Doğru Beslenme Üzerine…
Yemek yeme, fizyolojik bir gereksinim olduğu kadar, gerek sosyal boyutu (yemekli toplantõlar, yemek sohbetleri
vs.) gerekse yemek yemenin oluşturduğu huzur ve mutluluk hissi ile hayatõmõzdaki güzelliklerinden biri. Bunun yanõ
sõra, doğru beslenme, sağlõğõmõzõn dostu olabildiği gibi yanlõş beslenme de en büyük düşmanõ olabiliyor. O halde
haydi gelin sağlõklõ beslenme üstüne bir şeyler öğrenelim ve bildiklerimizi ise tekrar gözden geçirelim:
Aldõğõmõz besinler 3 temel maddeden oluşuyor: proteinler, karbonhidratlar ve yağlar.

PROTEİNLER
Günlük aldõğõmõz kalorilerin %13-20'si proteinlerden karşõlanmalõdõr. Proteinler aminoasit dediğimiz yapõ
taşlarõndan oluşurlar. Proteinler; üreme, büyüme, gelişme, vücudumuz için gerekli hammaddelerin yapõmõ, yaşlanan
hücrelerin yenilenmesini ve yaşamõn devamõnõ sağlarlar.
Protein kaynaklarõ 2 grupta toplanõr:
1. HAYVANSAL: Et, tavuk, balõk, deniz ürünleri, süt, yoğurt, peynir, yumurta,
2. BİTKİSEL: Kuru fasulye, bakla, nohut, bezelye, mercimek ve soya fasulyesi gibi baklagiller, fõndõk, fõstõk,
ceviz, badem gibi kabuklu yemişler.

KARBONHİDRATLAR
Günlük aldõğõmõz kalorilerin %55-60’õ karbonhidratlardan
oluşmalõdõr. Karbonhidratlar en doğru ve en büyük enerji kaynağõdõr:
Ekmek, unlu gõdalar, makarna, bulgur, hamur tatlõlarõ, pirinç
(pilav), şeker içeren bütün tatlõlar, patates, meyveler, sebzeler,
salatalar, baklagiller.
Ancak karbonhidratlarõn aşõrõ alõnmasõ durumunda kan şekeri
yükselir. Yükselen şekeri düşürmek için insülin de çok fazla miktarda
salgõlanõr ve kan şekeri birden düşürülür, kan şekerinin düşmesi açlõk
hissi doğurur ve tekrar yemek yenerek bir kõsõr döngü oluşur ve kilo
devamlõ artar.

YAĞLAR
Sağlõklõ beslenmede günlük alõnan kalorilerin %20-30’unu yağlar
oluşturmalõdõr. Normal ağõrlõktaki bir insanõn vücut ağõrlõğõnõn %20’si
yağ olmalõdõr. Yağlar; depo enerji kaynağõdõr; şeker bitince
enerjimizi yağdan alõrõz. Yağlar A, D, E, K vitaminlerinin emilimi için
gereklidir. Hücre zarlarõnõn, hormonlarõn ve daha bir çok doku ve
maddelerin yapõmõnda kullanõlõr.
Yağlar iki büyük grupta toplanõr;
1. Hayvansal yağlar

Şişmanlõğõn en büyük sebeplerinden biri
karbonhidratlarõn, şeker ve şekere çok çabuk
dönüşen şekillerinin tüketilmesidir:
•
•
•
•

Beyaz ekmek,
Beyaz makarna,
Beyaz un ve şekerden üretilen tatlõlar,
Beyaz undan üretilen gõdalar,

•
•

Beyaz pirinç,
Patates.

Aynõ zamanda bu yiyecekler posadan oldukça
fakirdirler. Dolayõsõyla tahõl ürünlerini de doğal
tüketmeliyiz:
•
•

Pilav; kabuklu pirinçten,
Ekmek; kepekli undan,

•
•

Makarna; kepekli undan,
Patatesi fõrõnda veya haşlama olarak ve
diğer yiyecek maddeleri ile karõştõrarak
tüketmeliyiz.

