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ORGANİZMAMIZA DOĞRU MESAJLAR YOLLAYALIM

Vücudumuzda kilo vermeye yönelik sistemler, kilo almaya yönelik sistemlerden daha fazladır. 
Ama bugün KİLO VERMEMİZİ sağlayan sistemleri, geleneksel beslenmeden uzaklaşarak ve hare-
ketsiz yaşamla yok etmiş, kilo almamızı sağlayan sistemleri güçlendirmiş durumdayız. Metabo-
lizmamızın dengesini bozduğumuzu ve vücudumuzu yağ depolama makinesine çevirdiğimizi 
söyleyebiliriz. Benzinle çalışan arabamızı mazotla çalıştırmıyorsak, organizmamızı da doğru be-
sinlerle çalıştırmalıyız. 

Yetişkin kişide 40-100 milyar yağ hücresi vardır ve bu yağ hücreleri sonsuz genişleme özelliğine 
sahiptir. Yağ hücre sayısını azaltamayız ancak küçültürüz. 

Kilo vermedeki hedefimiz yağ oranını azaltırken kas oranını artırmaktır. Kas oranı artınca 
bazal metabolizma hızı artar böylelikle siz hissetmeden dinlenme anında da enerji harcarsınız. 

Genetik mirasımız kilo almaya yönelik de olsa, vücudumuz üzerindeki kontrol hakkından vaz-
geçmemeliyiz. Davranış değişikliği yaparak, sağlıklı besinlerle beslenerek, kısa yürüyüşler yaparak 
kilo verir ayrıca da obezitenin neden olduğu hastalıklardan uzaklaşabiliriz. Sağlıklı beslenme ve 
egzersizin; koruyucu tıpta en etkin ve ekonomik yöntem olduğu tartışılmıyor. Obezitenin, 
özellikle karındaki yağlanmanın, hipoglisemik atağı (sık sık acıkmayı), insülin direncini (in-
sülinin var olması ancak görevini yapamaması), insüline bağlı olmayan diyabet, kan yağ-
larındaki anormallikleri, yüksek tansiyonu, damar hastalıkları ve koroner kalp hastalıkları 
riskini artırdığı bilinmektedir. 

Kişileri bilinçlendirirsek obeziteyi önleyeceğimize inanıyorum. Yediklerimizin vücu-
dumuzdaki bio yararlılığını öğrenmeniz için bu kitabı hazırladım. Beslenme 
davranışınızı değiştirmeden kilo vermeniz olanaksızdır. Verseniz bile geri 
almanız kaçınılmazdır. 

Diyet yaparken kişi kendini açlığa mahkum etmemelidir. Tek yönlü (sa-
dece et veya sadece sebzeyle) beslenmemelidir. Çünkü her besin grubu 
arasında işbirliği vardır. Kitaptaki yemeklerin sol köşesinde içerdiği besin 
gruplarını yonca yaprağıyla gösterdim. 3 veya 4 yonca yaprağı içeren keyif 
alacağınız yemeği öğlen veya akşam öğününde tek başına tüketebilirsiniz. 
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Burada en önemli unsur porsiyon ölçüsünü ayarlayarak ve yavaş yemek yiyerek 20-25 dakikada 
beyninize doydum mesajını yollamaktır. Midenizin çöplük olmadığını unutmayın. Böylece aç kal-
madan, açlık krizleri ve tatlı isteğiniz olmadan fazla kilolarınızdan kurtulacaksınız. 

Hadi Türkiye! Genci-yaşlısı, erkeği-kadını, tüm toplum olarak; içeriğini bildiğimiz ev yemekleri 
yiyelim, hayatımıza hareketi de katalım. Obeziteden ve beraberinde sürüklediği diyabet, tansiyon, 
kanser gibi hastalıklardan korunalım. Bu kitap ömür boyu sizin ve ailenizin damak tadında yemek-
lerle sağlık ve mutluluk içinde yaşamanıza yardımcı olacaktır. Mutfağınızın temel kitabı olması 
dileğiyle...

Evinizden yemek kokusu, sofranızdan sağlık eksilmesin. 

