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HERE WILL BE CHAPTER 1
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HERE WILL BE CHAPTER 2
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Biyoaktif gıda bileşenleri ve sağlığa 
etkileri

Biyoaktif bileşenler nelerdir?

Biyoaktif gıda bileşenleri  – “insan sağlığı” için kullanışlı olan
bileşikler, hastalıklara karşı dayanıklılığı arttırır ve birçok psikolojik süreci
aktive eder.

Bilinmesi Önemli!
Yaşamsal fonksiyonların 
devamı için vitaminler 
biyolojik olarak aktif öneme 
sahip bileşiklerdir. Başka 
bileşiklerle yerleri 
değiştirilemez!

Biyoaktif 
bileşenler

Lifler

Vitaminler 
ve 

mineraller

Antioksidan

Laktik 
asit 

bakterisi

Çoklu 
doymamış 
yağ asitleri

Peptitler 
ve 

Proteinler

Sakaritler- 
alkoller

Oligosak
karitler

Doğal 
bitki özleri
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İnsan organizması için biyoaktif bileşiklerin rolu nedir?

Bağırsak hareketlerini 
hızlandırır, suyun vücutta 
kalmasına yardımcı olur, 

kabızlıktan korur.

Mineraller

Besinsel Fiberler

Vitaminler

Glukoz emilimine yardımcı 
olur, eğer vitamin B ve P 
kaybı varsa, hücrelerdeki 
protein süreci sentezini 
düzenler, vitamin kaybı 

sırasında hafıza zayıflamaya 
başlar.

Sinir sistemi için önemli, 
kan pıhtılaşması, iç salgı 

bezinin standart 
aktiviteleri için, kalp kası 

çalışması için gerekli

Bağışıklık sisteminin idame 
etmesine yardım eder, soğuk 

algınlığı, grip ve diğer 
enfeksiyonları

önler

Antioksidanlar

Bifidobakteriyumlar Birçok tehlikeli bakteri ve 
virüsün büyümesini 

engeller

Omega-3 ve omega-6 
fatty acids

Beyin zarı fonksiyonları 
ve beyin aktivitesi için, 
derinin standart işlevleri 
için, vücut direnci, kanın 
akma direnci ve 
basıncının sağlıklı 
düzeylerde kalması için 
önemli



7

Peptitler ve proteinler

Minerallerin emilimini 
arttırır, mide ve bağırsak 

aktivitelerini düzenler, 
kan basıncını düşürür.

Doğal Bitki Özleri

Kolestrol ve kan hücreleri 
tarafından kaynaklanan 

hasarlardan, soğuk 
algınlıklarından ve 

iltihaplardan vücudu 
korur.

Oligosakkaritler

Bağırsak 
mikrofloralalarının 
gelişimine yönelik olumlu 
şartlar yaratma,  iyi huylu 
probiyotik bakterileri 
besleme ve büyümelerini 
destekleme

Şeker alkolleri

Oral bakterilerle etkileşim 
halinde olduklarında 
ağızda fermente olmazlar 
ki bu oral sağlıkla başa 
çıkmada önemli bir 
olaydır.

Hasatın etkisi, depolama, gıda işleme ve pişirme

Omega-3 ve omega-6 
yağlı asitleri suda 
çözünebilir değildir , 
sabit olmayan, havaya, 
sıcaklığa, ışığa, neme, 
duyarlıdırlar.

Bifidobakteriler 
yüksek sıcaklığa 
karşı duyarlıdır. 
(yüksek 
sıcaklıklarda ölürler)
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Yeni özellikler kazanan 
gıdalar; vitamin, mineral, 
yararlı bakteri ve diğer 
biyoaktif bileşikler ile 

zenginleştirilmiş gıdalar.

İşlevsel
gıdalar

Genellikle besinsel fiberler 
sıcağa, soğuğa, ve asitlere 
karşı direnç gösterir.

Vitamin E, vitamin A’nın 
ayrışma işlemini durdurur. 
Vitamin C, demir
aktivistesini arttırır ve aynı 
zamanda dış etkenlere 
karşı en hassas 
vitamindir.

İşlevsel gıdalar, kapsül formdaki doğal ürünler ve 
besin takviyeleri nelerdir?

Sağlığa 
yararlı 

özellikleri 
bulunan 
kimyasal 
bileşikler

Kapsül 
formda 
doğal 

ürünler

Hazır gıdalar 
(vitaminler, 

mineraller, amino 
asitler, yararlı otların 
özleri vb.) belirtilen 

maddelerin 
konsantrelerini içerir.

Gıda 
takvi
yele

ri
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İnsan beslenme düzeninde süt ve süt 
ürünleri
Süt nedir?

Süt, bir yada birden fazla memeli hayvandan elde edilen lakteal akıntıdır.  Bir çok
ülke süt için genelde inekleri kullanmasına rağmen bazı  ülkeler sütü çeşit çeşit
hayvanlardan elde edilip kullanır.

                                                                  
                                                                  Keçi sütü. Keçi sütü ne kadar kullanışlı
bir alternatif olsada, dünyada daha çok inek sütü tüketilir. Keçi sütü inek sütüyle
birçok aynı bileşiği barındırır. İnek sütüyle kıyaslandığında, bir bardak keçi sütü
daha fazla kalori, kalsiyum, fosfor, protein ve potasyum içerir. Fakat inek sütünde
keçi sütüne oranla daha fazla laktoz vardır ve bu yüzden bazı insalarda olumsuz
bağırsak  reaksiyonlarına  sebep  olabilir.  Keçi  sütü,  küçük  çocukların  beslenme
düzenleri için, birçok yönüyle eksiktir; küçük çocukların beslenmesinde, keçi sütü
tabanlı formülde, ekstra gıda takviyesi gereklidir.
Koyun sütü. Avrupanın genelinde az miktarda koyun sütü tüketilir. Çoğu koyunun
sütü peynir ve yoğurt yapmak için kullanılır. İnek sütüyle kıyaslandığında, koyun
sütü  Vitamin  A,  B  ve E,  kalsiyum,  fosfor, potasyum ve magnezyum açısından
zengindir.  İnek  sütüne  kıyasla  protein  açısından da daha yoğundur  fakat  aynı
zamanda daha fazla kalori ve yağ içerir.
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Akıcı Süt
Sıvı  sütün  dört  temel  türü  bulunur:
homojenize  (3.25%  yağ),  kısmen  kaymağı
alınmış (2%), 1%, ve kaymaklı süt (0.5%’ten
daha  az  yağ),  yeniden  yapılandırılmış  süt,
ultra-yüksek-ısıda   (UHT)  süt
kuvvetlendirilmiş  süt. Organic  süt  bu
kategorilerde sınıflandırılmıştır.

Fermente Sütler
Diğer  süt  ürünlerini  yapmak  için  genellikle
kullanılırlar.  Uygun  mikroorganizmaların
kullanılması suretiyle  ve istenilen düzeydeki
asiditenin  elde edilmesi  için  sütün fermente
edilmesiyle  elde  edilirler.  Fermente  ürünler
arasında  yogurt,  kımız,  dahi,  labne,  ergo,
tarag, kurut ve kefir sayılabilir.

Peynirler
Süt proteininin (kazein lifi) pıhtılaştırılması ve
peynir altı suyundan ayrıştırılması yöntemiyle
üretililirler.  Yüzlerce  çeşit  türde  peynir
üretilmekte,  dünyanın  çeşitli  bölgelerindeki
karakteristik  özelliklerini  ihtiva  etmektedirler.
Peynirler  yumuşak,  sert,  yarı  sert,  yoğun
olgunlaştırılmış  ya  da  olgunlaştırılmamış
olabilir.  Peynirler  sütlerinin  tür  ve

Bilinmesi Önemli!
Belki  keçi  sütünün  en  önemli  faydası  şudur  ki, inek  sütünün
sindirilmesinde zorluk yaşayan bazı insanlar tarafından tolere edilebilir.
Koyun sütü, her iki süt türünün hemen hemen aynı miktarda laktoz
içeriyor  olmasına  rağmen,  inek  sütüne  olumsuz  sindirim
reaksiyonlar veren bazı insanlar tarafından daha iyi tolere edilebilir,

Mandıra ürünü yiyecek ürünlerinin kompozisyonu
ve türleri

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.123rf.com/stock-photo/cows_milk_cheese.html&psig=AFQjCNHGEJQvvPH2UgZYjDNyxvMgOlPJvA&ust=1455892604176060
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.123rf.com/stock-photo/cows_milk_cheese.html&psig=AFQjCNHGEJQvvPH2UgZYjDNyxvMgOlPJvA&ust=1455892604176060
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.123rf.com/stock-photo/cows_milk_cheese.html&psig=AFQjCNHGEJQvvPH2UgZYjDNyxvMgOlPJvA&ust=1455892604176060
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit2L3jpYTLAhXMPZoKHWtEBxAQjRwIBw&url=http://pulpnature.com/lifeway-kefir-yogurt/&psig=AFQjCNEIVKiWpcf0iFGlTolmU25M_Tp5Dg&ust=1455987278886224
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kompozisyonlarına bağlı olarak ayrışabilir ve
uygulanan  prosesler  ve  kullanılan
mikroorganizmalar  yönüyle  karakteristik
özellikleri  farklılık  gösterebilir.  Geleneksel
peynirler  gelişmekte  olan  ülkelerde  ayib,
gibna bayda, chanco, queso fresco, akawieh
ve  chhurpi  kullanılmasına  bağlı  olarak
değişkenlik gösterebilir.

