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Hipokrat, sağlıklı yaşamın temel ilkesini; 
bireyin temel yapısını ve çeşitli besinlerin 
gücünün bilinmesi gerektirdiği özdeyişi ile 
açıklamıştır.  
 

Dünya Sağlık Örgütü ise sağlığı; yalnızca 
hastalık ya da sakatlığın bulunmaması değil; 
“fiziksel, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden 
tam bir iyilik hali olarak tanımlamaktadır.” 



Eski çağlarda bazı düşünür ve bilim adamları 
aşırı yemek yemenin insan sağlığını olumsuz 
yönde etkilediğine ilişkin görüşlerini 
belirtmişlerdir.  

 

 

 

 

Hipokrat, besinleri sağlık yönünden 
değerlendirmiş, tanımladığı hastalıklar için diyet 
önerilerinde bulunmuş ve  "diyet en etkin ilaçtır" 
deyimi ile beslenmenin önemine işaret etmiştir.   



Yine Hipokrat,  “yemek, içki ve uyku hepsi 
ölçüyle”; “zayıflığın son sınırına varan diyetler 
zararlıdır; şüphesiz son sınırına dayanan 
tokluklar da” demektedir.   

Antik çağda  Homeros, “ah! o insanların 

başında birçok dert açan iğrenç ve doyumsuz 

iştah”;   

 

Theognis, “açlıktan ziyade oburluk çok 

daha fazla insanı mahvetmiştir”; diyerek 

aşırı yemek yemenin insan sağlığına  

olumsuz etki yaptığını yüzyıllar önceden 

belirtmişlerdir. 

 

 



Yusuf Has Hacib (XI. yy) fazla yemek 
yemenin zararlarına Kutadgu Bilig’de 
değinmiş; az yemenin faydaları ile sağlıklı 
yaşamın, besinlerden geçtiğine de dikkat 
çekmiştir. 

«Daima sıhhatte kalmak ve hiç hasta 

olmamak istersen, az adlı bir ilaç ye 

ve öyle yaşa. İster ziyafete git, ister 

gitme; fakat boğazına hakim ol, yemeği 

az ye ve sıhhatle yaşa. Çok yiyen insan 

her vakit hastalıklı olur». 

   



 
Enerji Dengesi 

 Enerji dengesi; Alınan enerjinin=Harcanan 

enerjiye eşit olduğu durumdur.  

Alınan enerji  Harcanan enerji 

 



Enerji dengesinin en iyi göstergesi vücut 

ağırlığının boya göre orantılı olması ve 

değişmemesidir. 

 



ENERJİ 
HARCAMASI 

BTE  

%10 

FİZİKSEL 
AKTİVİTE 

%30-50 

BMH  

%60-65 



 



 



BESİNLERDE ENERJİ YOĞUNLUĞU 

BESİNLER         Kkal/100 g 

Saf yağlar 900 

Yağ, şeker, un karışımı yiyecekler ~700-800                           

Yağlı tohumlar 600 

Saf karbonhidratlar ~400 

Peynirler (özellikle kaşar) 350-400 

Tahıllar-kurubaklagiller 350 

Etler 250-300 

Yumru sebze ve meyveler 80-90 

Diğer taze sebzeler 80> 



 

 

 

 

         Besinlerin enerji yoğunluğu     

     bileşimindeki  yağ ve su içeriğine    

                       bağlıdır. 

 



Besin ögeleri 

PROTEİNLER 

KARBONHİDRATLAR 

YAĞLAR 

VİTAMİNLER 

MİNERALLER 

 
Vücutta besin ögeleri yandığında; 
                                               
1 gram karbonhidrat    = 4  Kkal 
1 gram protein              = 4  Kkal 
1 gram yağ                    = 9  Kkal 
1 gram alkol                  = 7  Kkal enerji verirler. 
 



      İnsanların Alması Gereken Zorunlu Besin   
Ögeleri 

 

Proteinler/ 
amino asitler  
 

İsolösin, lösin, lizin, metionin, fenilalanin, teronin, 

triptofan, valin   
 

Yağlar 
 

Linoleik ve linolenik yağ asitleri 
  

 

Karbonhidratlar 
 

 Glikoz ve nişasta 
 

Vitaminler 
 

 A,D,E,K vitaminleri, C vitamini,         B1, B2, B6, B12 
vitaminleri, folik asit, niasin, biotin 
  

 

Mineraller 
 

Kalsiyum, Demir, Fosfor, Magnezyum, Bakır, Çinko, 
İyot, Selenyum, Flor, Sodyum, Potasyum, Klor, 
Kükürt,  Krom, Kobalt, Manganez   
 
  
 

Su 
 

 
İçme suyu, içecekler ve besinlerdeki su 
 



Besin ögesi yetersizliğinin neden olduğu 
hastalıklar; 

 

