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 Diyet enerji yoğunluğu, 
 Enerji alımı, 
 Vücut ağırlığının uzun süreli kontrolü 



 Yüksek diyet enerji yoğunluğu, 
 Küresel obezite epidemisinde katkısı olan 

etken. 



 Yüksek enerji yoğunluklu gıdalar, 
 Yüksek enerji yoğunluklu diyetler, 
 Ağırlık artışı, 
 Obezite  

 
         sorumlulukları bulunmaktadır 



 Çocuklar için önerilen bir yaklaşım: Diyetin 
enerji yoğunluğunu değiştirmek.  
 

         WHO: Obeziteyi önlemek için  
  -bireylerin mikro besin ögelerinden yetersiz 

gıdaları tüketmemelerini, 
 - enerji yoğunluğunu kısıtlamayı önermiştir. 



 Ebeveynler: Sağlığı destekleyen gıdalar ve 
ürünleri seçmeli,  

 besleyici,  
 düşük enerji yoğunluklu gıdalar,  
 Örneğin: Meyveler ve sebze tüketimi. 



 Hacimli düşük enerji yoğunluklu gıdalar daha 
düşük enerji sağlar, 

 Daha az tüketim. 



 Enerji yoğunluğu: Enerji alımında önemli bir 
etkiye sahip olabilir.  
 

 Örneğin: Bir yetişkin birey günde 1200 g 
kadar gıda tüketebilir. 
 

 Diyetin enerji yoğunluğu 1.8 kkal/g olduğu 
kabul edilirse,  



 Toplam enerji miktarı: 2160 kkal . 
 Bu birey aynı ağırlıkta gıdayı tüketirse, 
 Diyetin enerji yoğunluğunda 0.1 kkal/g 

değişiklik olursa, 
 120 kkal/gün  enerji alımında düşme 

sağlanabilir.  



 Bireyin aldığı enerji 2040 kkal’, 
 Diyetin enerji yoğunluğunda düşme 

sağlanabilir.  
 



Tablo 1: Bazı Gıdaların Enerji Yoğunluğu ve Su İçerikleri 

 
Gıdalar  

                  
      Kkal/g 

 Su içeriği   
(g/100g) 

Ayçiçek yağı       8.9      0 
Yerfıstığı, kuru       5.8      1 
Şekerleme, sütlü çikolata       5.4      1 
Tahıllar        4.7      5 
Kek        4.3    20 
Patates, kızarmış       3.1    40 
Pizza, peynirli        2.2    48 
Dondurma        1.8    60 
Yağsız et        1.6    66 
Spagetti, domates soslu       1.3    70 
Patates, fırınlanmış       1.1    71 
Yoğurt, meyve aromalı       1.1    85 
Çorba       0.8    86 
Yoğurt, düşük yağlı       0.6    85 
Portakal, çiğ        0.5    87 
Kola         0.4    89 
Ispanak, kaynamış       0.2    91 
Domates suyu       0.2    94 
Salata, yeşil       0.2    96 
Diyet içecek       0.0  100 
 



 İçeceklerin enerji yoğunlukları değişken.  
 

 Örneğin yağsız süt 0.35 kkal/g bir enerji 
yoğunluğuna sahip.  
 

 Tam yağlı sütte ise 0.6 kkal/g. 



 İçecekler genç çocukların diyetinde enerjiye 
önemli miktarda katkıda bulunur. 
 

 İçecekler : Yüksek su içeriğine sahip.  



 
 İçecekler enerji yoğunluğu değerlerini de 

orantısız etkiler.  
 

 Gıdalar enerji yoğunluklarına göre 
sınıflanabilir. 



Tablo 2: Farklı Türdeki Gıdaların Tipik Enerji Yoğunluğu Değerleri 

          Tanımlama  Enerji Yoğunluğu 
Değeri 

                Örnekler  

Çok düşük enerji yoğunluğu              0-0.6 Nişastasız meyveler ve sebzeler, et suyu 
çorbaları 

Düşük enerji yoğunluğu            0.6-1.5 Nişastalı meyveler ve sebzeler, pişmiş 
tahıllar, kurubaklagiller, ekstra yağsız etler, 
düşük yağlı süt ürünleri 

Orta enerji yoğunluğu            1.5-4.0 Ekmek, kızartılmış sebzeler, piliç nugget, 
kıyma sığır eti, et yemekleri, pizza, bazı sert 
peynirler, yumurta, kuru meyveler 

Yüksek enerji yoğunluğu            4.0-9.0 Düşük nemli gıdalar, örneğin krakerler, 
pastalar, kurabiyeler, chipsler, yüksek yağlı 
gıdalar, sert kabuklu yemişler, margarin,  

 



 Bu ürünler: Sınırlı miktarlarda tüketilmeli.  
 Bunlar: Aşırı enerji alımı, 
 Aynı zamanda düşük mikro besin ögesi 

yoğunluğuna da sahiptir. 
 



 Enerji yoğunluğu düşük diyetler kalori başına 
besin ögesince daha yüksek.  
 

 Enerji yoğunluğu: Gıdaların birimi başına 
kullanılabilen enerjiyi tanımlamakta kullanılır, 

 kkal/g veya MJ/kg olarak belirtilir. 



 Düşük enerji yoğunluklu diyetler daha yüksek 
diyet kalitesi ile ilgilidir, 
 

 Yetişkinlerde daha düşük BKI ile olduğu rapor 
edilmiştir. 



 Daha fazla meyve ve sebze tüketilmesi vücut 
ağırlığı denetimi açısından da önerilir. 

   
 Enerji yoğunluğu düşük diyetler: Daha yüksek 

enerji maliyetleri.  



