
SAĞLIKLI TARİFLER BÜLTENİ

 TARİF KİTABI



SAĞLIKLI  BESLENMEYE DAİR

        İnsanın sağlıklı bir bedene sahip olup sağlıklı
bir şekilde yaşayabilmesi için en önemli
kurallardan bir tanesi sağlıklı beslenmektir.
Yediklerine dikkat etmeden, vücutlarına zarar
verecek yiyecekleri yiyen kişiler özellikle ilerleyen
yaşlarda pek çok sağlık sorunları ile karşı karşıya
kalmaktadırlar.Sağlıklı ve dengeli beslenme bu
kadar önemliyken; diyet denince nedense
insanların aklına tatsız,tuzsuz ve son derece
lezzetsiz tatlar gelmekte.Halbuki bu son derece
yanlıştır.Bu kitapçıkta sizlere hem sağlıklı hem
lezzetli hemde doyurucu tarifler vererek bu algıyı
yıkacağız. 



BROKOLİ ÇORBASI
YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI
DETOKS KABAK ÇORBASI
ÖDEM AT.  LAHANA ÇORBASI
DİYET TAVUK ÇORBASI FIRINDA KABAK MÜCVER (YAĞSIZ UNSUZ) 

BULGURLU ZEYTİNYAĞLI BİBER DOLMASI
KARNABAHAR TABANLI PİZZA 
DİYET BÖREK (SEBZELİ UNSUZ DİYET BÖREĞİ)
MANTAR GRATEN 

MAŞ FASULYESİ SALATASI
YOĞURTLU SEMİZOTU SALATASI 
TON BALIKLI SALATA
KÖZLENMİŞ PATLICAN SALATASI 
BULGURLU YEŞİL MERCİMEK SALATASI 
MOR LAHANA SALATASI

ZEYTİNYAĞLI FIRIN SEBZE
FIRINDA KÖFTE
FIRINDA SOSLU TAVUK PATATES 
ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA 
ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR 
SEBZELİ MAKARNAÇİKOLATALI LEBLEBİ HELVASI

FİT LOKUM 
İÇİ DOLGULU ÇİKOLATALI FİT KURABİYE 
İNCİR DOLMASI
VİŞNELİ FİT CHEESECAKE 

KAVUNLU SODA
YEŞİL SMOOTHİE 
KARPUZLU AROMALI SU
FİT SOĞUK KAHVE  

ÇORBALAR

ARA SICAK

SALATALAR

ANA YEMEK

TATLILAR

İÇECEKLER



1 demet brokol�
1 adet havuç
1 adet soğan
6 dal fesleğen
1 yemek kaşığı zeyt�nyağı
5-6 su bardağı su

Soğanı �r�ce doğrayın. Havuçları
küp küp doğrayın. 
Doğradığınız soğanı havuçları ve
fesleğen� zeyt�nyağında orta
ateşte yaklaşık 5 dak�ka kadar
kavurun. 
Yıkanmış brokol�ler� küçük
parçalara ayırıp tencereye ekley�n
ve 2 dak�ka kadar daha kavurun. 
Daha sonra sıcak suyu ekley�n.
Havuçlar yumuşayıp brokol�ler
dağılana kadar kaynatın. Bu
kıvama gelen çorbayı ocaktan alıp
blenderda ezerek püre hal�ne
get�r�n. Son olarak tuz ve
baharatlar �le tatlandırab�l�rs�n�z.

YAPILIŞI

MALZEME 
ENERJİ                              205,6 KCAL    
PROT. (20%)                         9,8 G
YAĞ (47%)                          10,9 G
CHO (33%)                           16,7 G

KALORİ VE BESİN ÖGELERİ

DİYETİSYEN ÖNERİSİ
Brokol� C v�tam�n� ve
özell�kle A v�tam�n�
açısından oldukça

zeng�nd�r.
 



Yeş�l merc�meğ� üzer�n� geçecek kadar su
�laves� �le haşlayın. Kuru soğan ve sarımsağı
�ncec�k kıyın. 
Kıyılmış soğan ve sarımsağı renk alana kadar,
zeyt�nyağıyla orta ateşte kavurun. Domates ve
b�ber salçalarını katıp, karıştırın. Tuz ve
karab�ber� ekley�n. Sıcak suyu �lave ed�n
karıştırın. 
Er�ştey� ekled�kten sonra çorbayı kaynatın.
Haşlanan yeş�l merc�mekler�, haşlama suyunu
süzdükten sonra çorba tenceres�ne aktarın. 
Er�şte ve haşlanmış yeş�l merc�mekler �le
b�rl�kte çorbayı, 8- 10 dak�ka daha kaynatın.

YAPILIŞI

1 su bardağı yeş�l merc�mek
 1/2 su bardağı er�şte(kesme makarna)
 1 adet orta boy kuru soğan
1 d�ş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
 1 tatlı kaşığı b�ber salçası
5 su bardağı sıcak tavuk suyu veya su
1 çay kaşığı tuz

YEŞİL 
MERCİMEK  ÇORBASI

MALZEME
ENERJİ                      740,9 KCAL
PROT. (27%)                       48,1 G
YAĞ (13%)                          10,6 G
CHO (61%)                         110,4 G

KALORİ VE BESİN ÖGELERİ

DİYETİSYEN ÖNERİSİ
2 kepçe kadar �çt�ğ�n�zde
o öğününüzdek� ekmeğ�

tüketmey�n�z.



Soğanları küp küp doğrayıp yağda kavurun.
Sırası �le �lk önce kabakları, kapya b�ber�
yemekl�k doğrayıp tencereye alıp kavurun. 
Kavrulan sebzeler�n üstüne sıcak suyu ekley�p
haşlanmaya bırakın. 
Kaynayan sebzeler�n �ç�ne naney� de �nce �nce
kıyıp ekley�n. 
Sebzeler �y�ce haşlandıktan sonra blenderden
geç�r�n ve baharatlarınızı ekley�n.

