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Tujuan Praktek
• Peserta didik dapat menyiapkan bahan untuk membuat mother 

sauce

• Peserta didik dapat menyiapkan alat untuk membuat mother sauce

• Peserta didik dapat melakukan teknik olah yang tepat dalam 
membuat mother sauce 

• Peserta didik dapat menyajikan mother sauce secara menarik



Alat masak dan Alat Hidang
• Cutting board

• Cook knife

• Peeler

• Cooking Pan

• Cooking Pan

• Leadle

• Spatula 



Ingredient 

BAHAN-BAHAN :
450 g fish fillet
2 sdm soy sauce
1 sdm mirin
2 sdt sake
1 sdm minyak wijen
BAHAN-BAHAN SAUS TERIYAKI :
250 mL soy sauce
250 mL sake
375 mL mirin
6 sdm gula pasir450 g salmon fillet



Cara Membuat Mother Sauce

Demiglace Sauce.
Demiglace memiliki ciri warna yang cokelat, dibuat dengan bahan dasar tulang 
yang digosongkan terlebih dahulu. Kemudian ditambahkan mirepoix atau sayuran 
seperti bawang pre, bawang bombay, wortel dan batang seladri. Kemudian 
berbagai jenis herb seperti thyme dan bayleaf , ekstrak tomat dan menggunakan 
tepung sebagai pengentalnya.

Bechamel Sauce.
Bechamel memiliki ciri warna yang putih. Dibuat dengan bahan dasar utama susu 
dan dikentalkan dengan menggunakan  Roux  yaitu campuran mentega panas dan 
tepung terigu, kemudian ditambahkan susu cair secara perlahan-lahan sampai 
mencapai tingkat kekentalan yang diinginkan.

Veloute Sauce.
Veloute  dibuat dengan bahan utama kaldu atau stock dan menggunakan roux 
sebagai pengentalnya. Dalam hal ini jenis kaldu memberikan nama bagi veloute 
tersebut. Chicken Veloute dibuat  dengan menggunakan kaldu ayam, Fish 
veloute dibuat dengan menggunakan kaldu ikan dan Veal Veloute dibuat dengan 
menggunakan kaldu sapi. Kualitas kaldu yang dibuat sangat menentukan cita rasa 
dari saus veloute itu sendiri.

Tomato Sauce.
Tomato sauce dibuat dengan bahan dasar tomat segar, 
bawang bombay dan bawang putih yang dicincang . 
Kemudian ditambahkan tomato paste, herbs (thyme, 
bayleaf, oregano,) fresh basil dan sedikit gula. 
Dimasak dengan api sedang sampai mencapai tingkat 
kekentalan yang diinginkan.

Butter Sauce.
Yaitu saus dasar yang dibuat dari mentega. Terdiri 
dari :
Hollandaise Sauce yang menggunakan mentega, 
kuning telor, dan reduction dari bawang merah,wine 
vinegar, dan merica utuh.
Bearnaise Sauce, bahannya sama dengan Hollandaise 
Sauce. Tapi menggunakan Taragon Vinegar dan fresh 
taragon.
Garlic Butter Sauce (Maitre D'hotel Sauce) 
menggunakan bahan utama mentega dan cincangan 
bawang putih dan ditambahkan cincangan parsley 
agar kelihatan menarik. Kemudian dibekukan terlebih 
dahulu sebelum digunakan.
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