Bu yağlar; tereyağõ, krema, kaymak, salam, sosis, sucuk, döner,
kebap, kuzu, koyun eti ve peynir gibi gõdalarda bol miktarda bulunur.
Hayvansal yağlar doymuş yağ asitlerinden oluştuklarõndan dolayõ katõ yağlardõr ve sindirimleri çok zordur. Fazla
miktarda kolesterol içerirler. Sindirimlerinin zorluğu ve fazla miktarda kolesterol içermeleri nedeniyle bu yağlar
sağlõksõz olup aşõrõ tüketimleri asla önerilmez. Kolesterol yüksekliği ve/veya kalp damar hastalõğõ olan veya diğer risk
faktörlerinin de olduğu kişilerin hayvansal yağlõ gõda tüketmemeleri gerekmektedir.
2. Bitkisel yağlar
Aynõ zamanda sõvõ yağlardõr. Doymamõş yağ asitlerinden oluşurlar, kolesterol içermezler dolayõsõ ile damar
sertliğine neden olmazlar.
Margarinler; Bitkisel yağlarõn doymamõş yağ asitlerinin suni olarak hidrojenle doyurulmasõ neticesi elde edilen
bitkisel katõ yağlardõr. Kalp damar sağlõğõ açõsõndan tüketimleri önerilmez.
Günümüzde besinlerle birlikte aşõrõ miktarda yağ alõmõ ve aktivite eksikliğinin şişmanlõğõn en önemli nedeni
olduğu biliniyor. Yağõn her bir gramõnda, karbonhidrat ve proteinlerin 2 katõ kadar kalori bulunur.
Yediğimiz bir çok gõda değişen oranlarda yağ içermektedir. Ancak, aldõğõmõz besinlerin %60’õnda bu yağõ görmek
mümkün değildir. Bu gizli yağlarõn hangi besinlerde olduğunu bilmek önemlidir; et, süt ve süt ürünlerinde yağ
fazladõr ve bunlarõn yağsõz olanlarõ seçilmelidir. Kuruyemişler her ne kadar kolesterol içermese de yağ ve dolayõsõyla
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kalori açõsõndan zengindirler. Yine hazõr olarak satõlan yiyeceklerde (dondurulmuş patates, cips, pizza, köfte vs),
kek, bisküvi ve tatlõlarda yağ fazla miktarda bulunur. Son zamanlarda beslenme üzerine olan bilinçlenme arttõkça,
yiyeceklerin çoğunun üzerindeki etiketlerde içerdikleri yağ oranlarõ da yazõlmaya başlamõştõr: sağlõklõ beslenme için
100 gramõnda 5 gram veya daha az yağ içeren besinleri tercih etmemiz gerekiyor. İçerdikleri yağ miktarlarõ yazmayan
gõdalardan uzak duralõm.

Fast Food: Bu yiyecekler tam bir sağlõk düşmanõ olduğu için ayrõ olarak söz
etmeyi uygun buldum. Lezzetli olmalarõ ve alõşkanlõk yaratmalarõ amacõyla
içerdikleri yüksek miktarda katõ yağ, kolesterol, tuz, sağlõksõz kõzartma teknikleri,
aceleyle yenmesi ve yanõnda içilen ve sağlõk açõsõndan hiç bir değeri olmayan hatta
olumsuz özellikleri bulunan gazlõ içeceklerden dolayõ özellikle çocuklarõmõz
açõsõndan son derece tehlike oluşturmakta ve ayrõca sağlõksõz beslenme
alõşkanlõklarõ gelişmesine neden olmaktadõr. Özellikle satõşlarõ artõrmak amacõyla
promosyonlar yapõlmasõ (şunu alõrsanõz yanõna şu bedava vs) daha fazla yemeğe teşvik etmekte ve bu da tehlikenin
daha da büyümesine neden olmaktadõr. Fast food’un ana vatanõ olan ABD’de bile bu yiyeceklerin ne kadar zararlõ
olduğu anlaşõlmõş ve aleyhlerinde çok yoğun bir kampanya başlatõlmõştõr. Lütfen bu yiyeceklerden uzak duralõm ve
çocuklarõmõzõ uzak tutalõm.