DETOKS 
KABAK ÇORBASI

ENERJİ            180,9 KCAL
PROT. (24%)          10,4  G
YAĞ (34%)              6,7  G
CHO (42%)              18,4 G

YAPILIŞI

2 orta boy kabak
1 orta boy soğan
1 adet kapya b�ber
1 adet yeş�l b�ber
1 adet soğan
1 avuç taze nane
2 yemek kaşığı bulgur
1 tatlı kaşığı zeyt�nyağı
5 su bardağı su
Pul b�ber
Tuz

KALORİ VE BESİN ÖGELERİ

İç�ne bulgur koymadan
yaparsanız ; �sted�ğ�n�z
öğünde doyana kadar

�çeb�l�rs�n�z.

MALZEME

DİYETİSYEN ÖNERİSİ



Lahanayı ve havucu �y�ce yıkayıp s�rkel� suda 5
dk beklett�kten sonra haşlayın (10 dk )
Haşlandıktan sonra dereotu maydanoz ve
nane y� de �lave ederek blanderdan geç�r�n.
Üzer�ne sevd�ğ�n�z baharatları �lave ed�p
haşladığınız suyu �le ocakta 2 dk blender ed�n.

ÖDEM ATICI 
LAHANA ÇORBASI

ENERJİ                   0 KCAL
PROT. (24%)            0  G
YAĞ (34%)              0  G
CHO (42%)              0  G

YAPILIŞI

3  Bardak su 
1/2 küçük boy lahana 
1  adet havuç
1 adet soğan 
1 tatlı kaşığı ev salçası 
2 adet s�vr� b�ber 
1/2 dal Nane, maydonoz, dereotu
sev�len baharatlar

KALORİ VE BESİN ÖGELERİ

Lahana �y� b�r l�f
kaynağıdır, bu nedenle

s�nd�r�m s�stem�ne
yardımcı olur ve k�lo
vermey� kolaylaştırır. 

MALZEME

DİYETİSYEN ÖNERİSİ

https://www.medikalakademi.com.tr/lifli-besinlerin-sagliga-faydalari-nelerdir-en-cok-lif-iceren-gidalar/


DİYET 
TAVUK ÇORBASI

ENERJİ           483,8 KCAL
PROT. (47%)         56,4 G
YAĞ (33%)             18,1 G
CHO (20%)            23,9 G

Öncel�kle tavukları sebzelerle beraber
haşlayıp, tavukları d�d�klemek �ç�n ayırıp
soğumaya bırakın. 
Yağda unu kavurup üzer�ne kısık ateşte
yavaşça ve karıştırarak sütü ekl�yoruz. 
karıştırmayı �hmal etmeden, küp küp ve m�n�k
doğradığımız havuç, kapya b�ber� ve
d�d�klenm�ş tavukları ekl�yoruz. 
Karıştırarak kaynatın. 
Tüm malzemeler güzelce p�ş�nce sıcak sıcak
serv�s ed�n.

YAPILIŞI

1/2 1 yemek kaşığı tam buğday unu
2 adet tavuk baget
1 adet havuç
1 adet kapya b�ber
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağı süt
4 su bardağı tavuk suyu
1 yemek k. zeyt�nyağı

KALORİ VE BESİN ÖGELERİ

İç�ne koyduğunuz sütü
yarım yağlı terc�h

edeb�l�rs�n�z.

MALZEME

DİYETİSYEN ÖNERİSİ



FIRIN 
KABAK MÜCVER

ENERJİ             637,0 KCAL
PROT. (26%)      40,5   G
YAĞ (53%)          38,1   G

Kabakları rendeley�p el�n�zle suyunu sıkın
karıştırma kabına alıp üzer�ne peyn�r� �nce
kıyılmış maydanozları ve soğanı ve d�ğer
malzemeler� karıştırma kabına alıp �y�ce
karıştırın. 
Yağlı kağıt ser�lm�ş uygun b�r fırın kabına
hazırlanan malzemey� boşaltıp kaşıkla
düzelt�n.
 200° önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar
p�ş�r�n. Yanında sarmısaklı yada sade yoğurtla
serv�s edeb�l�rs�n�z.
 

YAPILIŞI

 2 orta boy kabak
2 yumurta
Yarım su bardağı beyaz peyn�r
Yarım demet maydanoz
1-2 dal taze soğan
2 yemek kaşığı ch�a tohumu ya da
yulaf ezmes� (koymaya da b�l�rs�n�z)
1 tatlı kaşığı pul b�ber
1 çay kaşığı karab�ber

KALORİ VE BESİN ÖGELERİ

Ch�a tohumu veya yulaf
yer�ne tam buğday unu

koyab�l�rs�n�z.

MALZEME

DİYETİSYEN ÖNERİSİ



BULGURLU 
BİBER DOLMASI

ENERJİ                1002,0 KCAL
PROT. (11%)                   25,9 G
YAĞ (25%)                    27,7 G
CHO (65%)                   158,9 G

Soğanları küçük küp hal�nde doğrayıp z. yağ ve
tereyağında  soteley�n. Salça �lave ed�p 2 dk kadar
kavurun. 
Domatesler� rendeley�n bulgur �le tavaya �lave ed�p 1
bardak su �lave ed�n (Kabukları b�berlere kapak yapacak
şek�lde ayırın)(bulgur d�r� kalmalı).
 Tüm kuru baharatları  ve taze yeş�ll�kler� �lave ed�n .
soğumaya bırakın  (Dolma harcı hazırlandı)
 B�berler� harç �le doldurun, domates �le kapatın.
Tencereye b�berler� d�k b�r şek�lde d�z�n ve yarılarına
gelecek şek�lde 2 bardak su dökün . kısık ateşte 25-30 dk
p�ş�r�n. Ilık veya soğuk serv�s ed�n.