Bu kitabın oluşmasında danışanlarımın payı büyüktür. Kilo verme 
programlarında verdiğim ‘’yemek tariflerini mutlaka kitap haline ge-
tirmelisiniz’’ diyen, beni motive eden tüm danışanlarıma sonsuz te-
şekkürü borç biliyorum. Kitabın editörlüğünü yapan, canım yeğenim 
Duygu Ece BAŞALMA seninle gurur duyuyorum. Bana verdiğin des-
tek için sana teşekkür ediyorum. Yemeklerin besin değerlerini hesap-
layan stajyer diyetisyen Şeyma GÜNER çalışkanlığın ve insani ilişkile-
rin için seni kutluyorum. İleride çok başarılı bir diyetisyen olacağını 
biliyorum. Son teşekkürüm; canım kardeşlerim Jale, Selma ve Dilek’e. 
Her zaman yanımda olmanız bana güç veriyor. Sizleri seviyorum. 
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NEDEN SIK ACIKIYORUZ?

Bel çevresi genişliği hayati organların yağlandığını gösterir. 

Bel çevresinde 5 cm artış erkeklerde %17, kadınlarda %13 ölüm riskini artırır. Estetiğin ötesinde 
karındaki yağlar aktif organ gibi çalışır, iltihap hücreleri stokinler salgılar. Stokinler damarları bo-
zar, karaciğer yağlanması, yüksek tansiyon, şeker, böbrek, kalp hastalığına neden olur. Ayrıca safra 
taşlarının da nedenidir. Abdominal (karın) yağı yüksek bayanlar hamile kalamayabilir. Kilosunun 
%5’ini kaybedenler kendiliğinden hamile kalabilir. 

İnsülin direnci olan bireylerin kilo vermesi zordur; 4-5 kilo kaybettiklerinde vücutta inflamas-
yon ve CRP düşer, karın yağları azalır, karaciğer düzgün çalışır. Karaciğer vücudumuzu toksinler-
den arındıran bir tercümandır. Vücuda yabancı olan bütün besinleri vücu-
da uygun hale getirerek yediklerimizi besin öğelerine dönüştürür. Elmayı 
kestiğimizde içindeki vitamin ve fito kimyasalları göremeyiz, vücutta işle-
nince vitamine dönüşür. Karaciğer, çok önemli bir organımızdır. Üniversite 
yıllarında hocamız karaciğerin görevlerini ancak hastane büyüklüğünde 
bir cihazın yapabileceğini anlatmıştı. Yetersizliğinde görevini yapacak bir 
cihaz yoktur. Karaciğer yağlanmasının temel nedeni yüksek oranda 
kalitesiz karbonhitrat tüketmektir. Karaciğeri doğal gıdalarla besleme-
liyiz ve işlenmiş gıdalardan uzak durmalıyız. Karaciğer yağlanması olanlar, 
hazır içecek ve besinler, beyaz un ve beyaz ekmek tüketmemelidir. 

Hastalıklar mirasınız olmasın!

Sadece 4-5 kg yağdan kilo vererek genetik taşıdığınız hastalıkları;

 ¤ Tansiyon riskinizi %60,
 ¤ Kalp hastalığı riskinizi %50,
 ¤ Kanser hastalıkları riskinizi %50,
 ¤ Osteoartrit riskinizi %60,
 ¤ Bunama riskinizi %40 azaltabilirsiniz. 
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HİPOGLİSEMİK ATAKLAR VE İNSÜLİN DİRENCİ

İnsülin direnci şeker hastalığının ayak sesleridir. İnsülin, şekeri hücrelere sokan hormondur. İki 
görevi vardır; birincisi hücrelere glikozun taşınmasını sağlayarak enerji elde etmek, ikincisi de eğer 
glikozu hücre içine taşıyamıyorsa yağ olarak depolamaktır. Eğer insülin birinci görevini yapamıyor, 
ikinci görevini yapıyorsa kişide insülin direnci oluşmuştur. 

 ¤ Devamlı kilo alıyorsanız,
 ¤ Sabah yorgun kalkıyorsanız,
 ¤  Bel çevresi kadınlarda 82 cm, erkeklerde 

de 102 cm’den fazlaysa,
 ¤  Ağır yemeklerden sonra uyku 

bastırıyorsa,
 ¤  Yemekten kısa süre sonra acıkıyorsanız,
 ¤ Adet düzensizliğiniz varsa,
 ¤ Yüzünüzde sivilce varsa,
 ¤ Kortizon kullanıyorsanız,

Sizde, insülin direnci olma olasılığı fazladır. Mutlaka doktora başvurun. 