POSA (Lif içeren yiyecekler)
Yiyecek maddelerinin bileşiminde yer alõp bağõrsakta emilmeyen bitkisel liflerdir. Yendiklerinde, yeterince sõvõ
da alõnõrsa bu sõvõyõ içine alarak bir kitle teşkil ederler ve bağõrsaklarõ temizler, kabõzlõğa engel olurlar. Bu
fonksiyonlarõndan dolayõ bağõrsak hastalõklarõ ve özellikle kalõn bağõrsak kanseri riskini azaltõrlar. Aynõ zamanda
posalõ yiyecekler safra asitlerini de bağlayarak dõşkõ ile atõlmasõnõ sağlar. Safra asitleri karaciğere gelen kandaki
kolesterolden üretildiğinden, doğal yoldan kolesterol düşürülmüş olur. Bundan dolayõ yiyeceklerin posadan zengin
seçilmesinde yarar vardõr.
Posadan zengin yiyecek maddeleri:
a.

Doğal tahõl ürünleri: Kepekli ekmek, kepekli makarna, kabuklu pirinç, kepek, yulaf ezmesi, çavdar ekmeği,

b. Lahana, Brüksel lahanasõ, brokoli, patlõcan, põrasa, bamya gibi birçok sebze ve salatalar,
c.

Baklagiller,

d. Kuru kayõsõ, erik, incir gibi kuru yemişler ve meyveler.

MEYVELER
Sağlõklõ beslenmede meyvelerin önemi büyüktür. Kalori değerleri düşük, vitamin-mineral ve posa açõsõndan
zengindirler. Üzüm, incir, muz, kavun ve karpuz gibi tatlõ meyvelerin kalorisi oldukça yüksektir. Kilo problemi
olanlarõn bu meyvelerden uzak durmasõ gerekir.

SEBZELER
Posa, vitamin ve mineral açõsõndan çok zengindirler. Vücutta birikmiş olan asitleri nötralize ederler ve
bağõrsaklarõ çalõştõrõp kabõzlõğa engel olurlar. Zeytinyağlõ olarak, etlerin yanõnda haşlanmõş olarak veya az etle
pişirilerek tüketilmelidirler. Sağlõklõ beslenmede yemekler en az haftanõn beş günü sebze ağõrlõklõ olmalõdõr. Pişirilme
süreleri ne kadar az tutulursa besleyicilik değerleri o kadar fazla olur. Etin, tavuğun, balõğõn yanõnda garnitür olarak
patates, pilav veya makarna değil haşlanmõş sebze tercih edilmelidir. Ayrõca az et, tavuk ve balõk içeren sebze
yemekleri ana yemek olarak tercih edilmelidir. Her şeyin tazesi makbul olduğundan konserve sebzelerden ziyade
taze ve mümkünse hormonsuz sebze tercih edilmelidir. Taze sebzenin bulunmamasõ durumunda donmuş sebze
kullanõlabilir. Donmuş sebze çözüldükten 3-4 saat sonra tüketilmeli veya pişirilmelidir. Bir defa çözüldükten sonra bir
daha asla dondurulmamalõdõr.