Yağ ve saf yağ
Yağlı süt ürünleri bulunmaktadır. Yağ, bir çok
ülkede,  süt  veya  kremanın  çalkalanması
yoluyla  üretilir;  geleneksel  yağ  çiğ  sütün
çalkalanması  suretiyle  elde  edilir.  Saf  yağ,
sütteki  suyun ayrıştırılması  ile  elde edilir  ve
özellikle  Güney Asya’da popülerdir. Saf  yağ
iki  yıla  kadar  varan  uzun  bir  raf  ömrüne
sahiptir. 

Dondurma
En  az  %  10  süt  yağı  içeren  mandıra
ürünlerinin  karıştırılmasıyla  elde  edilen
donduhrulmuş  bir  besin  bulunmaktadır.
Geleneksel  veya  olağan  dondurma,  krema
ve/veya  süt,  şeker’den  üretilmekte  ve
yumurta  katılabilmekte,  vanilya,  çikolata,
meyve ve daha bir çok katkılarla stabilizer ve
tatlandırıcı  içeriklere  sahip  olabilmektedir.
Dondurma  ürünleri  arasında,  yumuşak/hafif
dondurma, mandıra içerikli dondurma, laktoz
içermeyen  dondurma,  gluten  içermeyen
dondurma, organic dondurma ve italyan tarzı
gelato dondurma türleri sayılabilir.

 
Krema

Süt yağı bakımından içinde nispeten zengin
miktarda  bulunan  süttür;  Sütün  santifrüj
edilmesi  veya  kaymağının  ayrıştırılmasıyla
elde  edilir.  Krema  ürünleri  arasında,
kremanın  yeniden  birleştirilmesiyle  elde
edilen krema, yeniden yapılandırılmış krema,
hazırlanan kremalar, önceden-ambalajlanmış

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0udXwxoTLAhVDWSwKHTxSBcQQjRwIBw&url=http://www.123rf.com/photo_37572042_stock-vector-type-of-ice-cream-vector-infographics.html&psig=AFQjCNFhyb7LPtW3vCtI5_mu5Be86gKWDQ&ust=1455996252821860
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHhLacq4TLAhWqIpoKHT3zBhAQjRwIBw&url=http://doctorfeelgood.co.nz/index.php/cream-do-you-miss-it/&psig=AFQjCNF2Nj2v_Zt0jRMiPGozuoR2vfOAFA&ust=1455988823747957
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sıvı  krema,  dövülmüş/ezilmiş  krema,
preslenerek  ambalajlanmış  krema,  fermente
edilmiş  krema  ve  aside  edilmiş  krema
sayılabilir. 

Yoğunlaştırılmış ve suyu
buharlaştırılmış süt

Sütün  kendisinden  suyun  kısmen  alınması
veya  sütten  yağın  alınmasıyla  elde  edilir.
Proses  ısı-uygulanması  ve  konsantrasyon
içerir.  Yoğunlaştırılmış  süt  tatlandırılabilir
veya  tatsızlaştırılabilir  ancak  çoğunluğu
tatlandırılır.  Isı-uygulanması sütün bakteriyel
olarak  güvenli  ve  stabil  olmasını  sağlamak
içindir.  Yoğunlaştırılmış  sütler,  sütlü  çayda
olduğu  gibi,   genellikle  diğer  gıdalarla
karıştırılırlar. 

İnsan Beslenmesinde Süt ve Süt ürünleri

Bir  çok  insan  süt,  peynir  ve  yoğurt  gibi  mandıra  ürünlerini,  iyi  birer
kalsiyum  kaynağı  olarak  görür,  ancak  kalsiyum  mandıra  ürünlerinin
tüketilmesiyle  elde  edilen  faydalardan  sadece  bir  tanesidir.  Mandıra
ürünleri, çocukların gelişimi ve büyümesi için başta calsiyum, potasyim,
fosfor, magnezyum, karbonhidrat, protein, A vitamini, B2 vitamini, B 12
vitamini ve çinko olmak üzere 10’dan fazla temel besleyici ögeyi içeren
emsalsiz bir kaynağı oluştururlar. Bu besin maddeleri sağlıklı kan, sinir
ve  bağışıklık  sistemi,  görme,  kas  ve  sinir  fonksiyonları,  sağlıklı  cilt,
enerji  seviyesi  ve  büyüme  vücudun  tüm  bölümlerindeki  onarım  için
önem taşımaktadır.

Kazein, peynirde bulunur, dişin 
yüzeyini kaplar, böylece yiyeceklerin 
asitlerine karşı koruma sağlar. 

Eğer spor yaparsanız, en yüksek 
düzeyde oynamanız içen gerekli olan 
enerjinin oluşmasında doğru türdeki 
yiyecekleri tüketmeniz önemlidir. Bu 

durum sizin yorgun kaslarınızı 
rahatlatmanızda ve iyi 

sulandırılmasında size yardımcı olur. 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV1ZPRxITLAhVFlSwKHfX0DdwQjRwIBw&url=http://shop.coles.com.au/online/national/nestle-milk-condensed-sweetened-skim&psig=AFQjCNEJqNDS1nLsG5rT3i0hPY4bOzOo9Q&ust=1455995616731984
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Kazein, peynirde bulunur, dişin 
yüzeyini kaplar, böylece yiyeceklerin 
asitlerine karşı koruma sağlar. 

Eğer spor yaparsanız, en yüksek 
düzeyde oynamanız içen gerekli olan 
enerjinin oluşmasında doğru türdeki 
yiyecekleri tüketmeniz önemlidir. Bu 

durum sizin yorgun kaslarınızı 
rahatlatmanızda ve iyi 

sulandırılmasında size yardımcı olur. 

Bilinmesi Önemli!
Kaymaklı süt 1-2 yaşındaki çocuklar ve yağ alımı vücudu için
problem oluşturmayan herkes için iyi bir seçimdir.
Yağı  azaltılmış  süt  yağ  alımını  ılımlı  bir  şekilde  kısıtlamaya
çalışan kişiler için iyi bir seçimdir. A ve D vitaminleri süt yağı ile
bertaraf edilmekte, böylelikle yağı azaltılmış süte yeniden ilave
edilmektedir.
Aromalı süt günlük mandıra ürünlerinin alınmasında çocuklara
yardımcı olur. Aromalı süt –kakao veya kakao tozu, çilek veya
vanilya özü- gibi ve tatlandırıcıların ilave edildiği süt türüdür. 
Terbiye edilmiş yağlı süt reçeteli içerik ve sindirim hedefli süt
türü olarak değerlendirilir. Yağlı süt veya ultra-pastörize edilmiş
yağsız-süt veya yağsız kuru süt, katı maddeler içeren düşük
miktarda yağlı süt şeklinde taze olarak pastörize edilir.
Nötrofil lökositli süt sindirim için son derece faydalıdır. Nötrofil
lökositli  süt pastörize  edilmiş  süttür  –  genellikle  düşük  yağ
düzeyi  veya  yağsız-  ve  yararlı  bakterilerin  oluşmasına  ve
laktoz  maldijesyon  semptomlarının  iyileştirilmesine  yardımcı
olur. 
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Et yiyecek  olarak  tüketilen bir  hayvan  etidir.  İlk  tarih  zamanlarından  beridir
insanlar  hayvanları  etleri  için  avlamış  ve  öldürmüşlerdir.  Tüketilen  et  türleri  farklı
kültürlere göre, zaman içinde değişkenlik göstermekle birlikte, örflere ve hayvanların
bulunabilirliğine  bağlı  olarak  farklılaşır.  Değişik  farklı  türlerdeki  etleri  araştıracağız:
kırmızı  et  (sığır,  koyun,  keçi,  süt  danası  v.s.),  domuz,  kümes hayvanları  (tavuk,
hindi v.s.), ve balık (denüz ürünleri). 