-Protein-enerji malnütrisyonu, 
-Basit guatr (iyot yetersizliği) 
-Raşitizm (Kalsiyum ve D vitamini yetersizliği) 
-Anemi (demir yetersizliği) 
-Diş çürükleri (kalsiyum ve D vitamini 
yetersizliği) 
-Skorbüt (C vitamini yetersizliği) 
-Pellegra (Niasin yetersizliği) 
-Beriberi  (B1 vitamini yetersizliği) 
  
 



 
Yetersiz ve Dengesiz beslenmenin neden 

olduğu hastalıklar; 

 *Şişmanlık (Obesite) 

*Zayıflık   (Kaşeksi) 

*Hipertansiyon 

*Diyabet (şeker hastalığı) 

*Kalp damar hastalıkları 

*Hiperkolesterolemi 

*Osteoporoz (kemik erimesi) 

*Kanser (mide, bağırsak, akciğer, prostat) 

*Karaciğer yağlanması, Siroz 

*Böbrek hastalıkları, böbrek taşları 

 



BESİN DEĞİŞİM LİSTELERİ 

Besin seçimini çeşitlendirmek ve tutarlı bir 
öğün planı oluşturmak için 1950 yılında 
Amerika Diyetisyenler Derneği, Amerika Diyabet 
Derneği ve Amerika Halk Sağlığı Birimi 
tarafından geliştirilmiş bir eğitim aracıdır.  

 

Değişim listeleri, besinlerin besin ögesi 
içerikleri (protein, CHO, yağ, vitamin) ve enerji  
miktarlarına göre gruplandırılmasından oluşur.  

 



Her besin grubundaki besinler benzer 
besin ögesi içeriklerine sahip olduğu için 
aynı gruptaki besinler değişim listesinde 
belirtilen miktarlarda olmak şartıyla 
birbirlerinin yerine tüketilebilirler.  

 



Değişim Tablosu 

Besin Grubu Değişim  Karbonhidrat (g) 
 
Protein(g) 
 

Yağ (g) Enerji (kkal) 

Süt 
1 9 6 6 114 

Et  1 - 6 5 69 

EYG 1 15 2 - 68 

Sebze  1 6 1 - 28 

Meyve  1 15 - - 60 

Yağ   1 - - 5 45 



    Süt Grubu Değişim Listesi 
Bir süt değişimi;  

9 g karbonhidrat, 6 g protein, 6 gram yağ içerir.  

 
Besin Ortalama Ölçü Miktar (g) 

Süt  1 su bardağı 200 

Yoğurt 
3/4 su bardağı      

(4 tepeleme yemek kaşığı) 
150 

Ev yoğurdu 1 su bardağı 200 

Ayran 1.5 su bardağı 300 

Kefir 1 su bardağı 200 

*Yarım yağlı süt-yoğurt 9-6-3 
*Yağsız süt 9-6-0 



DİYET NEDİR? 
Düzenli olarak gün içinde tüketilen besinler ve 
içecekleri içerir 

Bireylerin ya da belirli toplumların beslenme 
biçimlerini belirlemek için kullanılır (Akdeniz 
diyeti gibi)  

Zayıflama amacıyla hazırlanmış besinler; burada 
obez bireylere normal vücut ağırlığına gelmeleri 
için enerji yoğunluğu azaltılmış diyet önerilir. 

 

 



Tedavi ve korunma amacıyla tüketilen besinleri 
içerir ve bu ifade hastaların beslenmesinde daha 
çok tıbbi beslenme tedavisi terimi 
kullanılmaktadır. 



 



YANLIŞLAR 



 



 



 



 



 



 



BESİN  GRUPLARI 



Et, yumurta, 
kurubaklagil, 

fındık,ceviz, vb 

Sebze ve Meyveler 

Ekmek ve  
tahıllar 

Süt ve türevleri 



                          BESİN GRUPLARI 
1. Et ve benzeri, kümes ve av hayvanları ile deniz 
ürünleri dahil, yumurta,  kuru baklagiller, yağlı 
tohumlar (ceviz, susam, fıstık ve benzeri), 

 



2. Süt ve sütten yapılan yiyecekler, 

3. Tahıllar ve tahıllardan yapılan yiyecekler, 

4. Sebze ve meyveler, 

 



Türkiye için önerilen besin miktarları ile enerji miktarları 

Yetişkin 
Kadın 

Yetişkin 
Erkek 

Porsiyon miktarları 

Süt grubu 
 

3 3 Süt-yoğ:200 ml, Ayran 350 ml, Beyaz peynir 60 
g, Kaşar peyniri 40 g, Çökelek-lor (yaş) 150 g 

Et ve benzeri 2.5-3 2.5-3 Kırmızı-beyaz etler:100 g, Balık 150 g, 
Yumurta (2 adet) , Kuru baklagiller 60 g, Yağlı 
tohumlar: 30 g 