Hipoglisemik atak ve insülin direncini kırmanın ilk koşulu kar-
bonhidrat oranı düşük, lif ve su oranı yüksek sebzeler ile protein 
oranı yüksek et, yumurta, yoğurt gibi mide ve bağırsakta uzun ka-
lan yiyecekleri tüketmektir. Bu nedenle kandaki şeker ve insülin 
hormonu yavaş yükselir. Yemekten 2 saat sonra acıkma hissiniz 
oluşmaz. Yiyecekler uzun süre mide ve bağırsakta kalınca başta 
yağ yakan hormon olan leptin ve bazı hormonlar beyninize sis-
temde yeterli yakıt olduğunu, henüz bir yiyeceğe ihtiyaç olmadığı 
mesajını gönderir. Böylece tokluk hissinizin uzun sürmesi sağlanır. 

 Mide yiyecek veya içecekle karşılaştığında beyine “doyuyorum” mesajı 
yollar. Açlık duyduğunuzda 1 su bardağı su içerek açlık hissinizi baskılarsınız. 
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GÜNDE KAÇ ÖĞÜN ve NASIL BESLENMELİYİZ?

Sağlıklı beslenmede 3 ana öğün (kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği) yeterlidir. Özellikle 
sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği atlanmamalıdır. Kişiler kahvaltı veya öğlen yemeğini beslenme-
lerine ekleyerek zayıflayabilirler. Her öğünde; kişilerin cinsiyetine, yaşına ve fiziksel aktivitesine 
göre besin yoncasının 4 yaprağından belirli miktarda almak sağlığı korumak için idealdir. 
Kişi en az 3 yonca yaprağıyla öğünü tamamlamalıdır. Örneğin; kahvaltıda doyana kadar tereyağın-
da yumurta yiyin demek dengesiz beslenmeye neden olur. Bunun yerine; belirli miktarda peynir 
veya yumurta, söğüş sebzeler (domates, salatalık, maydanoz v.s), tam buğday ekmeği yemek den-
geli beslenmedir. Zayıflama diyetlerinde açlığı önlemek için 2 veya 3 ara öğün eklenebilir. 

Zayıflama diyeti “sınırsız et, yumurta yemek” anlamına 
gelmemelidir. Diyet yaparken keyif alacağımız yemek-
ler yiyebilmek diyete olan direncimizi önler, hedefimize 
ulaşmayı kolaylaştırır. Çünkü tek yönle beslenmek yarar 
değil zarardır. Kilo verme diyetinde, enerjiyle besin öğe-
leri dengelendikten sonra kilo kaybedilir ve bu beslenme 
şekli yaşam tarzı haline getirilirse kilo korunur. 

Sonuç olarak; son yıllarda Türk toplumu ev yemeklerinden ayrılarak 
yağ oranı yüksek, posa oranı düşük, fastfood beslenme şeklini benimsedi. 
Türkiye’ de son 12 yılda kadın ve erkek boyu 1 cm uzarken, bu sürede ka-
dınlarda bel çevresi 12 cm, erkeklerde 7 cm genişledi. Obezite, kalp damar 
hastalığı ve kanserler gelişmiş ülkelerle aynı oranda görülmeye başladı. 
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MUTFAĞIMIZA HAS DÖRT YAPRAKLI BESİN YONCASI

Dünyadaki beslenme piramidine alternatif olarak; değerli hocam Prof. Dr. Türkan Kutluay Mer-
dol başkanlığında H. Ü Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Sağlık Bakanlığı’yla birlikte geliştirilen 
‘’dört yapraklı yonca ‘’ile oluşturulan beslenme programı mutfağımıza has özellikler taşır. Yoncanın 
yapraklarını farklı besin grupları oluşturur ve her birinin yeri sağlığımız için vazgeçilmezdir. 

1.  Yaprak: Süt ve Süt Yerine Geçenler

2.  Yaprak: Et ve Et Yerine Geçenler

3.  Yaprak: Sebze ve Meyveler

4.  Yaprak: Ekmek Yerine Geçenler-Tahıl Grubu

Yeterli ve dengeli beslenmede yağları zeytin dalı temsil eder. 

Yoncamızda glikoz, fruktoz ve çay şekeri gibi basit şekerler yer almaz. Bazı bilim adamlarınca 
bunlar, devamlı tatlı isteğini uyardığı için 2. eroin olarak tanımlanır. 

Besin yoncasının temel amacı; sağlığın korunması, öncelikle obezitenin ve hastalıkların önlen-
mesi ve dengeli ve yeterli beslenme bilincinin yerleştirilmesidir. Bu nedenle, yediğimiz besinlerin 
çeşidi kadar miktarı da sağlıklı zayıflama diyetlerinde çok önemlidir. Ana öğünlerde yoncanın tek 
yaprağını içeren besinleri tüketmek yerine, 3 yonca yaprağı içeren yemeği tüketmek idealdir. Bir 
öğününüz ekmek yemeden, sınırsız et sote tüketmek yerine semizotlu bomba (sayfa 38) veya pra-
tik mantı (sayfa 40) olabilir. Yanında ekmek tüketilmemelidir. Ekmek grubunu içeren bulgur veya 
makarna içermektedir. Her besin grubunun organizmamızda farklı işlevleri vardır. 