İnsan Diyetinde Et, Kümes hayvanları ve Balık 

Et, Kümes hayvanları ve balık besin ürünlerinin
kompozisyonu ve türleri

Et:

Sığır – Sığır eti
Kuzu – Genç koyun 
eti
Domuz- Domuz eti
Süt Danası – Genç 
inek eti
Koyun – Yetişkin 
koyun eti
Tavşan – Tavşan eti

Kümes 
hayvanları – 
tavuk gibi kuş 
türlerinden elde 
edilen et.

Tavuk – Tavuk eti

Ördek- Ördek eti
Kaz – Kaz eti
Hindi – Hindi eti

Kümes 
hayvanları – 
tavuk gibi kuş 
türlerinden elde 
edilen et.

Tavuk – Tavuk eti

Ördek- Ördek eti
Kaz – Kaz eti
Hindi – Hindi eti
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Bazı ülkelerde, her biri bireysel ürün ismi ve tat özellikleri olan
birkaç  yüz  farklı  hacim,  şekil  ve  renkte  et  ürünleri
bulunmaktadır. Et ve balık ürünleri uygulanan teknolojiye bağlı
olarak  gruplandırılmıştır  :  taze  işlem  görmüş  ürünler
(kızartılmış  sosisler,  köfteler,  kebaplar,  tavuk  parçaları  v.s.)
ıslah  edilmiş-  çiğ  etler  (çiğ  jambon),  ıslah  edilmiş-pişirilmiş
etler  (sosisler,  us  Viennas,  sosisli  sandiviçler),  önceden
pişirilmiş – pişirilmiş ürünler (domuz sosisi,  ciğer ezmesi ve
kulaklıklar),  fermente  edilmiş  sosisler,  kurutulmuş  et
ürünleri v.s. 

Her ülkede değişik kümes 
hayvaları türleri farklı sıklıklarda 
kullanılır.1.Hindi 2.Kaz 3.Barbari 
ördeği4.Guenia tavuğu 5.Yeşilbaş 
ördeği6.Poussin 
tavuğu7.Bıldırcaın8.Keklik 
9.güvercin10.Sülün 11.tavuk 
12.Ördek
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Etleriin İçerdiği vitamin ve
Mineral değerleri

26 % çinko
14 % tiyamin (B1 vitamini)

23 % B6 vitamini
36 % A vitamin

24 % demir
55 % B12 vitamini

15-25 % selenyum
29 % bakır

Çeşitli türdeki etlerin kompozisyonu emsalsiz olmakla birlikte, tüm et
ürünleri  sudan,  proteinden  ve  yağdan  müteşekkildir.  Et  %  16
civarında enerji,  % 30 civarında protein  ve % 26 civarınd da yağ
ihtiva  eder.  Et,  yüksek  miktarda  biyolojik  inorganik  besin  ve
vitaminlerin önemli bir kaynağı niteliğindedir. 

Balık  her  zaman  deniz  kenarına,  nehirlere  ve  göllere  yakın  yerlerde  yaşayan
toplulukların  diyetlerinde  önemli  bir  yer  tutmuştur.  Günümüzde  önemli  miktar  ve
çeşitlilikte  balık  türü  bulunmaktadır.  Balıklarda  yiyecek  anlamında  kullanılan  3  temel
kategori bulunmaktadır. the bony fishes, fall into two compositional groups: 

 Beyaz balık; sazan, mezgit,  pisi balığı, kızıl  dil, yaldızlı  pisi balığı (ve
diğer türdeki yassı balıklar), kömür balığı,  tatlı su levreği, yayın balığı,
mercan balığı, turna balığı gibi…

 Yağlı  balık; yılan  balığı,  ringa  balığı,  sardalye,  somon,  çaça  balığı,
alabalık, ton balığı, sazan gibi…

 Kıkırdaklı balıklar (köpek balıkları, ışınlı yüzgeçli balıklar, kedi balığı).
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Balığın Türü Kompozisyonu (g/100 çiğ doku)
Su (g) Protein (g) Yağ (g)

Kemikli Balıklar
Beyaz Balık, sazan gibi

77,8 - 82 16,1 – 18,4 0,6 – 4,2

Yağlı Balık, somon gibi

63,9 – 71,3 16,6 – 24,2 9,6 – 8,5

Kıkırdaklı Balık, kedi balığı gibi

72,3 - 77 17,6 – 21,5 0,7 – 9,9

    

Et, kümes hayvanları eti, balık ürünlerinin günlük 
insan diyetindeki yeri, tavsiyeler.

 Dana eti, kuzu eti, domuz eti, balık, kümes hayvanları eti ve yumurta genelde
bir grup olarak değerlendirilirler – bu besinlerin tamamı mükemmel birer protein
kaynağıdır. Bizlerin günlük diyetlerimizde önemli rol oynamalarına rağmen, aynı
zamanda demir kaynağıdırlar da. 

Günlük  öğünlerdeki  az  miktardaki  demir  ve  hayatımızın  bazı  safhalarındaki
yüksek talep, vücudumuzda düşük seviyede demir depolanmasına ve anemiye
sebebiyet verebilir. Yorgunluk, iş hayatında kısıtlanmış hareketlilik ve enfeksiyona
karşı zayıf mukavemet oluşabilir. Düşük demir alımı genelde kız çocuklarında ve
genç vejeteryanlarda görülür.

Iron deficiency is a significant
health problem

Demir eksikliği önemli
bir sağlık problemidir

Diyetlerdeki en önemli demir kaynağı dana eti, koyun eti ve ciğer gibi kırmızı et
çiğ  ürünlerinde  oluşan  Et’tir.  Domuz eti  ve  tavuk  eti  ılımlı  miktarda  demiri  ihtiva
etmektedir,  keza  balık  da  öyle.  Genellikle  et  ve  balıktan  elde  edilen  demir,
vücudumuz tarafından iyi abzorbe edilir. Bazı bitkisel yiyecekler de demir içermekte
ancak bu farklı bir formda olup, daha az oranda abzorbe edilir.

Kırmızı  etler  de  çinko  bakımından  zengin  olup,
çinko  sebze  bazlı  besinlere  nazaran  etten  vücuda
çok daha kolay abzorbe edilir.

 Kümes hayvanları, balık ve yumurta B12  vitamini
açısından  mükemmel  kaynaklardır  ve  bu  vitamin
sebze  türündeki  besinlerde  bulunmamaktadır.
Vitamin B12 organizmamızın  korunmasında özel  bir
role  sahiptir.  Balık  ve  deniz  ürünleri  de  omega  3
yağları  bakımından  en  zengin  kaynaklar  olarak
görülür.  Bu  omega  3  yağları  kalbin  sağlığını
korumada yardımcı olur.
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Tahıllar
(ekmek,
pirinç,
pasta,

şehriye)

Sebzeler,
baklagiller

Meyve Süt,
yoğurt,
peynir

Yağsız et,
balık,

kümes
hayvanları
, kabuklu
yemişler 

Ekstra
yiyecekl

er
(kekler,

çörekler,
yumuşak
içecekler

vs.)

Çocuklar ve ergenler
4 – 7

yıl
5 - 7 2 1 2 ½ 1 - 2

Bilinmesi önemli!
Haftada üç veya dört kez yağsız kırmızı et yiyin. 
Sosis ve işlenmiş etlerden ziyade yağsız bölümden
kesilmiş etleri tercih edin.
Haftada bir veya iki kez balık yemeği tüketmeye 
gayret edin.

Aşağıdaki
yiyeceklerden

günlük ortalama kaç
porsiyon alınması

gerektiğini...
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8 – 11
yıl

6 - 9 3 1 2 1 1 – 2

12 –
18 yıl

5 - 11 4 3 3 1 1 - 3

İnsan diyetinde meyve ve sebzeler 

Meyve ve sebzelerin türleri

Elma, armut, ayva

Kayısı, şeftali, erik, kiraz, vişne
Kabuklu meyveler, yenilebilir kestane,
yer fıstığı, badem
Üzüm, yaban mersini, böğürtlen, 
ahududu

Ananas, muz, hurma

Limon, portakal, mandalina, greyfurt

Bilmek Önemli!
o Meyveler nasıl sınıflandırılır?
o Sebzeler nasıl sınıflandırılır?