Ekmek ve tahıl 
grubu 

8 7 Ekmek 50g, Pide, Lavaş vb. 50 g: Makarna, 
Erişte, Pirinç, Bulgur vb. 50 g: Kahvaltılık 
gevrek 30 g 

Sebze ve 
meyveler 

5 5 YYS 200g, Diğer sebzeler 150 g,  Kuru sebzeler 
25 g 
Büyük meyveler (elma, portakal, dili karpuz 
vb.) 150 g, Orta büyük meyveler (erik, kayısı, 
invir, kivi vb.) 150 g, Küçük meyveler (çilek, 
kiraz, üzüm, dut vb.) 150 g, Kuru meyveler 30 
g, Taze meyve suları 100 ml 

Yetişkin Kadın (31-50 yaş):  2065 kkal 
Yetişkin erkek (31-50 yaş):   2623 kkal 



TÜRK MUTFAĞININ OLUŞTUĞU 
BÖLGELER 

 



 



 



 



 
Türk Mutfağının ana özellikleri    

 Türk beslenmesinde ana yiyecek ekmektir. 

Türk mutfağında yemek çeşitleri çok olup 
bunlardan tahıllar, özellikle hamur işleri başta 
gelir. 

Çok tanınmış çeşitli kebaplar olmakla beraber; et 
yemeklerinden yahni denen sulu çeşitler 
çoğunluktadır. 

 

 

 



Türk Mutfağı bölgelere göre farklılık gösterdiği 
gibi kent-köy gibi de farklı özellikler taşır.  

Örneğin Ege ve Akdeniz Bölgesinde zeytinyağı 
ve zeytinyağlı sebzeli yemekler,  

Güney Doğu Anadolu Bölgesinde acılı-baharatlı 
yemekler, kebaplar,  

Doğu Anadolu Bölgesinde et yemekleri,  

İç Anadolu Bölgesinde Hamur işleri,  

Karadeniz Bölgesinde balık, mısırla yapılan 
yemekler gibi. 

 



Sebzelerin etle birlikte soğanlı, domatesli ya da 
salçalı pişirilmesi yaygındır. 

 

Çoğunlukla yemeklere konan soğan, kıyma, 

et, salça ve hatta sebzeler su konmadan 

yağda kavrulur. 

 

Sebzeler suda haşlanıp etin yanında 

garnitür olarak çok kullanılmaz. 

 

Sebzeler daha çok  salata şeklinde kullanılır. 

 

 

 



Soğan ve domates/salça hemen hemen 

bütün yemeklerin baş malzemesidir. 

 

Kendi kendine yetişen ot, mantar ve kökler, 

özellikle kırsal yörelerde çok kullanılır. 

 

Türk mutfağında yağa çok önem verilir. 

 

Köftelerde, çorbalarda ,pilavlarda bulgurun 

yeri önemlidir. 

 

 

 

 



Yemeklerde en çok kullanılan baharatlar 

kırmızı ve kara biber, kuru nanedir.  

 

Sebzelerden sivri yeşil biber, tere, maydanoz, 

dere otu, kekik, nane çok kullanılır. 

 

Yoğurdun Türk mutfağında çok özel bir yeri 

vardır. 

Yoğurtsuz bir sofra ve ev düşünülemez. 

Yemeklerin üzerine sarımsaklı veya sade 

olarak dökülür. 

  



Türk yemekleri lezzetli olduğu için sos türü 

tatlandırıcılar fazla kullanılmaz. 

 

En yaygın olan domatesli veya salçalı yağda 

kavrularak hazırlanan sostur. Bunun 

yanında yağ-nane de yaygındır.   

      



PİŞİRME İŞLEMLERİ 
Pişirme doğrudan ateşte (ızgara), fırında, tencerede ve 
saç üzerinde olmak üzere dört yöntemle pişirilir.  

 



 



 



 



YEMEK NEDİR ? 

Yemek çeşitli besinlerin tat vericilerle birlikte 

belirli yöntemlerle hazırlanıp pişirilmesidir.  

 

 



Bir yemeğin sağlıklı ya da sağlıksız olması 
büyük ölçüde  hazırlama ve pişirme sırasındaki 

işlemlere de bağlıdır.  

*Yemeklerin hazırlanıp pişirilmesi sırasında 
yapılan işlemler yemeklerin besin ögesi 
içeriğinde önemli değişiklikler yapabilir. 

*Yemeklerin enerji değeri daha artabilir 

*Besin ögesi yönünden artırılabilir. 

*Besin ögesi kayıpları artabilir/azaltılabilir. 

*Sağlığı bozucu duruma gelebilir. 



 
Türk Mutfağındaki Yemek Çeşitleri 

 1.Çorbalar 

2.Et yemekleri 

3.Etli Sebze Yemekleri 

4.Diğer Sebze Yemekleri 

5.Etli Kurubaklagil Yemekleri 

6.Zeytinyağlı Yemekler 

7.Yumurta Yemekleri 

8.Pilavlar 

 



  9.Makarna ve Mantılar 

10.Börekler 

11.Ekmek, Çörek ve Pideler 

12.Salata ve Turşular 

13.Tatlılar 

14.Komposto ve Hoşaflar 

gibi çok çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. 