Şimdi bunları inceleyelim. 
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1. YONCA YAPRAĞI: SÜT VE SÜT YERİNE GEÇENLER

SÜT-YOĞURT-PEYNİR

Bu grup besinler, protein, kalsiyum, fosfor, A-B2-B12 vitaminlerinden zengin-
dir. C vitamini ve demir dışında bütün besin öğelerini içerir. 

Bu gruptaki kalsiyum, kemik yapısı için özellikle önemlidir. 20’li yaşlara ka-
dar süt, yoğurt ve peynir tüketmeyen kişiler, ileri yaşlarda sıkça kemik erimesi 
ve kırılması problemiyle karşılaşabilir. Sadece 20-25 yaşına kadar kemik ban-
kamıza yatırım yapıyoruz, sonraki yaşlarda kemik yoğunluğu artmıyor, sadece 

yıpranan kemik dokusu onarılıyor. Bu kadar önemli besin 
grubu, ülkemizde yetersiz tüketilmektedir. Avrupa Birliği 
ülkelerinde yılda kişi başına 342 litre süt ve ürünleri tüke-
tilirken bizde 146 litre tüketilmektedir. SET-BİR tarafından 
yapılan araştırmayla 23 litresinin içme sütü, geri kalanının 
süt ürünleri olduğu gösterilmiştir. 

Yetişkinler günde 2 porsiyon, büyüme ve gelişme sürecindeki çocuklar, gebe ve emzikliler gün-
de en az 3 porsiyon özellikle pastörize süt ürünlerini tüketmelidir. 1 su bardağı süt (200 gr), 2 kar-
per kadar peynir (25-30 gr), 4 yemek kaşığı yoğurt (160 gr), 1 kase cacık, 1. 5 su bardağı ayran, 1 su 
bardağı kefir, 2 top dondurma 1 porsiyon süt grubudur. Kalsiyumdan zengin beslenme % 60 yağ 
yakımını hızlandırır, kilo verme programında bu gruptan günde 2-3 porsiyon alınmalıdır. Bir araş-
tırmaya göre her gün fazladan 1 adet bisküvi tüketiminin yılda kişiye 2.5 kg ağırlık kazandırdığı 
gösterilmiştir. Anneler çocuğunuza ara öğünlerde bisküvi, simit, cips, enerji içecekleri, taze 
veya hazır meyve suyu yerine; yüksek kalsiyum kaynağı yoğurt, ayran, cacık yeme alışkan-
lığı kazandırın. Unutmayın beslenme alışkanlığı çocuklukta aile sofrasında kazanılır. 

Öncelikle dost mikro-organizmaları yok olmamış, zararlı mikroorganizmalarından arındırılmış, 
günlük sütü tercih ediniz. Ortamdaki mikroorganizmalarla buluşturarak sütü mayalayın, ev yo-
ğurdu yapınız. Ev yoğurdu probiyotikdir. Probiyotik besinler, bağırsaklarda mikrobik dengeyi 
sağlayan özellik taşır. Bağırsak duvarından zararlı maddelerin geçişine engel olur. Zararlı bakterile-
rin üremesini durdurur, mide ve bağırsak sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Yoğurtta bulunan 
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yararlı mikroorganizmalar bağışıklık sistemini uyarıcı etkisinden 
dolayı kanseri, astımı, egzamayı, kadınlarda vajinal mantarı, ilti-
habi hastalıkların oluşumunu, besin alerjilerini önler. İshali tedavi 
ettiği, şekeri ve tansiyonu dengelediği, yaşlanmayı yavaşlattığı, 
LDL kolesterolü düşürdüğü, depresyonu ve okzalata bağlı böb-
rek taşı oluşumunu önleyici etkisi olduğu araştırmalarla gösteril-
miştir. Bu kadar yararlı bir besini sofranızdan eksik etmeyin. 

Kefir de probiyotik süt ürünlerindendir. Kefir: Fermente süt 
ürünleri içinde yoğurttan sonra en çok bilinen süt ürünlerinden-
dir.