Turunçgil meyveler
Turunçgil meyveler

Tohumlu  meyveler
Tohumlu  meyveler

Kabuklu meyveler
Kabuklu meyveler

Tropikal meyveler
Tropikal meyveler

Meyveler veya şurupları
Meyveler veya şurupları

Çekirdekli meyveler
Çekirdekli meyveler
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Soğanlı sebzeler
Soğanlı sebzeler

Kabakgiller
Kabakgiller

Lifli sebzeler
Lifli sebzeler

Meyve ve sebzelerden sağlanan besin maddeleri 
and biyolojik aktif bileşikler

Meyve ve sebzeler, büyük miktarlarda olmadan ve özellikle de vücudun
tüm günlük karbonhidrat  ve vitamin ihtiyacını  gidermek üzere   her gün
düzenli  olarak  tüketilmelidir.  Örneğin,  bir  meyve  düzenli  olarak
tüketildiğinde bu meyve bir deva olarak davranmakta ve metabolizmanın
düzgün  çalışmasına  yardımcı  olmaktadır.  Bu  sebeple,  sebze  ve
meyvelerin mümkün olduğunca taze tüketilmeleri tavsiye edilir. 

Meyveli sebzeler
Meyveli sebzeler

Soğan, sarımsak, pırasa

Salatalık,  bal  kabağı,  karpuz,
kavun

Salata, ıspanak

Domates, biber, patlıcan

Havuç, maydanoz, yabani havuç,
kırmızı turp, pancar, kereviz

Lahana,  kırmızı  lahana,  Brüksel
lahanası, karnabahar

Fasulye, bezelye

Kekik,  maydanoz,  dereotu,  kara
turp, tarhun otu

Patates

Mantar, kuşkonmaz

Köklü sebzeler
Köklü sebzeler

Yabani sebzeler
Yabani sebzeler

Kabuklu sebzeler
Kabuklu sebzeler

Mevsimsel sebzeler
Mevsimsel sebzeler

Kuşkonmaz
Kuşkonmaz

Diğer sebzeler 
Diğer sebzeler 

o Bilmek Önemlidir?
o Meyve ve sebzelerde hangi çeşit besinler ve bioaktif

bileşikler mevcuttur.
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Glucide

C  vitamini siyah  kuş  üzümü,
seabuckthorn,  turunçgiller,  kırmızı  biber,
maydanoz,  dereotu,  Brüksel  lahanası,
karnabaharda bulunur.

Karoten havuç,  kırmızı  biber,
domates,kayısı, mandalinada  bulunur.

Vitamins
Vitamins

Enerji verme
Enerji verme

Gıda olarak tüketien meyve ve sebzeler

Alınan  yüksek  miktardaki  vitaminlere
bağlıdır.

Alınan  yüksek  miktardaki  mineral
tuzlarına bağlıdır.

Karbonhidratlar  oksidasyon
reaksiyonlarına katılarak sağlığımız için
hayati  öneme  sahip  olan  enerji
gereksinimimizi karşılarlar.

Alınan yüksek miktarda su ve potasyum
miktarına bağlıdır.

Alınan  selüloz,organik  asit  ve
karbonhidrat miktarına bağlıdır.

   

Bilmek önemlidir!
Meyve ve sebze insan vücudunda birçok görevi vardır.

Mineral katkısı
Mineral katkısı

Vitamin katkısı
Vitamin katkısı

Diüretik
Diüretik

Mineral  tuzlar,  yeşil  maydanoz,
ıspanak,  patates,  muz,  siyah  yaban
mersini, şeftali, üzümde bulunur.

Basit  karbonhidratlar üzüm,  erik,
kiraz, elma, havuç, soğanda bulunur.

Kompleks  karbonhidratlar  muz,
patates,  domates,  kırmızı  pancar,  ayva,
fasulye, bezelyede bulunur.
        Lipidler fıstık,  fındık  gibi  kabuklu
yemişlerde bulunur.

Karbonhidratlar
Karbonhidratlar

Mineral
Mineral

Yağlar
Yağlar
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 Kahvaltı:  Bir  sebze  ve  meyve  veya
sebze suyu

            

 Ara öğün: bir meyve

      

 Öğlen  yemeği(tatlı  olarak):  meyve
salatası

  

 Akşam  yemeği:  Pişmiş  sebze  ve
meyveler

   

Laksatif
Laksatif

Öğünlerimize nasıl 
dağıtırız?

Öğünlerimize nasıl 
dağıtırız?

Günlük Tüketmemiz Gereken Meyve ve Sebzeler

Bir günde ihityacımız olan vitamin,mineral,lif ve diğer sağlığımız için
gerekli  besinleri  alabilmemiz  için  5  porsiyon  sebze  ve  meyve
tüketmeliyiz.
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Meyve ve sebze taze yenilebildiği gibi soğuk ya
da kaynatılarakda tüketilebilirler.

Taze  meyvelerin  hem olduğu gibi  hemde püre
haline  getirilmiş  veya  suyu  hazırlanmış  şekliyle
tüketilmeleri  tavsiye  edilmektedir. Kompostolar,
kekler,  reçeller  meyveler  ile  hazırlanabilecek
gıdalardandır.

Sebzeler  taze  olarak  veya  çorbaları  veya
salataları  hazırlanarak  tüketilebilirler.Sebzeleri
kullanarak  krem  veya  kremalı  çorba,  pudingler,
ızgara veya buğulama çeşitleri yapabiliriz.

page

Meyve ve sebzeleri nasıl tüketmeliyiz?
Ne şekilde yenebilir?

Ne şekilde yenebilir?

Nasıl meyve 
hazırlayabiliriz?Nasıl meyve 

hazırlayabiliriz?

Nasıl sebze 
hazırlayabiliriz?Nasıl sebze 

hazırlayabiliriz?

Meyve ve Sebzelerin Kimyasal ve Biyokimyasal
İçerikleri Nasıldır?

 %65 ve% 95 arasında değişen oranlarda su içermektedirler

 Farklı konsantrasyonlarda potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum,
demir, kükürt gibi biyomineraller içermektedirler

 Enerji  açısından  zengin  tekli  karbonhidrat  molekülleri  olan
glikoz,fruktoz,sükroz içerirler;

 Sakız, müsilaj, pektin gibi büyük ve karmaşık moleküllü 
karbonhidratları içerirler;

 Organik asitler • - sitrik asit, malik asit, süksinik asit, fumarik asit;

 Esansiyel yağ asitleri (linoleik asit, oleik asit, linolenik asit) içeren 
lipidler;

 Temel amino asitler (alanin, triptofan, vs.) bakımından zengin 
proteinleri içerirler;

 Biyoaktif bileşikler - enzimler, vitaminler, antioksidanlar içerirler.
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SIVI ve KATI YAĞLAR ve
BESLENMEMİZDEKİ ÖNEMLERİ

Katı ve sıvı yağların çeşitleri ve özellikleri

Katı ve sıvı yağlar karbonhidrat ve proteinlerinde içinde olduğu
üç temel besin grubundadır.

Kimyasal  olarak  üç  trihidroksikarbon  alkol,  gliserol  ve  yağ
asitleri  olarak  bilinen  çeşitli  monokarboksilik  asitlerin  esterleşmesi
olarak tanımlanabilir .

Tüm katı ve sıvı yağlar, doymuş yağ asitleri ve doymamış yağ
asitlerinin bir karışımıdırlar.

Doymamış  yağ  asitleri  tekli  doymamış  ve  çoklu  doymamış
yağlar içerir. Katı yağlar sıvı yağlara oranla daha fazla doymuş yağ
içerirler.Sıvı  yağlar  diğer  yağlara  oranla  daha fazla  tekli  ve  çoklu
doymamış yağ asitleri içerirler.Doymuş ve trans yağlar ve kolesterol
kanımızdaki  kötü  koleterol  (LDL)seviyelerini  arttırabilir.Bu  durumda
kalp  hastalıkları  riskini  arttırmaktadır.Kalp  hastalıklarını  riskini
azaltmak için  diyetimizden  trans  ve  doymuş yağlar  ile  kolesterolü
azaltmalıyız.