 

 



A)Birinci 

grup 

yemekler 

Et yemekleri 

Etli sebze 
yemekleri 

Etli-etsiz 
kuru baklagil 

yemekleri 

Köfteler 

Etli sarma ve 
dolmalar 

Yumurtalı 
yemekler 

Türk mutfağında pişirilen yemekler  üç büyük 

sınıf altında da toplanabilir. 



 

B.ikinci grup 
yemekler 

 

Çorbalar 

Makarnalar Börekler 

Pilavlar 

Zeytinyağlı 
yemekler 

 



C.Üçüncü grup yemekler 
 

Meyveler 

Kompostolar 
 

Tatlılar: sütlü, hamur tatlıları, 
helvalar, meyveli tatlılar 

 

Salatalar 
 

Diğerleri:cacık, 
yoğurt, piyaz vb. 



Sabah kahvaltısında dikkat edilmesi 
gereken noktalar 

 Türk mutfağında kahvaltıda genellikle ana 
yiyecek olarak ; 

peynir, yumurta, sosis, sucuk, salam,  

reçel (veya bal, marmelat),  

yağ, zeytin kullanılır.  

İçecek olarak; süt, çay, bitki çayları, neskafe, hazır 
ve taze sıkılmış meyve suları kullanılır. 

Bunların yanında börek, poğaça, simit gibi unlu 
mamuller yenmektedir. 

 



1.Kahvaltıda her gün peynir ve 
yumurtadan biri mutlaka 

yenmelidir. 

3.Kahvaltıda zeytin, yağ-reçel (veya 
bal) da yenilmelidir. 

5.Domates, salatalık, yeşil biber, 
maydanoz, portakal, mandalina 
gibi meyve ve sebzeler mutlaka 

bulundurulmalıdır 

4.Salam,sosis ve 
sucuk sıklıkla 

tüketilmemelidir.  

2.Kahvaltıda sıklıkla süt; 
olanak varsa taze sıkılmış 

meyve suyu da 
içilmelidir.  



 

Bu yemeklerden öğle ve akşam yemeği hazırlarken 

aşağıdaki önerilere dikkat etmek gerekir. 

 

•1.Etli sebze yemekleri, etli sarma ve dolmalar yanında 
zeytinyağlı sarma ve dolmalar yenilmemelidir 

•2.Etli veya zeytinyağlı sarma ve dolmaların yanında pilav 
veya makarna yenilmemelidir.  

• 3.Pilav, makarna ve börek yanında tatlı yenilmemelidir. 

•4.Her öğünde yemeklerin yanında salata mutlaka 
bulundurulmalıdır. 

• 5.Haftada en az bir kez balık, bir kez kuru baklagil 
yemekleri yenilmelidir.   



 



1.ÇORBALAR 

Türk mutfağında çorbalar, her öğünde 

tüketilebilen ve yemeğin başlangıcında 

sunulan sıcak bir yemektir. Haşlanmış et ve 

tavuk suyuna yapılan çorbalar dışında 

genellikle unlu, taneli ve süzme-ezme 

çorbalar olmak üzere üçe ayrılır. 



Unlulara tarhana, toyga, arabaşı, düğün, 

domates;  

Taneli çorbalara tutmaç, mercimekli oğmaç, 

işkembe, paça, ezogelin gibi çorbalar;  

Süzme-ezme çorbalara ise mercimek, sebze 

çorbası gibi örnekler verilebilir 



 



Beslenme yönünden özellikle tarhana, yayla, 

toyga ve mercimek dengeli karışımlar 

oluştururlar.  

Toyga ve tarhana çorbasında yoğurt, pirinç 

(yarma ya da bulgur) ve nohudun bir arada 

kullanılması ve sebze salatası veya sebze 

yemeğiyle servis edilmesi dengeli bir karışım 

oluşturur.  

Ayrıca birçok çeşidinde yumurta, süt veya 

yoğurt kullanılarak hazırlanan terbiyeler 

kullanılmaktadır 



Bu uygulamalar çorbaların protein değerinin 

artmasını sağlar, ancak unlu çorbaların 

pişirilmesi sırasında yağda unun 

pembeleşinceye kadar kavrulması, protein 

değerinin azalmasına ve vitamin kaybına yol 

açar.  

 

Tarhanada kurutma işleminin B grubu 

vitaminlerinin kaybının önlenmesi için 

gölgede yapılması gerekir. 