ETLER
Balõk, tavuk ve et vazgeçilmez protein kaynaklarõdõr. Günlük ihtiyaç kilogram başõna 1 gram protein olup
hayvansal ve bitkisel protein kaynaklarõ beraberce tüketilmelidir. Protein ihtiyacõ, hamilelikte, emzirme döneminde
ve büyüme çağõnda 2 misline çõkar. 40 yaşõndan itibaren hayvansal protein tüketimi azaltõlmalõdõr. Sindirimi zor olan
hayvansal proteinler tercihen öğlen yemeğinde yenmelidir. Balõk, tavuk ve kõrmõzõ et; yağsõz õzgara, fõrõnda veya
haşlama şeklinde pişirilerek tüketilebilir. Yağsõz olmak kaydõyla en çok balõk, en azda kõrmõzõ et yenmelidir.
Soya eti, normal et gibi, bonfile, kuşbaşõ ve kõyma olarak sade veya sebze ile karõştõrõlõp tüketilebilir. Sindirimi
ete göre daha kolaydõr.
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AMAN BUNLARA DİKKAT EDELİM
1- Uzun ve sağlõklõ yaşamanõn sõrrõ az yemektir!
Günlük alõnan kalori, kişinin yaşõna ve cinsiyetine göre 1500- 2500 kalorinin üzerinde olmamalõdõr. Yemeklerde küçük
porsiyonlarõ tercih etmeli ve küçük tabaklar kullanmalõyõz. Açlõğõ bastõrmak için kalorisi ve yağ içeriği düşük sebze ve
salatayõ daha çok kullanmalõyõz.
Aşõrõ yemek, kilo alõmõna, yani vücut yağ dokusunun artõşõna sebep olur. Artan yağ dokusu bir ağõrlõk olarak eklemlere
büyük zarar verir. Şişmanlõk, şeker, yüksek tansiyon, kalp damar hastalõklarõ, kolesterol yüksekliği ve kanser gibi ölümcül
hastalõklara zemin hazõrlar.

2-Ana besin maddelerini doğru oranlarda tüketin!

Bunlardan Uzak Duralım:

Sağlõklõ beslenmede günlük alõnan kalorilerin %55-60'nõ karbonhidratlar,
%20-30'nu yağlar, %13-20'sini proteinler oluşturmalõdõr. Oranlarõn bozulmasõ
zamanla sağlõğõmõzõ negatif yönde etkiler. Yalnõzca bir grup besin maddesini
ağõrlõklõ olarak kullanan diyetler (Atkins vb.) zararlõdõr. Günlük enerji
kaynağõmõz olan karbonhidratlarõn az alõnmasõ durumunda gerekli enerji yağ
ve proteinden elde edilir. Bunlardan bilhassa proteinlerin metabolizma
artõklarõ vücutta zehir etkisi yapar. Yağlarõn aşõrõ alõnmasõ yüksek kalori
değerlerinden dolayõ şişmanlamamõza neden olur.

! Mayonez ve yağlõ salata soslarõ
! Fazla miktarda kuruyemiş
! Börek, çörek
! Çikolata
! Fast Food
! Yağda kõzartõlarak yapõlan et, hamur
işi veya sebze yemekleri
! Baklava, kadayõf, tulumba vs gibi
hamur tatlõlarõ, tahin helvasõ,
! Sucuk, pastõrma, sucuk, salam,
sosis
! Sakatat
! Yağlõ peynir, yağlõ yoğurt

3-Yavaş yiyin, çok çiğneyin!
Sindirim ağõzda başlar. Yiyecek maddeleri iyice çiğnenmeli ve tükürük
içine iyice karõşmalõdõr. Tükürüğün içindeki AMİLAZ enzimi nişastalarõn ön
sindirimi için gereklidir. Etler ufak parçalara ayrõlmadõkça midenin işi
zorlaşõr. Yemeye başladõktan sonra 15-20 dakika geçmeden doyma merkezi
uyarõlmaz. Bundan dolayõ yavaş yemek yememiz oldukça önemlidir.

4-Mutlaka kahvaltõ yapõn!
Kahvaltõsõz bir beslenme çok yanlõştõr. En fazla kaloriye, en hareketli olduğumuz öğleden önce ihtiyaç duyarõz. Sağlõklõ
bir beslenmede en çok kalori kahvaltõda alõnmalõdõr. Öğlen yemeği orta, akşam yemeği hafif olmalõdõr. Güne istekli ve bol
enerjiyle başlamak için iyi bir kahvaltõ yapmamõz şarttõr. Ancak ne yazõk ki günümüzde çoğumuz vakit bulup kahvaltõ
yapamõyoruz veya geçiştiriyoruz.
Sağlõklõ bir uyku için midenin boş olmasõ ve tüm sindirim işleminin bitmiş olmasõ gerekir. Bundan dolayõ yatmadan en az
3- 4 saat evvel yemeğe son verilmelidir.