İçerdikleri  yağ  asitlerinin  farklılıkları  sebebi  ile  katı  ve  sıvı
yağlar  hem  işlevsellikleri  hem  de  görünümleriyle  birbirlerinden
farklılık gösterirler.

 

Doymuş yağlar
Doymuş  yağ  vücutta  birçok  önemli  fonksiyon  için  gereklidir.  Kalsiyum
emilimini ve bağışıklık fonksiyonunu artırırken hücre zarı yapısının yarısını
oluştururlar.

Bilmek önemlidir! Katı ve sıvı yağ arasındaki farklar
KATI YAĞ SIVI YAĞ

 Oda sıcaklığında KATI dırlar.
 DOYMUŞ  YAĞ  oranları
fazladır
 Erime sıcaklıkları yüksektir
 Daha KARARLIdırlar

 Oda sıcaklığında SIVI dırlar.
 DOYMAMIŞ YAĞ oranları 
yüksektir.
 Erime sıcaklıkları düşüktür
 Daha az kararlıdırlar.
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Doymamış yağlar:
3 çeşit doymamış yağ vardır:

1. Tekli doymamış yağ asitleri

Oksidasyon  ve  bayatlamaya  karşı  oldukça  dayanıklıdırlar.Beslenme
uzmanlarınca  sağlık  açısından  en  faydalı  yağ  asitleri  olarak
tanımlanmaktadırlar.Birçok bitkisel ve hayvansal yağda değişik miktarlarda
doymamış yağ aside bulunmaktadır.
2. Çoklu Doymamış Yağ Asitleri

Keten  tohumu,ceviz  ve  balık  yağları  çoklu  doymamış  yağların  birincil
kaynağıdırlar.Bu yağ grubu bazı kanser çeşitlerine,kalp damar hastalılarına,iltihabi
hastalıkara karşı  positif  destek sağlayan Omega-3 yağ sitini  içermektedirler.İnsan
vücudu bu yağı doğal olarak üretemediği için bu yağ asitlerini içeren besinlerden
zengin  bir  diyet  ile  beslenmek  çok  önemlidir. İnsanların  çoğu  Omega-6  yı  çok
miktarda fakat Omega-3 ü az miktarda tüketmektedirler.
 Omega yağ alımını yeniden dengelemek için: mısır  yağı gibi bitkisel yağ
alımını sınırlamak, işlenmiş gıdalar ortadan kaldırmak ve somon, keten tohumu yağı
ve ceviz gibi omega-3 bakımından zengin gıdaların tüketimini arttırmak gereklidir.

3. Trans yağlar(trans doymamış yağlar;Trans Yağ Asitleri)

Trans yağlar veya trans-doymamış yağ asitleri, trans yağ asitleri, doğal olarak yaygın olmayan
doymamış yağ asidi çeşitleridir. 1950'lerde başlayarak aperatif yiyecek, ambalajlı pişmiş gıda
ve fast food kızartma ürünlerinde kullanılmak üzere yaygın olarak endüstriyel bitkisel yağların
margarinlere dönüştürülmesi sürecinde oluşturulmaktadır.

SAĞLIKLI YAĞLARSAĞLIKLI YAĞLAR
DOYMAMIŞ

YAĞLAR&OMEGA
YAĞLARI

DOYMUŞ &TRANS
YAĞLAR

ÇOK ZARARLI YAĞLARÇOK ZARARLI YAĞLAR

SAĞLIKSIZ YAĞLARSAĞLIKSIZ YAĞLAR
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DOYMAMIŞ YAĞLAR &OMEGA
YAĞI

DOYMUŞ VEYA TRANS YAĞLAR

 Oda sıcaklığında sıvıdırlar 
MUFA  –genellikle   oda
sıcaklığında  sıvı  formda,ancak
soğutulmuş  ise  katılaşmaya
başlayabilir.PUFA -  çoklu
doymamış  yağları  yüksek
oranlarda içeren gıdalar genellikle
yumuşak veya yağlı bir görünüme
sahiptirler.Çoğunlukla  bitkisel
ürünlerde bulunurlar.
BİZİM  İÇİN  NEDEN
ÖNEMLİDİRLER
HDL (yüksek yoğunluklu 
lipoprotein "iyi") kolesterol 
seviyeleri daha yüksek 
seviyelerde olmasını sağlar.Kalp 
hastalıkları ve kalp krizi riskini 
azaltır.
Vücudumuzun  ihtiyaç  duyduğu
fakat  üretemediği  temel  yağ
asitlerini üretir.

 Oda sıcaklığında katıdırlar.
 Kolayca donarlar.
 Genellikle  et  ve  süt
ürünlerininde  içinde  bulunduğu
hayvansal  gıdalarda  ve  bazı
tropical bitki veyağlarında bulunur.
Birçok  trans  yağ  suni  olarak  sıvı
yağların  hidrojen  ile  doyurulması
suretiyle katılaştırılması sonucunda
elde edilir.
BİZİM İÇİN NEDEN ZARALIDIR?
Vücutta LDL kolesterol düzeylerinin 
("kötü" lipoprotein yoğunluğunun 
düşük)  yüksek düzeyde olamasına 
yol açar. İyi kolesterol seviyelerini 
düşürür. Kalp hastalıkları ve kalp 
krizi riskini arttırır.Tip 2 diyabet 
riskini arttırır.

TEKLİ DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİ
Bu yağ asitlerini sık fakat az miktarda tüketiniz. 
Çoğunlukla sebzelerde bulunmaktadırlar.
Örnek olarak: kanola, zeytin, fıstık, aspir ve susam gibi
yağlar;  avokado;  tohumlar;  kaju  fıstığı  verilebilir.
Zeytinyağı  gibi  herhangi  yenilebilir  bir  yağın  tekli
doymamış yağlarının oranı (yaklaşık% 77)  kadardır. 

DOYMUŞ YAĞLAR 
Doymuş  yağ  alımını  azaltınız  Çoğunlukla
hayvansal kaynaklarda bulunur.
Kümes hayvanları, yumurta sarısı, tereyağı, 
tam yağlı süt peynir, krema, dondurma, 
tereyağı, çikolata; hurma ve hindistan cevizi 
gibi bazı tropikal bitki yağları,örnek olarak 
verilebilir.
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TRANS YAĞLAR
Bu ürünlerden sürekli uzak durmamız 
gerekmektedir.
Trans  yağlar  insan  yapımıdırlar.Doğal  yollardan
oluşmazlar.  Ürünlerin  paketlerinin  üzerinde  yazan”
kısmen  hidrojenlenmiş”yazısı  üründe  bulunan  trans
yağı belirtmektedir.
Sert margarin; gibi ticari pişmiş ürünler: Bisküvi, hamur
işleri, Cipsler; Kısmen hidrojenlenmiş yağlar; Kızartılmış
yiyecekler örnek olarak verilebilir.

ÇOKLU DOYMAMIŞ YAĞLAR
Her gün yağ ve yağlı tohum,haftada en az iki kezde 
balık tüketmeliyiz.
Linoleik asit (omega 6) ve alfa linolenik asit (omega-3)
bitkisel  yağlarda  bulunan  en  yaygın  temel  yağ
asitleridir.Esansiyel  yağ  asitlerinin  en  verimli  kaynağı
morina balığı karaciğer yağı gibi  balık yağlarıdır.

Omega 3  (alfa-linolenik  asit):  Sardalya;  Somon;  Tuna;
Ringa;  Keten  tohumu;  Ceviz;  Kanola  yağı.  Omega  6
(linoleik asit): Ayçiçeği,  üzüm çekirdeği,  soya fasulyesi,
pamuk  ve  mısır  yağı.  Ayçiçeği  ve  susam.  olan  temel
hammaddesi  sıvı  bitkisel  yağ,  yumuşak  margarinler.
Omega  9:  Zeytinyağı;  Macadamia  yağı  örnek  olarak

Bilmek öenmlidir ! 
Hayvansal gıdalarda doymuş yağ oranı doymamış yağ oranından fazladır. 
Doymuş yağ oranı az olan on çeşit yağ şunlardır: Kanola (Kolza), Keten tohumu,
ayçiçeği, Avokado, Üzüm çekirdeği, mısır, zeytin, susam, soya fasulyesi, Yer 
fıstığı. 
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Sıvı ve Katı Yağların Beslenmemizdeki Önemi

Yağlar  normal,  dengeli,  sağlıklı  beslenmenin  bir  parçasıdır  ve  vücudumuz  çeşitli
nedenlerden dolayı yağlara ihtiyaç duyar.Yağlar  vücudumuz için konsantre edilmiş
enerji kaynağıdır.
Eğer  çocuklar  günlük  olarak  tüketilmesi  tavsiye  edilen  çeşitte  ve  miktarda  yağ
tüketirlerse bu onların sağlıklı beslenmesinin büyük bir parçasını oluşturur.
Yeterli miktarda sağlıklı yağ tüketimi büyüme ve gelişme için çok önemlidir.Özellikle
erken yaş çocukluk döneminde sağlıklı bir beyin ve sinir sistemi gelişimi için yağların
önemi çok büyüktür.