 



I.Çorbalar 
Yemekler Enerji 

(kal) 
Protein 

(g) 
Yağ 
(g) 

CHO (g) Kalsiyum 
(mg) 

Demir 
(mg) 

Tarhana çorbası 88 1.5 6.1 7.2 87 0.27 

Yayla çorbası 137 4.0 7.4 13.5 79 0.26 

Ezogelin çorbası 142 5.0 5.8 18.4 17 1.53 

Kır. mercimek çorbası 200 9.3 6.1 28.3 54 2.98 

İşkembe çorbası 100 10.0 5.1 2.9 65 0.86 

Arabaşı 308 14.6 12.2 33.8 14 0.96 

Düğün çorbası 118 5.7 8.3 4.7 8 0.52 

Toyga çorbası (nohut, 
yoğurt vb) 

179 6.2 7.7 22.3 89 1.09 

Oğmaç çorbası  
(un, yum., yoğurt) 

119 3.2 6.6 11.6 55 0.39 

Tav. şehriye çorbası 160 7.4 9.2 11.6 9 0.59 

Kuru bamya çorbası 75 1.4 5.7 6.0 31 0.5 



 

2.Et yemekleri 
  

Türk mutfağı, dünyada, koyun ve kuzu eti 

ile pişirilen şiş ve döner kebap gibi et 

yemekleriyle ünlenmiştir.  

Çevirmeler, kızartmalar, ızgaralar, tava 

yemekleri, kavurmalar, ızgara kebaplar, 

tencere kebapları, yahniler, güveçler, sahan 

yemekleri, buğulamalar, kapamalar, 

haşlamalar, köfteler, etli dolmalar ve meyveli 

et yemekleri olmak üzere oldukça çeşitli et 

yemekleri pişirilmektedir.  



Et yemeklerinin pişirilmesinde yağda kızartma 
ve kavurma gibi uygulamalar besinlerin yağ 
miktarını artırır.  

 

Köfteler en yaygın pişirilen et yemeğidir. 
Köftelerin kıyma, ince bulgur ve sebzelerle 
hazırlanarak pişirilmesi sağlık için en doğru 
uygulama olup, ızgaraya ve mangal ateşine yakın 
tutularak pişirilen etlerde kanserojen madde olan 
nitrozamin görülmekte, ayrıca ızgara sırasında 
B2, B12 ve folik asit kaybı artmaktadır. 

 



Kömür ateşinde aşırı pişmiş etler ile tütsülenmiş  
etleri fazla tüketmekten kaçınılmalıdır.  

 



II. Et yemekleri 
Yemekler Enerji (kal) Protein (g) Yağ (g) CHO (g) Kalsiyum (mg) Demir (mg) 

Bahçevan Kebabı 380 22.4 26.8 11.3 33 2.20 

Çöp kebabı 414 21.6 34.3 4.1 27 2.18 

Kağıt kebabı 375 22.9 27.0 9.9 53 2.90 

Kuzu tandır 717 44.7 57.0 3.2 45 3.53 

Kuzu kapama 405 24.9 31.2 5.0 38 2.26 

Sac kavurma 353 21.7 26.8 5.4 32 2.20 

Şiş kebabı 530 29.0 42.5 6.7 44 2.64 

Orman kebabı 391 22.8 26.8 13.9 40 2.44 

Tas kebabı 423 23.3 26.8 21.3 27 2.36 

Izgara köfte 633 34.9 46.4 16.4 37 2.93 

İzmir köfte 314 16.4 23.6 8.7 34 1.99 

Kadınbudu köfte 434 19.7 31.3 17.0 38 2.06 

Terbiyeli köfte 
(pirinçli) 

178 13.1 8.7 10.7 23 2.28 



 



 



 



• Yumurta çiğ yenirse ya da sarısının 
etrafı yeşillenecek kadar hızlı ateşte, 
uzun süre pişirilirse, besleyici değeri 
azalır. 



Çılbır 129 7.3 9.3 3.6 91 0.97 

Menemen 179 6.4 15.2 4.7 37 1.38 

Yemekler Enerji 
(kal) 

Protein 
(g) 

Yağ (g) CHO (g) Kalsiyum 
(mg) 

Demir 
(mg) 



Balık yemekleri 
Balık 
yemekleri 

Enerji (kal) Protein (g) Yağ (g) CHO (g) Kalsiyum 

(mg) 

Demir (mg) 

Fırında balık 
(lüfer) 

292 26.9 17.1 7.4 34 3.20 

Hamsi 
buğulama 

346 30.9 14.5 23.4 46 4.01 

Hamsi tava 326 33.5 18.7 4.2 13 3.33 

Kağıtta balık 
(kefal) 

280 27.5 13.7 11.2 30 3.32 



 



3. Sebze Yemeleri (Etli/Etsiz) 
Tavalar,  

silkmeler,  

kavurmalar,  

bastılar,  

musakka ve oturtmalar,  

sarma-dolmalar  

ve zeytinyağlı sebze yemekleri  

Türk mutfağının sebze yemeği çeşitleridir.  

 

 



Kıymalı harç kullanılarak yapılan musakka ve 
oturtmalarda sebzeler kızartılır, oturtmalarda ise 
oyulmuş sebzelerin içerisine doldurulur.  