 Meyveler ve sebzelerin fiyatları yağlar ve 
tatlılara nispetle keskin artış göstermektedir. 

   
 Sağlıklı diyetlere uyum için ekonomik 

kısıtlarla sınırlanır.  



 Düşük maliyetli gıdalar sadece pahalılık 
durumu ile ilgili değil.  

 Ayrıca enflasyona karşı da daha dirençli, 
 Sınırlı ekonomik koşullara sahip gruplar:  

Obezite sıklığı en yüksek 



Tablo 3. En Düşük Enerji Yoğunluğuna  (0.14-0.64 Kkal/g) Sahip Gıdalar 

ED (kkal/g)     Gıdalar  
0.14 Marul, iceberg taze 
0.15 Hardal, pişmiş susuz 
0.16 Kabak, taze 
0.17 Romein marul 
0.18 Kiraz domates 
0.18 Domates, sos 
0.19 Lahana, pişmiş 
0.19 Karnabahar, pişmiş 
0.20. Yeşil biber, taze 
0.22 Lahana, doğranmış 

pişmiş 
0.23 Ispanak, pişmiş 
0.27 Kırmızı biber, taze 
0.28 Brokoli, pişmiş  
0.28 Yeşil fasulye, pişmiş 
0.29 Yer fasulyesi 
0.29 Karpuz, taze 
0.30 Meksika biberi 
0.32 Çilek, taze 
0.32 Yeşil soğan, taze 
0.34 Kavun, taze 
 



Tablo 4. Yüksek Enerji Yoğunluğuna  (3.39-9.0 kkal/g) Sahip Gıdalar 

ED (kkal/g)     Gıdalar  
9.00 İç yağı 
8.57 Saf bitkisel yağlar 
8.57 Ekstra virgin zeytin 

yağı 
7.17 Tuzlu tereyağı 
7.14 Mayonez  
7.05 %80 yağ içeren 

margarin 
6.15 Kavrulmuş kuru 

yemişler 
5.94  Yerfıstığı hamuru 
5.85 Kavrulmuş kuru 

Yerfıstığı 
5.67  Ayçiçeği taneleri 
5.64 Peynirli kurabiye 
5.41 Patlamış mısır 
5.41 Pişmiş kürlenmiş 

etler 
5.35 Sütlü çikolata 
5.33 Tereyağlı krakerler 
5.32 Çikolatalı cipsler 
5.29 Patates cipsi 
4.98 Tortilla cipsi 
4.90 Kuru meyveli tahıl 

gevreği 
4.73 Buğday krakeri 
 



 Tarım ve gıda teknolojisindeki gelişmeler ve 
enerjisi yoğun gıdaların üretilmesi,  
 

 Tüketiciler daha düşük maliyetle gıdalara 
erişebilir. 



 Enerjisi yoğun gıdalar: Tüketiciler çok düşük 
maliyetle kabul edebilir.  
 

 Gıdaların enerji yoğunluğu (kkal/g) ile enerji 
maliyetleri (US$/100kkal) arasında ters bir 
ilişki bulunmaktadır.  



 Sonuçlara göre taze ürünlerin, sebzelerin 
fiyatları yağlar ve şekerlerin 10 kat daha 
yüksek.  
 

 Bu sonuçlar logaritmik skalada belirlenmiştir. 



 Katı ve sıvı yağlar, şeker, rafine tahıllar, 
patates ve fasulyeler minimum maliyetle diyet 
enerjisi sağlar.  
 

 Bunlar en düşük maliyeti temsil etmektedir. 



 Bu ürünler minimal maliyetle diyet enerjisi 
sağlar.  

 Kuru gıdalar dayanıklı ve raf ömrü uzun.  
 Genelde çabuk bozulabilen etler, balık, süt 

ürünleri ve taze ürünlerden daha düşük 
maliyetli.  



 Rafine tahıllar, eklenmiş şekerler, ve bitkisel 
yağların seçimleri (paradan tasarruf etmek).  
 

 Maliyeti daha düşük olan gıdaların enerji 
yoğunlukları daha yüksek.  



 Bir tezatlık oluşmakta, 
 

 Daha az harcama ile daha çok yemek,  
 

 Ekstra enerjiler: Eklemiş şekerler ve yağlardan 
sağlanıyor. 
 



 Enerjisi yoğun olan gıdalar: Duyusal olarak 
daha hoşa giden,  
 

 Daha çok zevk veren gıdalar.  
 

 Klinik çalışmalarda: Yağ ve şeker içeren 
gıdaların doymak bilmez hedef gıdalar 
oldukları belirlenmiştir.  



 Alınan Kalori = Harcanan Kalori 
 
 
 

Eğer 70 dakika yürüyüş yapılırsa 400 Kal harcanır.  







Orta boy kola  (594 mL)   210 Kalori; 0 g yağ  



Orta boy patates kızartması 450 Kalori; 22 g yağ 



Cheeseburger    530 Kalori; 30 g yağ 



Toplam:   
1190 Kalori; 52 g yağ 



20 Yıl önce Bugün 

210 Kalori 
68 g 610 Kalori 

195 g 



 210 Kalori 10 g yağ 

Super boy  610 Kalori; 29 g yağ 



Tavuk etli Sandwich:  430 Kalori; 16 g yağ 
Izgara tavuk Sandwich: 300 Kalori; 7 g yağ 

http://www.wendys.com/w-1-0.shtml


 



 Alınan Kalori = Harcanan Kalori 
 
 
 

Eğer 70 dakika yürüyüş yapılırsa 400 Kal Yakılmaktadır.  
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