Yağların görevleri

Yağlar beyin hücrelerininde içinde olduğu sinir hücrelerinin yapısında bulunan besin
maddeleridir.Ayrıca  bazı  hormanların  temel  yapım  maddeleridirler.Yağlar  vücut
tarafından  enerji  verici  olarak  kullanılırlar.Tükettiğimiz  yağlar  enerji  veya  yapı
maddesi olarak  kullanılamazlarsa yağ hücrelerinde depolanırlar.
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Yağlar vücut için gerekli olan enerjiyi sağlamakla birlikte:
 A,D,E ve K vitaminleinin emilimine yardımcı olur.Bu vitaminler yağda
çözünen vitaminlerdir ve ancak yağ varlığında emilebilirler. sağlıklısaç
ve sağlıklı bir cilt için bu vitaminlere ihtiyaç duymaktayız;
 Hormaonların temel yapı maddeleridir.
 Vücudumuzu korurlar. Yağlar vücudumuzdaki sinir sistemi hücrelerinin
etrafını sararak dış etkenlere karşı yalıtım yaparlar. 
 Daha sonraki enerji ihtiyacımızı yağları depolayarak karşılarız.
 Vücut ısısının düzenlenmesinde yardımcı olurlar

Diğer fonksiyonları
 Doymamış yağların kaynağıdırlar.(örneğin ,beyin gelişimi için önemli
olan doymamış yağlar),
 Gıdalara lezzet, tat, koku ve doku verir; Yemekten sonra tokluk hissini
sağlar.
 Yağlar  karbonhidrat  ve  proteinlerin  verdiği  enerjinin  iki  katını

Enerjimizin %1-2 sinin ,insan vücudu tarafından üretilemeyen temel yağ
asitlerinden gelmesi gerektiği tavsiye edilmektedir.

Doymamış  yağ  asitleri(tekli  veya  çoklu)insan  vücudunda  bulunan
kolesterol  seviyesine  olumlu  etkileri  olduğu  için,almamız  gereken  yağın
büyük bir kısmını oluşturmaları gerektiği tavsiye edilmektedir.

Doymuş yağlar LDL (düşük yoğunluklu lipoprotein) kolesterol düzeylerini
artırabilir ve bu nedenle sınırlı olmalıdır.
Küçük çocuklarda beyin gelişiminde, özellikle, yağ ve kolesterolün  önemli
rolleri  vardır.2  yaş  altındaki  çocuklarda  yağ  tüketimi  asla
sınırlandırılmamalıdır.

 

Hatırlanması gereken önemli bilgiler ! 

Her bir gram yağın 9 kalori içerdiğini hatırda tutmak önemlidir.1 
gram yağın verdiği enerji 37kJ (9kcal) dür. Bu 1 gram proteinin 17kJ/g 
(4kcal) ve 1 gram karbonhidratın  16kJ/g (3.75kcal) verdiği enerjinin iki 
katıdır.Günlük Alım İçin Tavsiyeler
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Diyet İçeriği % enerji  2000 kalori/gün
[kcal veya gram]

Toplam yağ 20 – 35 %E 400-700 kcal veya 45-78
g

Doymuş yağ asidi <10 %E <200 kcal veya <22 g
Tekli doymamış yağ asidi Farkla* %15–20 

ye kadar labilir 
%E, toplam yağ 
alımına göre

300-400 kcal veya 33-45
g

Çoklu doymamış yağ asidi) 6 – 11 %E 120-220 kcal veya 13-25
g

- Omega-6 yağ asidi(n-6 PUFA) 2,5 – 9 %E 50-180 kcal veya 6-20 g

- Omega-3 yağ asidi(n-3 PUFA) 0,5 – 2 %E 10-40 kcal veya 1-4 g
Trans yağ asidi <1 % <20 kcal veya <2g
Kolesterol <300 mg/gün

Yağlı  gıdaları  yeterli  miktarda  tüketmenin  sağlıklı  bir  diyetin  önemli  bir  parçası  olmasına
rağmen,günümüzde  birçok  çocuk  bu  gereksinimlerinden  çok  daha  fazla  miktarda  yağlı  besin
tüketmektedirler.Çok  fazla  yağ  kilo  alumina  sebep  olmaktadır. Yetişkinlik  dönemine  aşırı  kilo
taşıyan çocuklarda, kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve diyabet riski daha fazladır

Bilinmesi gerekenler! 
Enerji yüzdesi (%E) %E  günlük olarak tüketilmesi tavsiye edilen gıdalardan
temin  ettiğimiz  enerjiyi  kastetmektedir.Bu  enerji  özel  makrobesinlerden
gelmektedir.Bu  besinler  yağ,karbonhidrat  ve  proteindir.Normal  ağırlığa  sahip
olan  bir  bayan/erkekte  sırasıyla  günlük  olarak  alması  tavsiye  edilen  enerji
miktarı  2,000/2,500  kcaldir.Bu  enerjinin  %  35  kadarı  toplam  yağdan
gelmektedir.Bu yağın ise ağırlığıhemen hemen  78 g/97 g kadardır.
Bazı çocuklar günde  2,000 kalori  alırlar.Eğer bu enerjinin  %35 I yağlardan
gelirse,bu 700 kaloriyi ve 78 gram yağı ifade eder. WHO yetişkin bireyler için önerisi (WHO/FAO 2010)

Yaşları 1 ile 3 arasında değişen çocukların diyetlerinde 
almaları gereken enerjinin %30 ile %35 oranı yağlardan 

gelmelidir.Yaşları 4 ile 18 arasında olan çocuk ve 
gençlerin ise  almaları gereken enerjinin %2e %35 I 

yağlardan gelebilir.

Yaşları 1 ile 3 arasında değişen çocukların diyetlerinde 
almaları gereken enerjinin %30 ile %35 oranı yağlardan 

gelmelidir.Yaşları 4 ile 18 arasında olan çocuk ve 
gençlerin ise  almaları gereken enerjinin %2e %35 I 

yağlardan gelebilir.
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Dengeli Besin Oranı
Besin oranı tanımı

Gıda oranı 24 saat boyunca normal bir insan için  gerekli olan tatmin
edici enerji, makro besinleri (protein, glucides, lipidler), mikro besin
(vitaminler, mineraller) ve su ihtiyacı miktarını temsil eder.

Normal sağlıklı  bir insan için  günlük olarak  1800-2500 Kcal lik bir
enerji  alımı  gerekmektedir.Alınması  gereken  besinlerin  dağılımı
aşağıdaki gibidir:

Proteinlerin %12-14  lük miktarı et,balık,yumurta,süt ve süt 
ürünleri,soya ve kuru sebzelerden, 
Yağların % 30-35 lik miktarını tereyağı ve bitkisel yağlardan ;
Karbonhidrat alımımız % 53-58tir.Bunun sadece %10 u 
şekerce zengin hazır gıdalar olabilir. 

Tükettiğimiz makrobesinlerin bir gramının verdiği enerji miktarı
şöyledir;

Dengeli bir besin oranını korumak için alınması gerekli en önemli tedbirler:
Dengeli bir besin alımı
Özel fizyolojik vücut ihtiyaçlarına göre 

besin alımı
İklim, cinsiyet, yaş, insan faaliyetlerine 

göre ortaya çıkan gereksinimlere uygun olarak besin alımı
Metabolizmamızda besin ve enerji 

dengesini bozan faktörleri dikkate almalıyız

Beslenmemizde Dengeli Bir Gıda Oranını Korumak İçin
Alınabilecek Tedbirler

Bilmek önemlidir!