 

Sebzelerin kızartılması enerji değerinin 
artmasına, yağın tekrar tekrar kullanılması da 
karsinojen maddelerin oluşumuna neden olur 



Sarma ve dolmalar sıcak veya soğuk tüketilebilir. 
Genelde yoğurt ile servis edildiğinden dengeli bir 
beslenme örneğidir.  

 

Çiğ ve pişmiş sebzelerden hazırlanan salatalar; 
limon, sirke ve zeytinyağı ile tatlandırılır. Soğan, 
domates, sivri biber ile yapılan çoban salatası ve 
marul salatalarının dışında baklagiller ile 
hazırlanan piyazlar da salatalara örnektir. 



Sebze yemekleri hazırlanırken doğrandıktan 
sonra yıkanması, bekletilmesi ve haşlama 
suyunun dökülmesi gibi yanlışlarla yeşil ve sarı 
sebzelerden yapılan salatalara limon veya sirke 
eklenip bekletilmesi A ve C vitamini kaybına 
neden olur. 

 

Sebzelerin kızartılması enerji değerinin artmasına 
sebep olur. Ayrıca yağın tekrar tekrar 
kullanılması kanserojen maddelerin oluşumuna 
neden olacağından sakıncalıdır. 

 



Meyveler kesildikten ya da suyu sıkıldıktan 
sonra bekletilirse C vitamini değeri azalır. Hatta 
sıkılmış meyve suları buzdolabında bekletilse 
bile vitamin değeri azalır. 

 



III. Sebze yemekleri 
Yemekler Enerji (kal) Protein (g) Yağ (g) CHO (g) Kalsiyum 

(mg) 
Demir (mg) 

Etli taze fasulye 173 11.3 9.3 14.6 99 2.7 

Etli bamya 186 12.2 9.6 15.3 156 2.38 

Karnıyarık 218 11.1 13.8 14.5 46 2.95 

Kıymalı ıspanak 165 11.1 8.1 14.1 149 5.67 

Hünkar beğendi 539 30.4 37.0 21.3 243 3.26 

Z. Yağlı pırasa 234 3.9 13.8 26.6 85 1.85 

Z. Yağlı taze 
fasulye 

200 4.1 13.8 18.5 
 

102 1.74 

İmam bayıldı 197 3.6 13.8 17.7 51 1.98 

Z. Yağlı biber 
dolma 

467 6.8 27.7 50.7 66 2.83 

Z. Yağlı lahana 473 6.7 27.7 53.0 123 2.59 



Yemekler Enerji 
(kal) 

Protein (g) Yağ (g) CHO (g) Kalsiyum 
(mg) 

Demir 
(mg) 

Etli biber dolması 
(pirinçli) 

230 11.2 12.4 18.9 37 2.17 

Etli kabak dolma 
(pirinçli) 

222 10.9 12.3 17.3 54 1.76 

Etli lahana 
sarması 

232 11.4 12.4 19.7 92 1.92 

Etli yaprak sarma 188 11.9 7.8 16.4 125 3.21 



 



Salatalar Enerji (kal) Protein (g) Yağ (g) CHO (g) Kalsiyum (mg) Demir (mg) 

Cacık 99 4.5 5.5 8.3 157 0.22 

Çoban 
salata 

58 1.4 3.6 6.2 33 0.98 

Patates 
salatası 

164 2.1 10.5 16.1 21 1.0 

Kısır 430 9.1 17.9 62 82 5.35 

Fasulye 
piyazı 

284 12.3 12.9 31.7 98 4.58 



 



 

Sebzelerle birlikte bulgurun kullanıldığı kısır 
ve batırık gibi salatalar da mevcuttur.  

Bu salatalar protein yönünden zengindir.  
 



 



4.Kurubaklagil Yemekleri 

Kuru fasulye, nohut ve mercimek gibi 
yahni veya pilaki pişirilmesi sırasında 
eklenen patates, havuç ve soğan gibi 
sebzeler yemeğin besin değerini 
artırırken pilav (pirinç, bulgur) ve 
ayran ile servis edilmesi dengeli bir 
öğün olmasını sağlar.  

 
 



Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi 
besinler iyi pişirildiğinde sindirimi 
kolaylaşır ve böylelikle protein değeri 
artar. 

 

Ancak ülkemizde kurubaklagillerin 
haşlama suyunun dökülmesi nedeniyle 
vitamin ve mineral kayıpları fazladır. 

 
 



 



Yemekler Enerji 
(kal) 

Protein 
(g) 

Yağ (g) CHO (g) Kalsiyum 
(mg) 

Demir 
(mg) 

Etli kuru 
fasulye 

291 17.9 10.3 32.9 81 5.04 

Etli nohut 301 17.0 11.9 32.7 84 4.59 

Z. Yağlı 
barbunya 

347 13.9 14.11 43.4 92 4.07 



5. Tahıllardan Yapılan Yemekler 

Pilav yapımında Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’da bulgur, Batı bölgelerinde ise pirinç 
daha sık tercih edilir.  