YAPILIŞI

8 adet yeş�l dolmalık b�ber
2 adet domates
1 su bardağı p�lavlık bulgur
1 kuru soğan
1 yemek kaşığı b�ber salçası
1 yemek  kaşığı domates salçası
Maydanoz taze nane
K�myon
Pul b�ber
Kuru nane
Tuz
Karab�ber
4 yemek kaşığı zeyt�nyağı

KALORİ VE BESİN ÖGELERİ

2 adet bulgurlu
dolmadan yed�ğ�n�zde; o

öğündek� ekmeğ�n�z�
yemey�n

MALZEME

DİYETİSYEN ÖNERİSİ

3 su bardağı sıcak su



YALANCI
YULAFLI FİT BÖREK

ENERJİ            1139,5 KCAL
PROT. (21%)              56,8 G
YAĞ (49%)               62,5 G
CHO (

2 adet kabak rendeley�n. Üzer�ne 1 kase yulaf ,1 kase
yoğurt ,2 adet yumurta, sarımsak , 1 bardak lor peyn�r� ,
yeş�ll�kler� alalım baharat �lave ed�p  karıştıralım.
200 derece ısıtılmış fırına yağlı kağıt üzer�ne karışımı
dökel�m 1 adet yumurtayı çırpıp  yüzey�ne sürel�m ve 
 üzer� kızarana kadar p�ş�rel�m.

YAPILIŞI

3 adet yumurta
1 su bardağı lor peyn�r�
2 adet kabak 
1 kase yoğurt
1 kase yulaf
3 d�ş sarımsak 
1 çay kaşığı Tuz
1 /4 çay kaşığı Karab�ber
Dere otu , nane ve sevd�ğ�n�z d�ğer
yeş�ll�kler 

 
KALORİ VE BESİN ÖGELERİ

Yulafı blenderdan
geç�rerek un hal�ne

get�r�n.

MALZEME

DİYETİSYEN ÖNERİSİ



MANTAR 
GRATEN

ENERJİ                  359 KCAL
PROT. (23%)              11,05 G
YAĞ (74%)               15.46 G
CHO (3%)                   1,23 G

Mantarları neml� b�r bez �le s�l�n. İsteğe göre kabuklarını
soyun. D�ğer yandan b�r tavaya sıvı yağı koyun.
Ardından mantarları ve tuzu ekley�n. 4-5 dak�ka
kavurun. Daha sonra kavrulan mantarları güveç �ç�ne
koyun. Üzer�ne rendelenm�ş kaşar peyn�r serp�şt�r�n.
Mantar graten� önceden ısıtılmış 180-190 derecel�k
fırına ver�n. Üzer� kızarana kadar p�ş�r�n

YAPILIŞI

1 paket  kültür  mantarı 400 gr  
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz 
1 çay kaşığı karab�ber 

1/2 su bardağı  rendelenm�ş kaşar
peyn�r�

 

                 Üzer� �ç�n 

KALORİ VE BESİN ÖGELERİ

Ergot�on�n adı ver�len
ant�oks�dan, kansere
karşı önley�c�d�r ve en

yüksek değer�ne
mantarlarda rastlanır.

MALZEME

DİYETİSYEN ÖNERİSİ



MAŞ
 FASULYESİ SALATASI 

ENERJİ             2077,4 KCAL
PROT. (27%)              137,3 G
YAĞ (28%)                 64,5 G
CHO (45%)                229,6 G

Öncel�kle maş fasulyes�n� b�r gece önces�nden suda
beklet�n.Ertes� gün bol suyla yıkayıp süzün ve gen�ş b�r
tencereye alın. Üzer�n� �k� m�sl� geçecek kadar su �lave
ed�n. Orta ateşte d�r� kıvamda haşlayın. Haşlanan
fasulyeler� süzüp soğumaya bırakın. Taze soğan ve
sarımsakları tem�zley�p �nce �nce kıyın. Maydanozu da
yıkadıktan sonra kıyın. Sos �ç�n l�mon suyu, s�rke,
zeyt�nyağı, sumak ve pul b�ber� küçük b�r kasede �y�ce
karıştırın. Maş fasulyes�n� der�n b�r kaseye alın. Sos
dışında kalan salata malzemeler�n�  �lave ed�p
harmanlayın. Üzer�ne sosu �lave ed�p tekrar karıştırın.

YAPILIŞI

Yarım k�lo maş fasulyes�
1 demet taze soğan
2 adet kırmızı b�ber
1 demet maydanoz
3 d�ş sarımsak
1 çay bardağı �r� çek�lm�ş cev�z �ç�
Yarım çay bardağı kabak çek�rdeğ� �ç�
1 çay kaşığı pul b�ber
1 çay kaşığı sumak
2 çorba kaşığı sızma zeyt�n yağı
1 çay kaşığı Tuz ,
1 l�monun suyu,1 tatlı kaşığı s�rke

 
KALORİ VE BESİN ÖGELERİ

Maş fasulyes�
yer�ne,nohut,yeş�l

merc�mek,börülce g�b�
kurubaklag�ller� de
terc�h edeb�l�rs�n�z.

MALZEME

DİYETİSYEN ÖNERİSİ



YOĞURTLU
 SEMİZOTU SALATASI 

ENERJİ                164,6 KCAL
PROT. (26%)               10,3 G
YAĞ (45%)                  8,0 G
CHO (29%)                  11,3 G

Sem�zotunu yıkayarak, suyunun süzülmes�n�
sağlayın.Rendeled�ğ�n�z sarımsakları, tuz, zeyt�nyağı ve
yoğurt �le karışım pürüzsüz olana kadar
karıştırın.Hazırladığınız yoğurtlu karışımı sem�z otunun
üzer�ne dökerek karıştırın. İsteğ�n�ze göre üzer�ne pul
b�ber serperek serv�s edeb�l�rs�n�z. 

YAPILIŞI

2 kase sem�zotu ( 1 bağ)
2 d�ş sarımsak
1 kase yoğurt
1 çay kaşığı tuz
1 yemek  kaşığı zeyt�nyağı
1 çay kaşığı pul b�ber

 
KALORİ VE BESİN ÖGELERİ

Kalor�s� en düşük
(sadece 16 kcal/100g)
sebzelerden b�r�d�r.
Yüksek oranda l�f

�çer�r.Bu yüzden kabızlık
problem�ne �y� gel�r.

