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BASIC COOKING METHODS

Beberapa teknik memasak yang perlu dikuasai oleh bagi yang akan menekuni profesi sabagai 
seorang chef profesional adalah;

1. Dry Head Cooking

2. Moist Head Cooking 

3. Fat Cooking

Fat Cooking
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Dapat diartikan dengan memasak secara langsung dari sumber 
panas yang berupa api atau sumber panas lainnya. Dan teknik 
tersebut dapat dikelompokkan menjadi;

• Roasting, memasak dengan oven, untuk daging, atau 
memanggang.

• Baking, memasak dengan oven khusus untuk roti-rotian.

• Griddling, memasak dengan griddle.

• Grilling, membakar langsung di atas arang panas dengan 
menggunakan grill.

• Broiling, memasak langsung ke arang panas dengan 
prinsip radiasi.

• En Brochette, memasak dengan tusukan satai dan dibakar.

• En Papilotte, memanggang ikan dengan dipepes.

• Au Gratin, memanggang permukaan makanan dengan 
menggunakan salamander.

• En Cocotte, mengoven makanan memakai cocotte dish.

• Soufflee, memasak makanan, dipanggang permukaannya 
hingga mengembang.
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MOIST HEAD COOKING
Moist Head Cooking adalah teknik memasak menggunakan panas basah, 
baik air atau cairan tertentu. Teknik ini dapat dikelompokkan sebagai 
berikut:

1. Boiling, merebus dengan air.

2. Blanching, merebus cepat dengan air mendidih.

3. Poaching, merebus dengan air bercampur cuka, wine, atau 
dengan kaldu.

4. Simmering, merebus dalam waktu panjang dengan api kecil.

5. Braising, merebus dengan saus dan kemudian dioven sampai 
matang.

6. Stew, menggulai dengan kuah kental.

7. Steaming, memasak dengan uap, mengukus atau au vapeur.

8. En Caserrole, memasak dengan saus dan alat casserole.

9. Au bain Marie, memasak dengan alat bain-marie.

10. Steep, merendam dengan air mendidih agar setengah matang.

11. Scalding, merebus tak sampai titik didih.

12. Clarify penjernihan bersamaperebusan.

13. Caramelizing, merebus sampai jadi caramel.

14. Pot-Au Feu an Pepper pot cooking, merebus dengan alat 
penyajian.
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FAT COOKING
m e r u p a k a n  t e k n i k  d a l a m  m e m a s a k  d e n g a n 
menggunakan minyak atau lemak sedikit atau banyak, 
dalam waktu yang cepat atau lama pemprosesannya. Dan 
teknik ini dapat dibagi menjadi;

1. Deep Frying, menggoreng dengan banyak minyak.

2. Sautee, menumis dengan sedikit minyak.

3. Pan Frying, seperti menumis, dengan memakai pan 
khusus.

4. Stir Frying, menumis dengan diaduk, Chinese style.
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