Kefirde yoğurttan fazla yararlı mikroorganizmalar bulunur. 
Bunlar laktoz ve proteinleri parçalayarak sindirimi kolaylaştır-
maktadır. Bu mikroorganizmalar aynı zamanda B grubu vitamin-
leri de organizmada sentezlemektedir. Düzenli olarak günde 1-2 
su bardağı kefir tüketiminin metabolizmayı düzenleyici etkisi ol-
duğu araştırmalarla gösterilmiştir. Şişkinlik ve hazımsızlık şikayeti 
olanlar süt grubu olarak hergün 1-2 bardak kefir tüketiniz.

Ev yoğurdu yapımı: 1 kg günlük şişe süt, 1 yemek kaşığı pro-
biyotik yoğurt

Yapılışı: Süt 5 dakika kaynatılır. Yarım kiloluk iki cam kaseye ay-
rılır. Sofra bezi üzerinde el yakmayacak ısıya kadar bekletilir. Her 
bir kaseye sütle sulandırılmış 1 tatlı kaşığı yoğurt ilave edilir ve 
karıştırılır. Üzeri kalın bir örtü ile kapatılarak (veya 50 derece ısı-
daki fırında) 4 saat mayalanması beklenir. Buzdolabına alınır. 1-2 
gün bozulmadan buzdolabında bekletilir

 Kalsiyumdan zengin 

beslenmek zayıflamayı 

hızlandırır, t
ansiyonu 

düşürür, kan
ser olma 

riskini azaltı
r. 



9

SA
LA

TA
LA

R

BESİN DEĞERİ: 

Enerji : 1093 kal
Protein : 43 gr
Yağ : 39 gr
Karbonhidrat : 136 gr
Kalsiyum : 1526 mg
Demir : 127 mg
Fosfor : 799 mg
Çinko : 8 mg
Sodyum : 323 mg
A Vitamini : 1831 iu
Tiamin : 0,5 mg
Riboflavin : 2,9 mg
Niasin : 1,2 mg
C Vitamini : 252 mg
LİF : 24 gr

YAPILIŞI: 

 ¤ Yoğurdu doğradığımız maydanoz ve dereotunu, sarımsağı, 
sirke ve tuzu 1 su bardağı ilavesiyle blenderdan geçirelim. 

 ¤ Yeşil renkli ayran elde edelim. 
 ¤ Kabuğu soyulmuş, küçük doğranmış salatalıkları ekleyelim. 
 ¤ Üzerine zeytinyağı, nane ile süsleyelim. 

NOTLAR: KABIZLIK ÖNLEYEN, KALSİYUMDAN 
ZENGİN CACIK

Salatalık doğramadan yeşil ayran olarak da içilebilir veya 
salata sosu olarak da kullanılabilir. 
Posa oranı yüksek bir ara öğün olabilir. 

YEŞİL CACIK

İÇİNDEKİLER: 

 ¤ 500 gr yoğurt
 ¤ 2 demet maydanoz
 ¤ 1demet dereotu (eklenmeyebilir)
 ¤ 2 adet salatalık
 ¤ 2 diş sarımsak
 ¤ 1 yemek kaşığı zeytinyağı
 ¤ 1 yemek kaşığı kuru nane
 ¤ 1 çorba kaşığı sirke
 ¤ Tuz

(4 kişilik)
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BESİN DEĞERİ: 

Enerji : 691,5 kal
Protein : 26 gr
Yağ : 30 gr
Karbonhidrat : 78 gr
Kalsiyum : 603 mg
Demir : 1,4 mg
Fosfor : 585 mg
Çinko : 3 mg
Sodyum : 249 mg
A Vitamini : 144,5 iu
Tiamin : 0,2 mg
Riboflavin : 0,8 mg
Niasin : 0,3 mg
C Vitamini : 4,2 mg
LİF : 4 gr

İÇİNDEKİLER: 

 ¤ 1/2 su bardağı şehriye
 ¤ 3 su bardağı süt
 ¤ 1 yemek kaşığı zeytinyağı
 ¤ 1 yemek kaşığı nane
 ¤ Tuz

YAPILIŞI: 

 ¤ Şehriyeyi yağda pembeleşinceye kadar kavurun. 
 ¤ Çok az su ekleyin şehriyeyi pişirin.
 ¤ Üzerine süt katın 10 dakika kaynatın.
 ¤ Ocaktan almaya yakın nane serpin.

NOTLAR: SOĞUK GÜNLERİN ÇORBASI

Şehriye, süt ile buluşturulduğunda proteinden, kalsiyum-
dan, fosfordan ve B grubu vitaminlerinden zengin bir çorba 
elde edilir. 

(5 kişilik)SÜT ÇORBASI