 

MALZEME

DİYETİSYEN ÖNERİSİ



TON BALIKLI 
SALATA

ENERJİ                327 KCAL
PROT. (37%)              30.1G
YAĞ (53%)               19,52G
CHO(%10)                  7.8 G

Sebzeler bol suyla yıkayın ve küçük küçük doğrayın.
Doğranan sebzeler der�n b�r kaseye alın. Üzer�ne ton
balığı, salatalık, b�ber, tuz, dereotu, maydanoz  ve
sevd�ğ�n�z d�ğer yeş�ll�kler� ekley�n
Üzer�ne zeyt�nyağı �lave ed�n ve tekrar karıştırın.

YAPILIŞI

160 gram ton balığı(2 küçük kutu)
Yarım göbek marul
2 adet salatalık
1 adet kırmızı b�ber
Dereotu
Maydanoz
Tuz

 
KALORİ VE BESİN ÖGELERİ

Konserve olan
y�yecekler� haftada en
fazla 2 gün terc�h ed�n.

MALZEME

DİYETİSYEN ÖNERİSİ



KÖZLENMİŞ
 PATLICAN SALATASI 

ENERJİ              411,0 KCAL
PROT. (11%)               11,4 G
YAĞ (57%)                26,1 G
CHO (32%)                31,4 G

 �lk olarak patlıcan ve b�berler� ateşte közleyel�n. Köz
varsa en güzel� közde yapmak ancak mümkün değ�lse
ocakta hatta fırında da patlıcanları közleyeb�l�rs�n�z.
Közlenm�ş sebzeler�m�z� soyduktan sonra küçük küçük
doğrayın.
Domatesler� m�n�k küpler hal�nde ,soğanları �se 
 p�yazlık doğrayın. Son olarak sarımsakları da ezerek
tüm malzemeler� der�nce b�r kaba alalın. Tuzunu ve
yağını �lave edel�n. İy�ce harmanlayın.

YAPILIŞI

3-4 adet orta boy közlenm�ş

2 adet domates
4-5 adet közlenm�ş b�ber

1 adet soğan
2-4 d�ş sarımsak
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı zeyt�nyağı

 

                patlıcan

               (kırmızı, yeş�l karışık
                 kullanab�l�rs�n�z)

KALORİ VE BESİN ÖGELERİ

2 yemek kaşığı zeyt�n
yağını ,1 tatlı kaşığı

koyarak d�yet�n�zdek� b�r
pors�yon sebze yemeğ�

yer�ne ,hazırlamış
olduğunuz bu salatayı

tüketeb�l�rs�n�z.

MALZEME

DİYETİSYEN ÖNERİSİ



BULGURLU  
SALATA

ENERJİ                 888,9 KCAL
PROT. (14%)                  31,7 G
YAĞ (26%)                   27,4 G
CHO (60%)                  136,7 G

İnce bulguru b�r kaba alın ve yaklaşık 1-1,5 su bardağı
sıcak su �lave ederek bulgurların suyu çekmes� �ç�n
kenara alın. Bu sırada yeş�l merc�mekler� de 2 katı kadar
su ekleyerek haşlayın.
 Yaklaşık 20-25 dak�ka kadar haşlayın ardından suyunu
süzün ve kenara alın.
Havucu soyun ve �nce uzun olacak şek�lde d�l�mley�n. 
Ardından küp küp doğrayın. Marul yapraklarını
yıkadıktan sonra üst üst yerleşt�r�n. Rulo yapın ve �nce
�nce doğrayın. Hazırlamış olduğunuz tüm malzemeler�
b�r kaba alın. Nar taneler�n� de ekley�n. Nar ekş�s�, l�mon
ve baharatlarını ekled�kten sonra son olarak zeyt�nyağı
da koyun ve güzelce karıştırın. Arzu edersen�z üzer�ne
dereotu serp�şt�r�n. Ardından af�yetle tüket�n.

YAPILIŞI

1/2 su bardağı �nce bulgur
1/2 su bardağı yeş�l merc�mek
1/2 adet havuç
3 adet marul yaprağı
2 yemek kaşığı ayıklanmış nar tanes�
2 yemek kaşığı nar ekş�s�
1/4 d�l�m l�mon
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karab�ber
1 yemek kaşığı zeyt�nyağı
2-3 daldereotu(arzuya göre üzer� �ç�n)

 
KALORİ VE BESİN ÖGELERİ

İçer�s�ndek� bulgur ve
merc�mek tahıl

grubunda yer aldığı �ç�n
yanında ekmek
tüketmey�n�z

MALZEME

DİYETİSYEN ÖNERİSİ



HAVUÇLU 
LAHANA SALATASI 

ENERJİ                     361 KKAL.
PROT. (10%)                  9,8 G
YAĞ (64%)                   28,7 G
CHO (26%)                    25,6 G

Lahanayı �nce �nce kıyıp yıkayın ve kurulayın. Tuzu
üzer�ne serp�p el�n�zde sıkıştırarak 1-2 dak�ka yoğurun. 5
dak�ka kadar bu şek�lde suyunu salması �ç�n bırakın.
Ardından suyunu süzün ve kalan suyu çıkarmak �ç�n
el�n�zle sıkıp gen�ş b�r kaseye alın. Havucu rendeley�p,
dereotunu da ayıklayarak lahanaların üzer�ne ekley�n.
Mayonez, yoğurt, s�rke, l�monun suyu ve zeyt�nyağını
ekley�n. Güzelce karıştırın. D�lersen�z farklı yeş�ll�k ve
baharatlarla çeşn�lend�r�n.

1/4 adet lahana(250 g)
4 yemek kaşığı  yoğurt
1 kase ayıklanmış dereotu
1 adet havuç (büyük boy)
1 yemek kaşığı s�rke
1 tatlı kaşığı tuz
1/4 d�l�m l�mon
2 yemek kaşığı zeyt�nyağı

 

YAPILIŞI

KALORİ VE BESİN ÖGELERİ

Havuç,çözell�kle beta-
karotenler açısından

oldukça zeng�nd�r.Beta-
karoten güçlü

ant�oks�dan etk�s�ne ve
göz sağlığını korumada

etk�l�d�r.

