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İnnovalılara Özel 
Diyetisyenimizden 
Beslenme ve Yaşam Tarzı 
Önerileri*

*Bu öneriler diyetisyenimiz Alican Demiroğlu tarafından hazırlanmıştır.



#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

Evden çalışmaya başladığımız bugünlerde beslenmemizin ve yaşam tarzı-
mızın bizim için çok daha önemli bir hale geldiğini söyleyebiliriz.
Beslenme ve yaşama alışkanlıklarımızda yapacağımız küçük düzenlemeler 
ile bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz, hem fiziksel hem de mental 
olarak daha iyi hissetmemiz mümkün.

Diyetisyenimiz Alican Demiroğlu’nun tavsiyelerine kulak verelim ve daha 
sağlıklı yaşamak için için neler yapmalıyız gelin birlikte öğrenelim.

Sevgİlİ İnnovalılar,

EVDE ÇALIŞMA PLANI YAP!
• Beslenme planını önceden hazırla
• Hareketsizliğe karşı önlem al
• Mental olarak iyi durumda kal

Rİsk Faktörlerİ Nelerdİr?
• Strese bağlı kontrolsüz yeme ve atıştırma
• Hareketsizlik
• Uyku düzeninin değişmesi
• Kaygı

LİNK BURADA

https://www.youtube.com/watch?v=PZZbA49dnC8&feature=youtu.be


Beslenme Düzenİmİz
            Nasıl Olmalı? Evde 

kalacağımız bu 
dönemde alınan kalori fark 

etmeden artabilir. Hem stres hem 
evde bulunmanın verdiği durum 
nedeniyle özellikle karbonhidrat 

ağırlıklı atıştırmalara yönelmek zaten 
hareketimiz kısıtlandığı için hem 
vücutta yağlanmayı kolaylaştırır 

hem de bağışıklık sistemini 
olumsuz etkileyebilir. 

Kronik bir 
hastalığınız yoksa ev 

dönemlerinde günde 2 ana 
öğün yapabilir ve araya yağlı 

tohumlar (badem, fındık, fıstık, 
ceviz), yoğurt-kefir, meyve gibi 

sağlıklı atıştırmalıklar 
ekleyebilirsiniz. Ana öğün 
saatleriniz 10.00-18.00 

ya da 11.00-19.00 
olabilir. Eğer erken bir 

şeyler yemek bizim için 
önemliyse 3 öğün düzeniyle 

devam edebiliriz. Dikkat 
etmemiz gereken nokta evde 

olduğumuz için enerji 
ihtiyacımızın eskisi kadar 

olmayacağıdır. 

#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!



Beslenme Düzenİmİz
            Nasıl Olmalı?

Öğünlerin içeriği ve 
miktarı vücut durumumuza 

göre değişir. İlk öğünümüzün 
yumurta, peynir, zeytini bol 

sebzeler ve ekmek ya da ceviz gibi 
besleyici gıdalardan oluşması 

önemli. Yumurta, peynir, 
et-tavuk-balık gibi protein 

kaynaklarından eksik 
beslenmemeliyiz. 

Sağlıklı ve doğal 
yağlar mutlaka 

beslenmemizde bulunmalı. 
Zeytinyağı, tereyağı, Hindistan 

cevizi yağı, çörek otu yağı, avokado 
ve yağlı tohumlar (fındık, ceviz, 

badem, fıstık, kabak çekirdeği vb) 
gibi doğal yağlar iştah 

mekanizmasını dengeler ve 
vücut için oldukça 

faydalıdır. 

#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

Günlük alacağımız 
karbonhidrata dikkat 

etmeli ve basit olmayan 
kompleks karbonhidratlara 

yönelmeliyiz; sebzeler, meyve, 
yoğurt, tam buğdaylar, patates, 

kurubaklagiller (kuru fasulye, 
mercimek, nohut, 
barbunya) gibi.



Bağışıklık Sİstemİ İçİn
       Tavsİyeler

#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

Vitamin ve mineral
alımını arttırmalıyız!

Bunu bolca sebze yiyerek ve günde 
1-2 porsiyon meyve tüketerek 
gerçekleştirebiliriz. Sebzelerin farklı tür 
ve renklerde olması bağışıklık sistemini 
güçlendiren antioksidanların çeşitlerini 
arttırır. Bağırsak sağlığınıza

önem vermeliyiz. 

Bağışıklık sistemimiz doğrudan 
bağırsak sağlığımızla ilgilidir. Bağırsak 
floramızdaki ortamı desteklemek için 

sebzelerle bol lif alımı, ev yapımı 
probiyotikler; turşu, yoğurt, kefir, sirke 

tüketmeliyiz. 

Basit-rafine
karbonhidrat

tüketmemeliyiz. 

İçinde basit şeker bulunduran özellikle 
paketli seçenekler bağışıklık sistemi 
hücrelerimizin savaşma yeteneğini %50 
azaltabiliyor. 



Bağışıklık Sİstemİ İçİn
       Tavsİyeler

#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

Bağışıklığa İyİ Gelen
Besİnler 

Yeterli bir uyku hormonal 
dengemizin olmazsa olmazıdır. 

Metabolizmamızın iyi çalışması ve 
bağışıklık sistemimizin daha iyi 

durumda olması için çalışmalar 5-8 
saat arası uyumayı ve gece 00.00 
ile sabah 06.00 arasında uykuda 

olmanın en iyisi olduğunu 
söylüyor. Yetersiz ve kalitesiz uyku 

savunma sistemimizi zayıflatıyor. 

Destek kullanmak istersek, Çinko , 
Ester-c, beta glukan ve Omega-3 iyi 
seçenekler olacaktır. Bunun yanında 
D vitamini seviyemiz düşükse 
tamamlamak oldukça kritiktir. 

Stres yönetimi belki de sistemin en 
önemli ayağıdır. Stres, vücutta özellikle 

savunma sistemimizde ciddi olumsuz 
etkiler yaratır. Mental olarak 

rahatlamamızın yollarını aramak 
yapılması gereken şeyler arasındadır. 

(ibadet, meditasyon vb) 

Zencefil - Zerdeçal

Sarımsak

Ev Yapımı Yoğurt - Kefir

Ev Turşusu - Sirke

Yeşil Çay

Brokoli - Karnabahar

Yaban Mersini – Ahududu – Böğürtlen

Mantar

Sumak



HAREKET ÖNEMLİDİR!

Her Gün 30-40 Dakika
Fiziksel Aktivite

Hareketin kısıtlandığı bu dönemde evde yapılacak fiziksel 
aktiviteler hem kilo kontrolü hem de mental sağlık için çok 
önemlidir. Günlük minimum 30-40 dakika aktif olmalısınız. 

Uygulama marketlerinde bulunan ücretsiz appleri 
kullanabilir (30 gün fit gibi) ya da youtube üzerinden bir 

egzersiz seçebiliriz (leslie vb) 

Sağlıklı Günlerde Görüşmek Dileğiyle …

#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

Online Egzersiz

Uygulamaları 