Sağlıklı bir menüde tüm besinlerin olması gerektiği oranda yer 
alması gerekmektedir.
Gıda oranı porsiyon, öğün sıklığı, tercihleri, öğünler arasında 
dağılım gibi beslenme alışkanlıkları doğrultusunda 
yapılandırılmıştır.
Gıda oranı fiziksel aktivite, yaş, cinsiyet, deneklerin yaşam 
alışkanlıklarına göre adapte edilmelidir.

Açlık ile yetersiz beslenme
Yetersiz beslneme, sağlıklı  bir  vücut  için yeterince çeşitli  ve  yeterli
miktarda  besin  alınmammasıdır.Açlık ise  insan  sağlığını  devam
ettirebilmesi  için  gerekli  olan  enerji  miktarının  temin  edilememesi
durumudur.Kötü  beslenmenin  en uç örneğidir.Zafiyet  açlık  ile  ortaya
çıkan etki ve belirtileri ifade eder.

BM  in  Beslenme  Daimi
Komitesine  göre(SCN)  açlığın
bir  ileri  formu  olan yetersiz
beslenme,  dünyada  hastalık
sebeplerinin başında geliyor.
Obezite, kalp  hastalığı,  diyabet
ve  yüksek  tansiyon  gibi
hastalıkların riskini arttırmaktadır.

Bilmek önemlidir!
Aşırı beslenme obezitenin en önemli sebeplerinden biridir.
Obezite  vücutta  gerekenden  fazla  yağın  depolandığı

komplike bir hastalıktır. 
Obezite  sadece  yüksek  miktarda  besin  alımını  ifade

etmez,aynı zamanda dengesiz beslenmeninde sonucudur.
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.

Bilmek önemlidir!
İnsan günlük ihtiyacı olan temel besinleri tüketmedikçe,aç

hissetmemesine,tok  olmasına  rağmen  dengesiz
beslenmektedir.Dengeli  beslenebilmek  için  günlük  olarak
yeterince miktarda ve çeşitte karbonhidrat,yağ,protein,vitamin ve
mineral almalıyız.

Dengesiz  beslenme  ile  hastalıklar  arasında  sıkı  bir  ilişki
vardır.Dengesiz  beslenme  bazen  hastalıklara  sebep  olabilirken
bazen hastalıklar dengesiz beslenmeye sebep olabilirler.

Erken  yaşlarda  dengesiz  beslenme  fiziksel  ve  zihinsel
gelişimi yavaşlatmaktadır. 

Uzun  süreli  açlıklar  ölüme  sebep olabilecek  kalıcı  organ

Aşırı Beslenme ile Beslenme Bozukluğu

Aşırı  Beslenme  vücudun  ihtiyacından  fazla  besini  almasıdır.
requirements.

Öğün  yöntetimi masamıza  koymayı  planladığımız  yemeklerin
alışverişinin  planlanmasından,hazırlanmasına,tabaklara
servisine kadar geçen tüm süreçlerin yönetimini ifade eder.

Öğün yönetimi beslenmemizde bizim için  en önemli  ve  daha az
önemli olan gıdaların neler olduğunu belirlememiz ile başlar. 

Her  bir  birey  aslında  yılın  her  günü  yemek  yediği  için,sağlıklı
beslenmenin yönetimini yapması gereken öğün yöneticileriyiz.
Üç  seçenekten  en  az  ikisini  seçmemiz  gereken  bir  yönetim
üçgenimiz var.Bu öğün yönetim üçgeni besinlerin sahip olabileceği
şu seçenekleri içermektedir; kolay, ucuz ve sağlıklı. 

Öğün yönetimi
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Kolay ve sağlıklı
Kolay ve sağlıklı

Kolay ve ucuz
Kolay ve ucuz

Ucuz ve sağlıklı
Ucuz ve sağlıklı

En çok tercih edilen seçenek.
Zor ve pahalı olan sağlık 

sorunlarına sebep olmaktadır. 

Sağlıklı yiyecekler tüketip uzun 
süre fayda sağlayabilmemiz için 

ucuz ve kolay elde edilebilir 
yiyeceklerden uzak durmamız 
gerekmektedir.Bu planlama ve 

disiplin gerektiren bir alışkanlıktır.

Sağlıklı yiyecekler tüketip uzun 
süre fayda sağlayabilmemiz için 

ucuz ve kolay elde edilebilir 
yiyeceklerden uzak durmamız 
gerekmektedir.Bu planlama ve 

disiplin gerektiren bir alışkanlıktır.

Yemek pişirmeyi öğrenme, , ucuz kesim et satın alma, 
çifçiden doğrudan satın alma, bahçe sahibi olma, 

kaynakları yetersiz insanların doğru ve yeterli 
beslenmesini sağlayabilecek imkanlardır.

Yemek pişirmeyi öğrenme, , ucuz kesim et satın alma, 
çifçiden doğrudan satın alma, bahçe sahibi olma, 

kaynakları yetersiz insanların doğru ve yeterli 
beslenmesini sağlayabilecek imkanlardır.

Bilmek önemlidir!
Kilo  vermek  veya  belirli  bir  fitness  hedefine  ulaşmak

isteyenler  için  öğün  yönetimi  yaşam`ın  planlanması  gereken
önemli bir parçasıdır.

Alışveriş dükkanlarında aldığımız kararlar bizim hayatımız
boyunca nasıl sağlıklı olacağımızı belirlemektedir.

Özel Beslenme Türleri
Dişlerimizin çürümesine yol açan beslenme çeşidi

Bazı gıdalar dişlere zarar  verirken bazılarıda dişlerin daha güçlü,  iyi  görünümlü ve
sağlıklı tutulması için gerekli besinleri içerirler. Diş çürümelerini önlemek için kalsiyum,
lif,  mineral  ve vitamin  açısından zengin  yiyecek  seçeneklerini  akıldan çıkarmamak
gereklidir.

Bilmek önemlidir!

Kalsiyum özellikle  gelişim  çağındaki  çocuklar  için  diş  çürümelerini
önlemede çok önemli rolü olan bir mineraldir. Süt ürünleri süt, yoğurt ve
peynir   seçeneklerini içeren çok sağlıklı kaynaklardır. Diğer sağlıklı gıda
seçenekleri olarak  brokoli gibi  yeşil  yapraklı  sebzeler,conserve et ve
balık,badem gibi kabuklu yemişleri sayabiliriz.
Lifli gıdalar diş çürümesinin engellenmesinde ağız içerisindeki tükürük
salgısını arttırarak yardımcı olurlar.Lifli gıdalara örnek olarak  kurutulmuş
meyveler,hurma,kuru  üzüm,incir,muz,elma ve  portakal   gibi  taze
meyveler verilebilir.
B Vitamini B ise tam tahıllarda bulunmaktadır. 

Demir  ve  magnezyum  gibi Mineraller   buğday,  kahverengi
pirinç ve kepek gibi tam tahıllarda bulunmaktadır. 
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Dişlerimiz için en büyük düşman
şeker ve tatlılardır.

Şeker  diş  minesini  zayıflatarak
dişlerimizin  çürümeye  karşı  savunmasız
olmasına sebep olur.

Tatlı bir gıdayı tükettikten sonraki ilk 20
dakikadan  sonar  dişlerimiz  mikroorganizmlara
tarafından kuşatılarak zarar görmeye başlar.

İyi haber!
Bilim  adamları  vitamin  D,kalsiyum  ve  fosforca
zengin  besin  maddelerini  tükettiğimizde
dişlerimizin  kendi  kendini  çürümeye  karşı
koruyabildiğini  hatta  tedavi  ettiğini
belitrmektedirler.Aynı  zamanda  besinlerimizin
bağırsaklarda  emilimini  zorlaştıracak  gıdaları
almamızda  diş  sağlığımız  açısından  son  derece
önemlidir.Besin intoleranslarına göre çeşitli diyetler

Gıda  intoleransı genellikle,  şişkinlik,  ishal,  bulantı,  kusma,  irritabl  bağırsak  sendormu  gibi
gastrointestinal belirtilere sebep olur.
Ayrıca  sebep olduğu diğer belitilere cilt döküntüleri, yorgunluk, eklem ağrıları, gözlerin altında mor
halkalar, gece terlemesi verilebilir.

Bilmek önemlidir!
Gıda  intoleransı  gıda  alejisine  göre  daha  yaygın  olarak

görülmektedir.Gıda  intoleransının  oluşmasında  bağışıklık  sistemi  etkili
değildir.