MALZEME

DİYETİSYEN ÖNERİSİ



 FIRIN SEBZE

ENERJİ                    153 KCAL
PROT. (11%)                     4 G
YAĞ (43%)                      7 G
CHO (46%)                     17 G

Patlıcanı, soğanı, kabağı, sarımsağı, yeş�l ve kırmızı
b�ber�, patates� �nce �nce doğrayın ve fırın kabınıza alın.
Domatesler� farklı b�r kapta rendeley�n ,zeyt�n yağı ve 
 baharatlar �le karıştırıp , fırın kabına aldığınız sebzeler�n
üzer�ne ekley�n.170 derecede yaklaşık 40 dak�ka p�ş�r�n. 

1 tane orta boy patates
1 tane çarl�ston b�ber
 2 tane orta boy patlıcan
1 tane orta boy kabak
1 tane kırmızı b�ber
1 tane kuru soğan
3 tane büyük d�ş sarımsak
4 tane domates
1 yemek kaşığı zeyt�nyağı
2 su bardağı su
1 çay kaşığı pul b�ber
1 çay kaşığı tuz

 

YAPILIŞI

KALORİ VE BESİN ÖGELERİ

İçer�s�ne yağ
koymayarak yaparsanız
o öğünde doyana kadar

fırında sebze
y�yeb�l�rs�n�z

MALZEME

DİYETİSYEN ÖNERİSİ



ENERJİ                  1186,9 KCAL
PROT. (39%)                 114,0 G
YAĞ (57%)                    76,9 G
CHO (5%)                      14,3 G

FIRINDA KÖFTE 

Köften�n tüm malzemeler�n� b�rleşt�r�p yoğurun.
Köftelere yuvarlak şek�l ver�n. B�r borcama d�z�n. Sos �ç�n
az zeyt�nyağında salçayı kavurun, �nce doğranmış
sarımsağı �lave ed�n. Domates �lave ed�p kapağı kapalı
kısık ateşte yumuşayana kadar p�ş�r�n. Fazla katı olduğu
halde 2-3 yemek kaşığı su �le açın. 
Borcama d�zd�ğ�m�z köfteler�n üzer�nde gezd�r�n.  200
derece sıcak fırında 15 dak�ka p�ş�r�n.

YAPILIŞI

Köfte �ç�n:
500 gram orta yağlı kıyma
3 yemek kaşığı yulaf kepeğ�
1 adet yumurta
1 d�ş sarımsak
1 tatlı kaşığı  pul b�ber 
1 çay kaşığı k�myon
1 çay kaşığı karab�ber
1 çay kaşığı tuz
Sos �ç�n:
2 adet domates rendes�
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 d�ş sarımsak

 
KALORİ VE BESİN ÖGELERİ

Et�n�z�n en sağlıklı p�şme
şekl� haşlama veya

fırındır. Yağda kızartma
�şlem�n� terc�h etmey�n�z

MALZEME

DİYETİSYEN ÖNERİSİ



ZEYTİNYAĞLI 
ENGİNAR 

ENERJİ                  944,1 KCAL
PROT. (10%)                  22,2 G
YAĞ (65%)                    67,2 G
CHO (26%)                    57,8 G

B�r tavada yarım su bardağı zeyt�nyağı �le 1 adet küp
doğranmış soğanı haf�f pembeleş�nceye kadar
kavurun. Üzer�ne küp doğranmış ve haşlanmış, 1'er
adet patates ve havucu da ekley�p 2-3 dak�ka bu şek�lde
kavurun. 1 su bardağı bezelyey� de üzer�ne ekled�kten 3-
4 dak�ka sonra garn�türünüzü ocaktan alın. Eng�narları
p�ş�receğ�n�z sosu hazırlamak �ç�n b�r kapta 2 adet
sıkılmış l�mon suyu, 1 su bardağı su, 1 çay kaşığı tuz ve 2
yemek zeyt�nyağını karıştırın. Gen�ş b�r tencereye 8 adet
eng�narı yerleşt�r�n ve üzerler�ne hazırladığınız
garn�türden koyun. L�monlu su karışımını da tencereye
aktarın

8 adet   eng�nar
1 adet orta boy kuru soğan
1 adet patates
1 adet  büyük boy havuç
1 su bardağı bezelye
1/2 su bardağı zeyt�nyağı
2 adet taze sıkılmış l�mon suyu
1 su bardağı su
1 çay kaşığı tuz

 

YAPILIŞI

KALORİ VE BESİN ÖGELERİ

Sap ve yaprak
kısımlarından
ayıklanmış taze

eng�narları,
kararmamaları �ç�n

l�monlu suda
bekletmeye özen

göster�n.

MALZEME

DİYETİSYEN ÖNERİSİ



FIRINDA
SOSLU TAVUK 

ENERJİ                  427,3 KCAL
PROT. (29%)                 30,7 G
YAĞ (54%)                  2 5,7 G
CHO (17%)                     17,8 G

Patatesler� soyun ve n�şastasını bırakması �ç�n soğuk
suda beklet�n. Tavuk göğsünü kuş başı doğrayın. B�r
buzdolabı poşet�ne salça, su, yoğurt, baharatları ve 1
yemek kaşığı zeyt�nyağı koyun. Ardından tavuk
göğüsünü de poşete koyup �y�ce harmanlayın.
Patatesler� süzüp 1 yemek kaşığı zeyt�n yağı, pul b�ber,
nane, karab�ber koyup �y�ce harmanlın. Fırın teps�s�ne
p�ş�rme kağıdı yerleşt�r�p patatesler� ve tavuk göğsünü
koyun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında p�ş�r�n.

YAPILIŞI

1 adet tavuk göğüsü
1 adet patates
1 s�lme yemek kaşığı salça
2 yemek kaşığı su
1 yemek kaşığı yoğurt
Pul b�ber
Kek�k
Nane
Karab�ber
1 çay kaşığı Tuz
2 yemek kaşığı  Zeyt�nyağı

 
KALORİ VE BESİN ÖGELERİ

1 orta boy patates, 1
d�l�m ekmek yer�ne
geçer. Bu sebeple
�ç�ndek� patates�

yersen�z o öğündek�
ekmeğ� çıkarınız.