5-Üç öğün yemek yiyin ve bol miktarda su için!
6-Yemekleri doğru ve az pişirin!
Yemekler kõsõk ateşte, yavaş ve az pişirilmelidir. Bir yiyecek
maddesi ne kadar hõzlõ ve çok pişirilirse içindeki değerli maddeleri de o
derecede kaybeder. Çok yüksek õsõda kõzartma, alevde õzgara, yiyecek
maddelerini kanser yapõcõ maddelere dönüştürür. Bilhassa sebzeler az
pişirildiklerinde vitamin kayõplarõ da az olur. En iyi pişirilme şekilleri buharlõ tencerede yavaş, fõrõnda veya az yağlõ tavada
kõsõk ateşte pişirmektir. Hayvansal yağlarda kõzartmak ve kavurmak oldukça zararlõdõr. Bu şekilde pişirilip yenen yiyecek
maddeleri sindirim sisteminde serbest radikallerin aşõrõ derecede çoğalmasõna neden olur. Serbest radikaller kalp damar
hastalõklarõ ve kanser gibi öldürücü birçok hastalõğõn sebebi olarak gösterilmektedir.

7-Çiğ yenen yiyecekleri çok tüketin!
Her gün mutlaka üç öğün salata ve iki öğün meyve yiyin. Pişen yemeklerde vitamin ve mineraller değerinin büyük bir
kõsmõnõ kaybeder. Bundan dolayõ her yemekte mevsimine göre çeşitli salatalar tüketilmeli, her gün en az yarõm kilo meyve
yenmelidir. Çiğ ve az pişmiş sebzeler asla ihmal edilmemelidir. Bunlarõn hormonsuz ve katkõ maddeleriyle yetiştirilmemiş
olanlarõ tercih edilmelidir.

8-Taze ve doğal yiyecekleri tüketin!
Hazõr, konserve, rafine, salamura, tütsülenmiş yiyecekler, turşu, sakatattan uzak durun. Yiyecek maddeleri
buzdolabõnda günlerce beklemesin, onlarõ taze tüketin. Kimyasal katkõlar, mide ve bağõrsaklarda hastalõklara neden
olabileceği gibi kalõn bağõrsak kanserinin de sebebi olarak gösterilmektedir.
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9-Şeker ve şekere dönüşen maddelerden kaçõnõn!
Şeker, şeker içeren yiyecek maddeleri, şekere çok çabuk dönüşen beyaz ekmek, makarna, beyaz pirinç, unlu gõdalar,
mõsõr ve aşõrõ patatesten uzak durun.

10-Değişime uğramamõş tahõl ürünlerini tüketin!
Ekmek ve makarna tam buğday unundan, yani kabuğu alõnmamõş doğal buğdayõn öğütülmesiyle elde edilen undan
yapõlmalõdõr. Pilav, kabuğu alõnmamõş doğal pirinçten yapõlmalõdõr. Unlu ürünler de aynõ şekilde hiçbir değişime uğramamõş
doğal buğday unundan üretilmelidir. Protein, vitamin, mineral ve posa tahõllarõn kabuğundadõr. Bu maddelerin sağlõklõ
beslenmede çok büyük önemi vardõr.

11-Bitkisel sõvõ yağlardan şaşmayõn!
Tereyağõ, sade yağ, iç yağlarõ ve yağlõ peynirlerdeki hayvansal yağlar çok yüksek oranda kolesterol içerdiklerinden
dolayõ kalp damar hastalõklarõna neden olurlar. Bu nedenle, bitkisel sõvõ yağlar tercih edilmelidir. Çünkü bitkisel yağlar
kolesterol içermezler. Günlük yağ ihtiyacõmõz kilogram başõna 1 gramdõr. Bu miktar aşõlmamalõdõr. Genetik olarak kalp
damar hastalõklarõna yatkõnlõğõ olanlar ve bu hastalõklarõ olanlar asla hayvansal yağlarõ ve de margarinleri tüketmemelidirler.