Bu  tür  gıda  duyarlılığına  sahip  olan  insanlar  bu  yiyecek  türünden
küçük bir miktar  alırlarsa vücutları bunu tolere edebilir, ancak çok miktarda
ve /veya çok sık alırlarsa vücut çeşitli tepkiler verir.

Gıda intoleransına sebep olabilen en yaygın gıdalar:
o Ekmek ve  ve hamur işlerinde görülen gluten;
o Süt ve süt ürünlerinde bulunan laktoz;
o Yumurtada görülen histamin; 
o alkol, glikoz, früktoz ve poliol 
o Maya;
o Çay,kahve ve çikolatada bulunan kafein;
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Intoleransa  sebep  olan  maddelerin
olmadığı  diyetleriniz  olmalı!
(glutensiz,laktozsuz,vb.)
Bu besinlerden az miktarlarda alınız.
Alerjenler ve intolerans içeren maddelerin
potansiyel  varlığını  belirlemek  için  gıda
etiketini inceleyin!
Enzimatik takviyeler alın!
Spesifik semptomları izleyin!

Hipokalorili  veya  kalorisi  azaltılmış diyetler  insan vücudu için
gerekli olan enerjinin çok az bir miktarını karşılarlar.
Eğer  istenmeyen  vücut  ağırlığınızdan  sağlıklı  bir  şekilde
kurtulmak isterseniz hipokalorik bir diyeti takip edebilirsiniz.
Bir hipokalorik diyet kalori yönetimine dayanmaktadır.Böyle bir diyet
özel  besin  maddelerinin  tüketimini  tavsiye  ederken  diğerlerinin
tüketiminin önlenmesine dayanmaktadır.

Hipokalorili diyetler

Meyveler  ve  sebzeler  ile  daha
fazla  miktarda  besin
alabilirken,daha sağlıklı olabiliriz. 
Kilo  kaybı  için  bir  hipokalorik
yemek  planı  cinsiyet,  aktivite
seviyesi ve mevcut kalori alımınıza
uygun olmak zorundadır.

Vejeteryan ve vegan beslenme

Eğer  iyi  yapılandırılmış  bir  diyet
planlaması  yaparsanız  vejetaryen
diyetler  ile  her  türlü,  dengeli  beslenme
yapabilirsiniz.  Vejeteryan  beslenmede
görülen  beslenme  yetersizlikleri,diyette
bulunmayan  hayvansal  besinlerin
eksikliğinden  değil  yapılan  kötü
beslenme planından kaynaklanmaktadır.
Yeterince  alınmayan  besinlerin
oluşturduğu  riskler  diyetlerde  ihmal
edilen  besineksikliğinden
kaynaklanmaktadır. 

Vejeteryan 
beslenme

Et,kümes 
hayvanları ve balık 
olmadan beslenme
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Vegan diyeti

Hiçbir hayvansal ürünün 
tüketilmemesi

İhmal edilen nedir?
İhtiyaç  duyulan  kaloriler
fındık,tohumlar,sebzeler ve tahıllardan
temin  edilebilir.Tüm  proteinler
bitkilerden  temin  edilebilir.  En  iyi
protein  kaynakları  arasında mantarlar
vardır.  Vitaminler,  mineraller  biyoaktif
bileşikler  sebze,  meyve,  fındık  ve
tohumlarda bolca bulunmaktadır.

Eksik olan hiçbirşey yok!

 

Yaşa Bağlı Diyet Gereksinimleri

Çocukluk çağında besin   alımı

Bilmek önemlidir!
Çocukluk  döneminde  diyet  çocukların  yaşam  süresi

boyunca  her  türlü  vücut  gereksinimlerini  karşılayacak  şekilde
uygun olmak zorundadır.

Çocuğun büyüme ve zihin gelişimine göre ihtiyaç duyduğu
besin ve enerji miktarının bilinmesi önemlidir.

Çocukluk  çağı  hayatın  en  dinamik
periyodudur.  Doğumdan  başlayarak
ergenlik  döneminin  bitimine  kadar  insan
vücudu çok köklü değişiklikler içerir.Vücut
ölçüleri  doğum  ölçülerine  göre  katlarca
artış  gösterir,vücut  organları  ve  yapıları
oransal  değişiklikler  gösterir,fizyolojik
değişiklikler  geçirir  ve sonuç olarak ergin
bir bireye dönüşür.

Enerji ihtiyacı 15-18 yaşlarına doğru artış göstermedir. Çünkü çocuklar
ve gençler çok hızlı bir büyüme gösterirler. Ortalama olarak, erkek çocuklar
kızlara göre biraz daha yüksek enerji gereksinimleri vardır ve bu yetişkinlik
boyunca devam eder.
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Bebeklerin  günlük  enerji  ihtiyacı
yaklaşık olarak 1300 kaloridir.

7-10  yaşlarındaki  bir  erkek  çocuğun
günlük  olarak  tüketmesi  gereken  enerji  ihtiyacı
yaklaşık olarak 1970 kızların ise 1740 kaloridir.

Bu sadece bir rehberdir
Birçok çocuk bu tahminlerden daha fazlasına ihtiyaç

duyarken bazı çocuklar ise daha azı ile
yetinebilmektedir.

Günlük olarak aldığımız 
besinler tüm enerji 

ihtiyacımızı karşılamalıdır.

Günlük olarak aldığımız 
besinler tüm enerji 

ihtiyacımızı karşılamalıdır.

Besinleri unutmayınız!
Farklı miktarlarda olmasına ragmen tüm besinlere ihtiyacımız

vardır
Proteinler vücudumuzun gelişmesi için önemlidir. Karbonhidratlar

enerji ihtiyacımızı karşılarlar. Yağlar sağlıklı beyin gelişimi için
önemlidirler.Lifler sindirimimizi kolaylaştırırlar. Vitaminler tüm

metabolik aktivitelerimizin meydana gelmesi ve devam
ettirilebilmeleri için çok önemlidirler. Çocukluk çağında alınan D

vitamini  kalsiyum  emilimine yardım etmektedir.Diğer
minerallerde sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir vücut gelişimi

için çok önemlidirler. 
Çocukların diyetlerinde mutlaka

bulunması gerekli gıdalar!
 Süt ve süt ürünleri 
 Beyaz et (balık,tavuk) 
 Ekmek ve tahıllar    
 Tüm meyveler
 Tüm sebzeler

Sağlıklı bir diyet için:

  Kendinize sağlıklı aperatifler ve yemek 
hazırlayın.

  Yüksek kalorili, yüksek yağlı ve şekerli 
atıştırmalıkları sınırlayın..

  Yemek zamanında eğlenceli ve 
rahatlatıcıbir ortam oluşturun.

  Yeni yemekler deneyin.
 Tükettiğiniz gıdaların besin değerleri 

hakkında bilgi sahibi olun. 
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Bilmek önemlidir!
Erken çocukluk döneminde ve okul  çağındaki  yıllarda,çocuklar  tüm hayatları
boyunca devam ettirecekleir besin alışkanlıkları kazanırlar.
If children establish healthy habits, the risk to develop chronic diseases will be
highly decreased.  Eğer  çocuklar  bu yaşlarda sağlıklı  beslenme alışkanlıkları
edinirlerse ileriki yaşlarda kronik hastalıklara yakalanma riskleri azalmaktadır.
Öte  yandan,  çocukluk  döneminde  kötü  beslenme  alışkanlıkları  yetişkinlikte
sağlık sorunlarına yol  açabilmektedir.
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	Balık her zaman deniz kenarına, nehirlere ve göllere yakın yerlerde yaşayan toplulukların diyetlerinde önemli bir yer tutmuştur. Günümüzde önemli miktar ve çeşitlilikte balık türü bulunmaktadır. Balıklarda yiyecek anlamında kullanılan 3 temel kategori bulunmaktadır. the bony fishes, fall into two compositional groups:
	Beyaz balık; sazan, mezgit, pisi balığı, kızıl dil, yaldızlı pisi balığı (ve diğer türdeki yassı balıklar), kömür balığı, tatlı su levreği, yayın balığı, mercan balığı, turna balığı gibi…
	Yağlı balık; yılan balığı, ringa balığı, sardalye, somon, çaça balığı, alabalık, ton balığı, sazan gibi…
	Kıkırdaklı balıklar (köpek balıkları, ışınlı yüzgeçli balıklar, kedi balığı).
	Akıcı Süt