MALZEME

DİYETİSYEN ÖNERİSİ



DOMATES
SOSLU KUZU PİRZOLA 

ENERJİ                  1200 KCAL
PROT. (30%)                92,8 G
YAĞ (62%)                   87,5 G
CHO (7%)                     22,4 G

Kuzu p�rzolaları karab�ber, pul b�ber, kek�k ve zeyt�nyağı
�le mar�ne ed�n. Yapışmaz yüzeyl� b�r tavaya zeyt�nyağı
koyup ısıtın. Etler�n her �k� tarafını 4-5 dak�ka kızartın.
Ocaktan alın. 
İnce kıydığınız soğanı tavaya alıp kavurun. Doğranmış
sarımsak, domates rendes�, karab�ber ekley�p karıştırın.
Etler� tavadak� sosun üzer�ne d�z�n ve her �k� tarafını da
b�rkaç dak�ka p�ş�r�n. Ayrı b�r tavada kuşkonmazları
zeyt�nyağında soteley�n. Domates soslu p�rzolaları
yanında kuşkonmazla sıcak serv�s yapın

YAPILIŞI

4 kuzu p�rzola
1 kuru soğan
3 d�ş sarımsak
2 su bardağı domates rendes�
2 dal taze fesleğen
Karab�ber
Pul b�ber
Kek�k
Tuz
2 yemek Zeyt�nyağı
1 bağ kuşkonmaz

 
KALORİ VE BESİN ÖGELERİ

Süt kuzusunun et� açık
pembe tonda olmalıdır.
Kuzu et� alırken yağsız

olmasına özen göster�n. 

MALZEME

DİYETİSYEN ÖNERİSİ



SEBZELİ 
MAKARNA

ENERJİ                 1244,1 KCAL
PROT. (10%)                 22,2 G
YAĞ (65%)                   67,2 G
CHO (26%)                   57,8 G

Makarna �ç�n suyu kaynatın, tuz ve yağ ekleyerek 10
dak�ka kadar haşlayın.Kabak ve patlıcanı yıkayarak
soymadan 2 parçaya bölün uzunlamasına 2 şer sant�m
gen�şl�ğ�nde doğrayın. B�berler� boyuna �k� parçaya
bölün ve çek�rdekler�n� çıkartarak uzunlamasına
doğrayın.Sıvıyağı tavaya alın sarımsakları ekleyerek 1
dak�ka kadar soteley�n.B�berler� tavaya alın 2-3 dak�ka
kadar soteley�n ve b�r tabağa alın. Tavada kalan yağa 1-2
yemek kaşığı daha yağ ekley�n ve patlıcanları tavaya
alın.Patlıcanların reng� dönüp kızarmaya başlayınca
kabakları ekley�n.5 dak�ka kadar p�ş�rd�ğ�n�z sebzelere
kenara aldığınız b�berler� ve tuzu ekleyerek dak�ka daha
soteley�n.Tavaya haşladığınız makarnayı ekleyerek
karıştırın.

YAPILIŞI

Makarna �ç�n:
Yarım paket makarna  (kepekl�de
terc�h edeb�l�rs�n�z)
1 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı sıvı yağ
Sebze sos �ç�n:
1 adet orta boy kabak
1 adet orta boy patlıcan
1 adet dolmalık b�ber
1 adet çarl�ston b�ber
1 adet tatlı kırmızı b�ber
2 d�ş sarımsak
yarım çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı sıvıyağ

 
KALORİ VE BESİN ÖGELERİ

Makarnanızın yanında
yağsız salata ve ayran

tüket�n. Böylece
öğününüzü daha sağlıklı
olmasını ve daha uzun

tok tutmanızı
sağlayacaksınız

MALZEME

DİYETİSYEN ÖNERİSİ



 ÇİKOLATALI
 LEBLEBİ HELVASI

ENERJİ             1655,6 KCAL
1 TANESİ          124 KALORİ
PROT. (17%)             70,7 G
YAĞ (37%)                69,1 G
CHO (45%)             184,0 G

Lebleb�y� un hal�ne gelene kadar rondodan çek�n. Tah�n
pekmez ekley�p yoğurun. Kıvama göre azar azar su
ekley�n. Ele yapışmayan b�r kıvama gel�nce el�n�zle
şek�ller ver�p, dolapta beklet�n.
 Bu sırada ç�kolatayı benmar� usülü er�t�n. 
Helvaları ç�kolatayla kaplayıp, ç�kolatası donana kadar
dolapta beklet�n.

YAPILIŞI

1,5 su bardağı lebleb�
3 kaşık tah�n
2 kaşık bal veya pekmez
 (arttırılab�l�r)
kıvama göre süt veya su 
dışı �ç�n
60 gr b�tter  ç�kolata 

 
KALORİ VE BESİN ÖGELERİ

Lebleb� �çer�s�ndek� l�f
sayes�nde uzun süre tok
tutar,ara öğünler�n�zde

de lebleb�y� 
 tüketeb�l�rs�n�z.

MALZEME

DİYETİSYEN ÖNERİSİ



 FİT LOKUM 

ENERJİ                 2147,7 KCAL
1 TANESİ               60 KALORİ
PROT. (9%)                  46,4 G
YAĞ (60%)                  142,4 G
CHO (31%)                    158,2 G

Gün kurusu kayısıları 10 dak�ka sıcak suda beklet�l�p
yumuşatın. Yumuşayan kayısıları püre hal�ne gelene
kadar robottan geç�r�n. Fındık ve h�nd�stan cev�z�n�
ekley�p tüm malzemey� karıştırın. 
Tezgaha folyo ser�p lokumu üstüne alın. Şek�l ver�n ve 1
saat buzdolabında d�nlend�r�n. Daha sonra d�l�mley�p
yarısı kakaoya yarısını h�nd�stan cev�z�ne bulayın. 

