuk  Tornedos Rossini, Tornedos Castillane.
• Escalope: Potongan daging tipis lebar dari bagian tenderloin, dengan cara dipukul, 

ditipiskan, dan dapat juga diisi atau digulung. Misalnya untuk menu Escalope of Beef 
Viennois, Veal Escalope Holstein, Veal Escalope Palermitaine, Beef Escalope Cordon 
Blue, Veal Escalope Milanaise, dan Veal Escalope Zingara.

• Hache: Digiling halus dan dibentuk bulat atau langsung dimasak untuk meat-sauce. 
Misalnya untuk menu Bitoque A la Russe, Burgersteak.

• Goujons: Dipotong sebesar ibu jari, panjang dua setengan centimeter, seperti pada 
ikan. Misalnya pada Goujons of Beef Stroganoff.

• Cubes: Dipotong kobus 1 x 1 cm, untuk brochette atau curry,  khebab, misalnya  Beef 
Churry Indienne, Persian Shiosh Khebab.

• Grenadines: Dipotong kecil tak teratur dan tipis-tipis, misalnya pada menu Beef 
Grenadine a L’Espagnole.

• Paupiette: Dipotong tipis memanjang, lalu digulung dan diisi bahan lain, misalnya 
Paupiette of Beef in Brown Sauce.

• Chops: Dipotong dengan tetap menyertakan tulangnya, pada pork atau lamb. 
Misalnya untuk  Porkchop Charcutiere, Lambchop with Mint Sauce.

• Cote de Boeuf: Seperti chops, tetapi pada  beef (bagian rusuk).
• Strips: Potongan memanjang seperti strip-strip pada daging sapi.
• Medaiillon: Dipotong bulat seperti medali, pada filet of beef (tenderloin), misalnya 

pada menu Medaillon of Beef Madeira.
• Grosse Piece: Bongkah besar daging, diikat dan kemudian dipanggang (roast).
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Macam – macam 
potongan pada 
Ikan 
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• Darne: potongan melintang pada ikan yang berbadan bulat 
seperti tengiri, dengan ketebalan 1 cm. tulang ikan ikut 
terpotong.

• Goujons: potongan sebesar ibu jari yang diperlukan untuk 
memasak menu Goujons of Fish a la Murat.

• Troncon: potongan melintang pada ikan yang berbadan tipis 
tetapi lebar, misalnya ikan bawal (pomfret) atau ikan sepat.

• Filet: potongan ikan tanpa tulang seberat 180 gram untuk satu 
porsi.

• Paupiette: potongan memanjang, tipis, lalu digulung (fold) dan 
ditusuk agar gulungan tidak lepas. 

• Supreme: potongan utuh yang masih berbentuk ikan, hanya 
tanpa kulit dan sisik, dan dimasak dengan cara di-poach (direbus 
dengan pelahan, memakai sayuran mirepoix). Disini perlu 
dibedakan dengan istilah supreme untuk saus atau supreme 
yang merupakan nama kualitas daging.

• Cubes: potongan kubus untuk fish brochette atau fish stew, 
menurut besar atau kecilnya saja.

• Dice: potongan kubus kecil. Umpamanya ikan yang akan 
dipakai untuk isi soup.
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ANEKA POTONGAN PADA SAYURAN
JENIS POTONGAN PADA SAYURAN

1. Macedoine: jika sayuran dipotong kubus atau dadu dengan ukuran 1 x 1 cm maka disebut macedoine. Potongan jenis ini 
diterapkan pada kentang, wortel, lobak, buah papaya, apel.

2. Brunois: lebih kecil dari macedoine, tetapi juga berbentuk kubus, dinamakan brunois, biasa dipakai untuk isi soup-encer, 
dan objeknya adalah pimiento, wortel, onion, batang seledri, daging. Menu fish escabeche memakai potongan brunois 
untuk sayurannya.

3. Alumette: arti alumette adalah korek api. Jadi potongan ini menyerupai korek api, panjang-panjang. Dipakai untuk 
potongan kentang.

4. Maxims: potongan ini berbentuk kubus, dua kali besar macedoine, dan dipaki pada kentang (potatos maxims), untuk 
digoreng.

5. Lozenge: bentuk lozende atau diamond (berlian) dipakai untuk kentang, wortel, dan bahan keras lain yang dapat dibentuk.
6. Julienne: potongan julienne seperti strip tetapi halus, merupakan jenis potongan untuk bahan seperti daun bawang, kobis, 

bombay onion, atau daging. Misalnya pada saat membuat coleslaw salad.
7. Noissette: potongan buah kenari untuk kentang. Cara membuatnya adalah denga memakai parisienne cutter yang dapat 

digunakan untuk mengerowok kentang tersebut.
8. Parisienne: potongan bulat sebesar kelereng dibuat dengan parisienne cutter, untuk digoreng. Sisa kentang yang habis 

dikerowok tidak dibuang karena masih dapat dipakai untuk membuat perkedel.
9. Olivette: potongan seperti buah zaitun, lonjong, dan dibuat dengan parisienne cutter. Ada bentuk khusus untuk noisetee, 

olivette. 
10. Savonette: potongan kentang seperti sebuah sabun kecil. Untuk membuatnya harus dikupas (di-turning) memakai pisau 

tajam, seperti membuat chateau potato, atau anglais potato.
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