Bulgur, B grubu vitaminlerinden ve posadan en 
zengin tahıl ürünü, pirinç ise işlenme süreci 
nedeni ile B grubu vitaminlerinden fakirdir.  

Bu nedenle bulgurla yapılan pilavlar daha 
sağlıklıdır. Öte yandan bulgur ve pirincin 
kurubaklagiller ile pişirilmesi veya tüketilmesi 
aminoasit örüntüsünün dengelenmesini 
sağlamaktadır 



Türk mutfağında buğday, çavdar, kepek, mısır 
gibi çeşitli tahıllar kullanılarak yapılan 
ürünlerden en önemlisi ekmektir. 

 

Ekmeğin yanında, börek, gözleme, katmer, kete 
ve pideler de Türk mutfağında önemli yere 
sahiptirler.  

 

Hamur işlerinde fazla miktarda yağ kullanılması 
sağlıklı bir uygulama değil iken, tutmaç ve mantı 
gibi hamur işlerinin içlerine kıyma konarak 
servislerinin yoğurtla yapılması sağlıklı bir 
uygulamadır 



Yüksek ısıda kavurma protein biyoyararlılığının 
azalmasına ve karsinojenik maddelerin 
oluşmasına neden olurken, makarnalar ve 
erişteler ise pilavdan farklı olarak haşlanıp suyu 
dökülerek pişirildiği için haşlama suyunu 
dökmek vitamin ve mineral kayıplarına neden 
olmaktadır. 

 



 





Yemekler Enerji 
(kal) 

Protein (g) Yağ (g) CHO (g) Kalsiyum 
(mg) 

Demir 
(mg) 

Noh. bulgur 
pilavı 

358 8.6 14.9 49.7 49 3.57 

Keşkek (nohut, 
et) 

378 18.0 22.1 28.1 57 2.56 

Özbek pilavı 440 12.8 19.2 52.5 37 1.51 

Dom. Pirinç 
pilavı 

348 4.7 13.9 50.5 25 0.76 

Su böreği 242 7.0 12.7 24.3 78 0.02 

Mantı 580 25.1 17.9 77.9 172 2.75 

Kıy. Yufka 
böreği 

327 13.1 13.2 42.8 79 4.62 

Kıymalı 
gözleme 

425 13.5 19.7 47.7 23 1.82 

Etli pide 499 21.8 21.5 53.3 79 2.93 

Kıy. Gözleme 425 13.5 19.7 47.7 23 1.82 

Lahmacun 499 21.8 21.6 53.3 79 2.94 



6.TATLILAR 

*Hamur işi tatlılar,  

*Taze veya kuru meyve ve sebzelerle 
yapılan tatlılar  

*Sütlü tatlılar olarak sınıflandırılabilir. 



 
TEHLİKELİ AMA ÇOK LEZZETLİ 

 
 



Hamur tatlıların başında  

*Baklavalar 

*Yağda kızartılıp şerbet dökülen tatlılar 
(tulumba, lokma vb) 

*Beslenme kültürümüzde önemli yeri olan un 
veya irmikle hazırlanan helvalar Türk 
mutfağının en eski örneklerdir.  

*Kurubaklagil, tahıl karışımı aşure de önemli bir 
tatlıdır. 

 



 



Hamur tatlısı yapılırken hamurun yağın içinde 
yanması sağlık açısından zararlıdır ve enerji 
yoğunluğunu artırır.  

Helva yapılırken unun kavrulması besin ögesi 
kaybına neden olur. 

  



 



Helva yaparken şeker yerine pekmez 
konması, süt, fıstık, kaymak, ceviz vb 
eklenmesi besin değerini artırır. 
 



Türk mutfağında yapılan tatlılardan enerji ve 
besin değeri açısından en dengeli olanları sütlü 
tatlılardır (muhallebi, sütlaç, tavukgöğsü, 
kazandibi, keşkül, güllaç vs).  

Protein, kalsiyum ve özellikle B2 vitamininden 
zengin ve yağdan fakirdirler.  

 
Sütlü tatlılar pişirilirken şekerin 

tatlının ocaktan indirilmeye yakın 
eklenmesi protein değerinin 

azalmasını önlemektedir. 
 



 



Meyve ile yapılan tatlıların ise protein içeriği 
düşük iken, hamur tatlılarının enerji değerleri 
oldukça yüksektir. Kuru meyvelerle yapılan 
tatlılardan en yaygını hoşaflardır. 