YAPILIŞI

15-20 adet gün kurusu kayısı
1 su bardağı dövülmüş fındık
 (başka kuruyem�şte olur)
1 su bardağı h�nd�stan cev�z�
Üstü �ç�n:
Kakao
H�nd�stan cev�z�

 
KALORİ VE BESİN ÖGELERİ

Haftada 1-2 gün meyve
ara öğününüz yer�ne f�t

lokumdan 2 tane
y�yeb�l�rs�n�z.Eğer daha
tatlı olmasını �stersen�z 1

tatlı kaşığı bal �lave
ed�n.

MALZEME

DİYETİSYEN ÖNERİSİ



ÇİKOLATALI
 FİT KURABİYE 

ENERJİ                 1206,7 KCAL
1 TANESİ              120 KALORİ
PROT. (11%)                  33,4 G
YAĞ (47%)                  64,4 G

Un, fıstık ezmes�, pekmez (ya da agave şurubu) ve
kabartma tozunu b�r kaseye alıp, hamur hal�ne gelene
kadar el�n�zle yoğurun. 
Hamurdan �sted�ğ�n�z boyutlarda kurab�yeler yapın.
D�lersen�z �ç�ne, d�lersen�z üzer�ne ç�kolata parçaları
�lave ed�n. Kurab�yeler� b�r teps�ye d�zd�kten sonra 160
derecede ısıtılmış fırında 12-13 dak�ka p�ş�r�n.

YAPILIŞI

1 kahve f�ncanı tam buğday ya da
yulaf unu
1 kahve f�ncanı şekers�z fıstık ezmes�
1/3 kahve f�ncanı agave şurubu ya da
pekmez
Yarım paket kabartma tozu ya da
van�lya
70-80 g b�tter ç�kolata

 
KALORİ VE BESİN ÖGELERİ

Haftada 1-2 gün meyve
ara öğününüz yer�ne 1

tane y�yeb�l�rs�n�z.

MALZEME

DİYETİSYEN ÖNERİSİ



İNCİR DOLMASI

ENERJİ                  1724,2 KCAL
1 TANESİ               110 KALORİ
PROT. (7%)                   29,2 G
YAĞ (25%)                   47,6 G
CHO (68%)                  286,9 G

Öncel�kle �nc�rler İsıcak suda 10 dk beklet�n. Beklet�len
�nc�rler�n �ç�ne cev�zler� koyun. İç�n� cev�zle
doldurduğunuz �nc�rler� tencereye d�z�n. 
3-4 yemek kaşığı pekmez veya balı 1 su bardağı sütle
karıştırıp �nc�rler�n üzerler�ne dökün. Yarım saat p�ş�r�n.
Kaynadıktan sonra kısık ateşte b�raz daha p�ş�r�n. 

YAPILIŞI

15-20 adet �nc�r
10  adet Cev�z
1 su bardağı süt
3-4 yemek kaşığı pekmez veya bal

 
KALORİ VE BESİN ÖGELERİ

Araştırmalar �nc�r�n
yüksek kal�tel�

ant�oks�dan �çeren en
sağlıklı kuru meyve
olduğunu ortaya

koymuştur.

MALZEME

DİYETİSYEN ÖNERİSİ



VİŞNELİ FİT
 CHEESECAKE 

ENERJİ                        1724,2 KCAL
1 DİLİM                       212 KALORİ
PROT. (7%)                         29,2 G
YAĞ (25%)                         47,6 G
CHO (68%)                        286,9 G

Yulaf ezmes�n� fındık, fıstık ve balla karıştırdıktan sonra
taban şekl� vererek 200 derecel�k fırında 10-15 dak�ka
p�ş�r�n. Fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın.
Daha sonra labneyle balı karıştırın ve soğuyan alt
tabanın üzer�ne yayın. Buzluğa donması �ç�n atın. V�şne
sosu �ç�n n�şasta ve balımızı ekley�p ocakta kaynayıp
koyulaşana kadar p�ş�r�n ve soğumaya bırakın. Buzlukta
donan alt tabanını ve labney� çıkarıp üzer�ne v�şne
sosumuzu �lave ed�n. Tekrardan buzluğa soğumaya
bırakın.

YAPILIŞI

Alt tabanı �ç�n:
4 yemek kaşığı yulaf ezmes�
2 tatlı kaşığı bal
5 adet fındık
15 adet fıstık
Kreması �ç�n:
200 gr labne
2 yemek kaşığı bal
V�şne sosu �ç�n:
15-20 adet v�şne
2 yemek kaşığı bal
1.5 yemek kaşığı n�şasta

 
KALORİ VE BESİN ÖGELERİ

Haftada 1 gün meyve ara
öğününüz yer�ne 1 d�l�m

y�yeb�l�rs�n�z.

MALZEME

DİYETİSYEN ÖNERİSİ



KAVUNLU SODA

ENERJİ                      91 KCAL
PROT. (13%)                    1,1 G
YAĞ (3%)                       0.1G
CHO (84%)                    15.1 G

Kavunu blenderdan geç�r�n ve maden suyu,zencef�l,bal
ve l�mon suyu ekley�n
Dolapta soğumaya bırakın.
Üzer�ne süs olması �ç�n nane �le serv�s edeb�l�rs�n�z.

 

YAPILIŞI

1 d�l�m kavun
1 ş�şe maden suyu
1 tatlı kaşığı bal
1 fındık kadar zencef�l
1/4 l�monun suyu

 
KALORİ VE BESİN ÖGELERİMALZEME

DİYETİSYEN ÖNERİSİ
Aynı tar�f� karpuz �le de
yapa b�l�rs�n�z. Fakat
karpuz ve kavunun 

 İçerd�ğ� şeker
m�ktarının yüksek
olması neden�yle

d�yabet hastaları ölçülü
tüketmel�d�r.