12-Balõğõ sofradan eksik etmeyin!
Balõk en değerli hayvansal protein kaynağõ olduğu gibi, aynõ zamanda OMEGA- 3 yağ asidi, mineral ve vitamin
deposudur. Damar ve kalp sağlõğõ açõsõndan bu yağ asidi çok önemlidir. Bundan dolayõ balõğõ en çok tüketen Eskimolarda ve
Akdeniz ülkelerinde kalp damar hastalõklarõ çok az görülmektedir. Haftada 2-3 defa balõk yenmelidir. Kõrmõzõ et tüketimi
azaltõlmalõ ve yağlarõndan arõndõrõlmalõdõr. Balõktan sonra ikinci tercih tavuk eti olmalõdõr.

13-Bitkisel protein kaynaklarõnõ unutmayõn!
Sağlõklõ beslenen kişi, günlük protein ihtiyacõnõn yarõsõnõ balõk, tavuk, et, yumurta, peynir gibi hayvansal gõdalardan,
yarõsõnõ ise baklagillerden ve kabuklu yemişlerden almalõdõr. Haftada en az 3-4 defa kuru fasulye, nohut, mercimek,
bezelye, soya fasulyesi gibi zengin bitkisel protein kaynaklarõ tüketilmelidir. Bu yiyecekler hem bitkisel protein hem de
karbonhidrat açõsõndan zengin yiyeceklerdir, içerdikleri yüksek lif nedeniyle bağõrsaklarõ çalõştõrarak kabõzlõğa engel
olduklarõ gibi bağõrsak kanserinden de korurlar. Fõndõk, ceviz, badem ve fõstõk gibi kabuklu yemişler hem protein hem de yağ
açõsõndan zengindirler. Bu yağlar bol miktarda OMEGA-3 yağ asitlerini içerirler. Bu yağ asitleri kalp damar sağlõğõ açõsõndan
çok önemlidir.

14-Sofranõzdan tuzluğu kaldõrõn!
Günlük aldõğõmõz yiyecek maddelerinin içindeki tuz, ihtiyacõmõzõn 2/3 sini karşõlar. Bizim ilave ettiğimiz tuz 2 gramõ
geçmemelidir. Şarküteri ürünleri, konserveler, turşu, peynir gibi yiyecek maddeleri aşõrõ tuz içermektedir. Yemeğin tadõna
bakmadan tuzluğa saldõrmak yanlõştõr. Aşõrõ tuz vücutta su tutar. Yüksek tansiyon, kalp yetmezliği, karaciğer, akciğer ve
böbrek hastalõklarõnda tuz, bu hastalõklarõ ölüme neden olabilecek derecede ağõrlaştõrabilir. Sellülit oluşmasõndaki en büyük
sebeplerden biri aşõrõ tuz tüketimidir.

15-Alkollü içecekleri fazla tüketmeyin!
Aşõrõ alkol tüketimi karaciğer yağlanmasõna, siroza, beyin hücreleri tahribatõna sebep olabileceği gibi kişinin psikoloji ve
günlük yaşamõnda tamiri imkansõz negatif etkilere de neden olabilir. Viski, rakõ, votka, cin gibi alkol konsantrasyonu ve
dolayõsõyla kalorisi yüksek içkilerden kaçõnõlmalõdõr. Haftada 2- 3 defa iki kadeh şarap veya 1-2 şişe bira sağlõk açõsõndan bir
risk oluşturmaz. Yapõlan bilimsel araştõrmalar az içilen kõrmõzõ şarabõn faydalarõnõ ortaya çõkarmõştõr.
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