Tatlılar Enerji 
(kal) 

Protein 
(g) 

Yağ (g) CHO (g) Kalsiyum 
(mg) 

Demir 
(mg) 

Baklava 425 6.4 19.5 58.2 27 1.31 

Lokma 362 3.7 10.8 63.8 7 0.46 

Pey. künefe 516 10.0 22.4 68.8 117 0.58 

Şekerpare 446 6.3 19.7 61.9 113 0.68 

Höşmerim 444 8.6 20.7 56.2 103 0.5 

İrmik tatlısı 540 6.4 22.7 79.0 19 1.01 

Sütlaç 299 6.5 3.2 61.6 211 0.45 

Kazandibi 329 6.3 3.9 67.9 206 0.30 

Keşkül 371 9.2 10.7 59.9 243 1.00 

Ayva tatlısı 221 1.1 2.5 51.7 27 0.8 

Kabak 
tatlısı 

328 2.7 3.4 54.9 46 1.76 



I. GÜN YEMEK LİSTESİ 
ÖĞÜNLER MENÜ ENERJİ (KKAL) 

SABAH KAHVALTISI  1 SB port. Suyu 
30 g beyaz peynir 

1 haş. yumurta 
1 TK yağ-1 YK reçel 

5-6 zeytin 
1 OD tam tahıllı ekmek (50 g) 

466 kkal 

ÖĞLEN YEMEĞİ Bahçevan kebabı 
Zeytinyağlı yaprak sarma 

Kadayıf 
1 OD tam tahıllı ekmek (50 g) 

    1065 kkal 

AKŞAM YEMEĞİ Tarhana çorbası 
Kıymalı ıspanak 
2 KB mandalina  

1 OD tam tahıllı ekmek (50 g) 

450 kkal 

TOPLAM GÜNLÜK ENERJİ  1981 kkal 



II. GÜN YEMEK LİSTESİ 
ÖĞÜNLER MENÜ ENERJİ (KKAL) 

SABAH KAHVALTISI Çay (şekersiz) 
Kaşar peyniri (40 g) 
Zeytin (10 adet) 
1 TK yağ-1 YK bal 
2 KB mandalina 
1 OD tam tahıllı ekmek (50 g) 

509 kkal 

ÖĞLE YEMEĞİ Etli Kuru fasulye  
Bulgur pilavı 
Cacık 
1 OD tam tahıllı ekmek (50 g) 

894 kkal 
 

AKŞAM YEMEĞİ İzmir köfte 
Ezogelin çorba 
Kıvırcık salata 
1 OD tam tahıllı ekmek (50 g) 

540 kkal 
 

TOPLAM GÜNLÜK ENERJİ  
 

1943 kkal 



III. GÜN YEMEK LİSTESİ 
ÖĞÜNLER MENÜ ENERJİ (KKAL) 

SABAH KAHVALTISI 1 SB Süt (şekersiz) 
30 g beyaz peynir 

1 haş. yumurta 
1 TK yağ-1 YK reçel 

5-6 zeytin 
1 OD tam tahıllı ekmek (50 g) 

 

498  kkal 

ÖĞLE YEMEĞİ Karnıyarık 
Pirinç pilavı 

Cacık 
1 OD tam tahıllı ekmek (50 g) 

863 

AKŞAM YEMEĞİ Fırında tavuk 
Kırmızı mercimek çorba 

Yeşil salata 
1 OD tam tahıllı ekmek (50 g) 

712 

TOPLAM GÜNLÜK ENERJİ  2073 



1500 kalorilik diyet 

Değişim CHO Protein Yağ 

Süt 2 18 12 12 

Et 5 - 30 25 

Ekmek 8 120 16 - 

Sebze 4 24 4 - 

Meyve 4 60 - - 

Yağ 4 - - 20 

186 62 57 

Toplam 
enerji 

1500 744 
 

248 513 



        1500 kalorilik diyet 
ÖĞÜNLER MENÜ 

SABAH KAHVALTISI  1 SB port. suyu 
Kıymalı börek (1/2 yufka) 

30 g beyaz peynir 
Mevsim sebze 

ÖĞLEN YEMEĞİ 1 adet kıymalı pide 
1.5 SB ayran 

Mevsim sebze 

AKŞAM YEMEĞİ 1 kase mercimek çorba 
2 OB etli biber dolma 

4 YK yoğurt 
1 İD tam tahıllı ekmek (25 g) 

GECE 1 OB muz 



 



 



 



 



 



 



SONUÇ 

Türk mutfağında sağlıklı uygulamaların 
yanında her mutfak da olduğu gibi sağlıksız 
bazı uygulamalar da vardır.  

 

Kızartma ve kavurmaların sıklıkla kullanılıyor 
olması, yağda kızartmalar, yağın yemeğe 
yakılarak eklenmesi, bazı tatlılarda ve hamur 
işlerinde aşırı şeker ve yağ kullanılması  vb 
hatalı uygulamaların başında gelmektedir.  

 



 

Bunun yanında Türk mutfağının lezzet 
özellikleri, malzeme zenginliği, Akdeniz 
beslenme karakterini taşıması nedeni ile Türk 
mutfağı diyetle dosttur. 



 