SMOOTHİE 

KALORİ                       250 KKAL.
KARBONHİDRAT (%43)       16,88G
PROTEİN (%13)                    5.54G
YAĞ (%43)                         18.64G 

Bol suda yıkadığınız körpe ıspanak yapraklarını
kurutun. Kabuğunu �nce b�r şek�lde soyduğunuz taze
zencef�l� küçük parçalar hal�nde kes�n.
Bol suda yıkayıp kuruladığınız kabuklu yeş�l elmaları
dört eş�t parçaya böldükten sonra çek�rdekl� kısımlarını
çıkartın.
Yeş�l çay yapraklarını sıcak suda demled�kten sonra
süzüp soğuması �ç�n b�r kenarda beklet�n.
Yoğurt, bal, ıspanak yaprakları, zencef�l parçaları ve
demlenm�ş yeş�l çayı b�r blendera alın, kısa b�r süre haf�f
pütürlü kalana kadar blenderda çekt�r�n.

 

YAPILIŞI

3 adet orta boy yeş�l elma
200 gram  ıspanak
5 gram taze zencef�l 
4 yemek kaşığı yoğurt
1/2 su bardağı demlenm�ş yeş�l çay
1 tatlı kaşığı bal

 
KALORİ VE BESİN ÖGELERİMALZEME

DİYETİSYEN ÖNERİSİ
Aynı tar�f� karpuz �le de
yapa b�l�rs�n�z. Fakat
karpuz ve kavunun 

 İçerd�ğ� şeker
m�ktarının yüksek
olması neden�yle

d�yabet hastaları ölçülü
tüketmel�d�r.



KARPUZ AROMALI SU

ENERJİ                      82KCAL
PROT. (0.4%)               0.80 G
YAĞ (0.41%)                  0.82G
CHO (95%)                       19G

Tüm malzemeler� b�r kaba koyun ve �ç�ne 2 l�tre su �le
bolca buz ekley�n. Ödem atmanızı da sağlayacak olan
bu ferahlatıcı detoks suyunu, sıcak yaz günler�nde
key�fle �çeb�l�rs�n�z. 

YAPILIŞI

İk� d�l�m doğranmış ve ayıklanmış
karpuz
1 adet kabuklarıyla doğranmış
salatalık
1 adet d�l�mlenm�ş l�mon
6-7 yaprak taze nane

 
KALORİ VE BESİN ÖGELERİ

Karpuz, kırmızı renk
p�gment�n� veren

l�kopen adlı karoteno�d
türünü bol m�ktarda

�çeren bes�nlerden b�r
tanes�d�r. L�kopen, çok

güçlü b�r ant�oks�dandır.

MALZEME

DİYETİSYEN ÖNERİSİ



FİT SOĞUK HAHVE

ENERJİ                      104KCAL
PROT. (34%)                 5.87 G
YAĞ (33%)                     5.85G
CHO (35%)                     5.97G

İlk olarak blender haznes�ne su, ve �nstant kahvey�
alarak karıştırın.Kahvel� karışım tamamen er�y�nceye
kadar blenderı çalıştırın.
Ardından blenderın �çer�s�ne buz parçalarını da
blendera aktarın ve buzlar parçalanıncaya kadar
blenderı çalıştırın,en son soğuk sütü de ekley�n.
Üzer�ne ç�kolata rendes�, kakao ve meyve d�l�mler�
ekleyerek serv�s edeb�l�rs�n�z

YAPILIŞI

1 tatlı kaşığı �nstant kahve
1 su bardağı soğuk süt
Yarım çay bardağı soğuk su
2-3 adet buz küpü
Serv�s �ç�n (İsteğe göre)
30 gr Ç�kolata rendes�
2-3  adet Ç�lek
1 çay kaşığı Kakao

 
KALORİ VE BESİN ÖGELERİ

Ham�leler, emz�ren
anneler, h�pertans�yon,
böbrek ve karac�ğer

hastaları,  reflü, ülser ve
gastr�t g�b� s�nd�r�m
s�stem� rahatsızlıkları

olanların kahve
tüket�mler�n�

m�n�mumda tutmalı. 

MALZEME

DİYETİSYEN ÖNERİSİ



 
Günlük öğününüzün �lk� olarak sağlıklı b�r kahvaltı terc�h ed�n.Yapılan araştırmalara
göre; kahvaltı eden �nsanlar,etmeyenlere kıyasla k�lolarla başa çıkmak konusunda
daha başarılı.

KAHVALTI

GÜNDE EN AZ  ÜÇ PORSİYON SEBZE – MEYVE
TÜKETİN 
Taze meyve sebzeler, sağlıklı b�r d�yet�n ve başarılı b�r şek�lde k�lo vermen�n temel�n� 
oluşturur. Çoğu �şlenm�ş gıdalar çok kalor�l� �ken, meyve ve sebzelerde �se durum tam
ters�d�r. 
 
Tam tahıllı ürünler, sağlıklı b�r d�yet�n parçası olan v�tam�nler,m�nareller ve l�f açısından
 zeng�n tahıl taneler� �çer�rler ve m�den�z� doldurur,tokluk h�ss� sağlar,kan şeker�n�z�
dengeler.

TAM TAHILLI YİYECEKELER TÜKETİN

SAĞLIKLI YAĞLAR KULLANIN
 Örneğ�n zeyt�nyağı, b�tk�sel yağlar, sert kabuklu yem�şler. Bunlar en �y� kalp dostu
yağlardır. Fakat yağların heps� aşağı yukarı aynı kalor� �çer�rler bu yüzden pors�yon
kontrolü şarttır.
HAREKET EDİN
 Her gün en az 30 dak�ka yüryüşü veya egzers�z� programınıza dah�l ed�n.Yemek
yemek, vücuda kalor� sağlar. F�z�ksel akt�v� de �se bu kalor�y� yakar.

SAĞLIKLI ÖNERİLER 
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+90 539 335 36 41
+90 553 021 35 37

Dyt.Yasemin ERENOĞLU 
Beslenme ve Diyet Uzmanı

 dyt.yasemin.erenoglu@gmail.com
www.dytnurettinsahinli.com

Mimar Sinan Mah. Şenay Sok.
No:27/B Çekmeköy / İST.

www.dytnurettinsahinli.com
info@dytnurettinsahinli.com

Dyt.Nurettin ŞAHİNLİ 
Beslenme ve Diyet Uzmanı

 info@dytnurettinsahinli.com
www.dytnurettinsahinli.com

SAĞLIKLI TARİFLER BÜLTENİ


