Bır Arada
Uzakta ama bir arada...
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RAMAZAN AYINDA BESLENME

Sevgili İnnovalılar,
On bir ayın sultanı, birlik, beraberlik ve yardımlaşma ayı olan
Ramazan ayını yine büyük bir sevinçle karşıladık. Her yıl olduğu
gibi bu yıl da evlerimize neşe, sofralarımıza bolluk ve bereket,
gönüllerimize huzur getirdi. Ramazan ayında oruç tutulmasıyla
birlikte değişen öğün saatlerimizde, yani iftar ve sahurda dengeli
beslenerek günlük yaşantımızda orucun ideal formumuzu
korumada bize pozitif olarak katkı sağlayacağınızı biliyor
muydunuz?
Diyetisyenimiz Alican Demiroğlu’nun İnnovalılara özel hazırladığı
Ramazan’da dengeli ve sağlıklı beslenme tavsiyelerine gelin
birlikte kulak verelim. Yazımızın bundan sonrasında sözü Alican
Demiroğlu’na bırakıyoruz…

Link burada

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

Ramazan hem ruhumuz hem de vücudumuz için oldukça kıymetli
bir dönem. Beslenme yönünden iyi değerlendirilirse vücudun
iyileşmesi, daha sağlıklı hale gelmesi için büyük avantajlar
içeriyor. Tek yapmamız gereken birkaç kritik noktaya dikkat
etmek ve Ramazan’ı ruhuna uygun geçirmek.

Özellikle daha önce aralıklı
oruç denemiş kişiler fiziksel
olarak Ramazan orucunu daha
rahat tutuyorlar.
İftarda ve sahurda vücudun
enerji ihtiyacı karşılanacak
şekilde öğünler yapılmalı,
arada sağlıklı atıştırmalıklar ve
gün içinde oluşan sıvı kaybını
mutlaka tamamlamalıyız.
İftarda sudan sonra yenilecek
birkaç zeytin ya da hurmanın
ardında 1 kase çorba içmek
kan şekerinin dengelenmesi
için ideal olacaktır. Özellikle
çorbadan sonra verilecek
birkaç dakikalık ibadet ya da
ev turu molası aşırı açlığı
önleyecek ve vücudu
rahatlatacaktır.
#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

Hayvansal ya da bitkisel
protein (et, tavuk, balık, kuru
baklagiller) içeren bir ana
yemek ve yanına özellikle
bağırsakların durma noktasına
gelebileceği bu dönemde bol
sebze almamız iyi olacaktır. Bu
sebzeyi salata, sebze yemeği
ya da haşlama şeklinde
yapabiliriz.
Öğünün diğer öğesi
karbonhidrat kısmında ise
miktar kontrolünü iyi yapmak
şart. Ekmek, pide, bulgur,
makarna, patates, hamur işi
grubundan vücut ihtiyacına
göre belirli ve kontrollü
miktarda yemeliyiz.
Unutmayalım kilo kontrolü
karbonhidrat kontrolü ile
birebir ilgilidir.

İftarla sahur arasında ise çiğ
kuruyemişler, meyve gibi
sağlıklı atıştırmalıklar
yapılabilir. Ramazan’da sık
tüketilen tatlı konusunda ise
haftada 1-2 kez sütlü tatlıları
tercih etmek daha masum
olacaktır.

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

!

İftar sahur arası sıvı tüketimi
gün içinde yerine
koyamadığımız için asla
atlamamamız gereken nokta.
Şekerli, gazlı içecekler yerine
su, bitki çayları, şekersiz
kompostolar kullanabiliriz.
Akşam kahve içmenin uyku
kalitesini düşüreceğini
unutmamak gerekir.
Sahur öğünü ise hem enerji
ihtiyacını tamamlamak hem
de ertesi gün oruç tutarken
zorlanmamak açısından
önemli bir öğün. Klasik
kahvaltı en güzel seçenek.
Yumurta, peynir, zeytin, bol
sebze, ceviz, tam tahıllı
ekmekle oluşturulacak bir
menü tok tutacakken
yenilecek pasta, börek,
çikolata, reçel ve ağır ana
yemekler ise ertesi gün
sindirim sorunlarına ve açlık
krizlerine yol açabilir.

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

Dikkat edilmesi gereken 3 kritik noktaya da dikkat çekelim.
Bunlar benim gözlemim ve “Ramazan’da hep kilo alıyorum”
cümlesinin de asıl sebepleri. Bu noktalara dikkat edersek
Ramazan’ı her yönden verimli geçireceğimize inanıyorum.
Unutmayalım böyle bir dönemde kilomuzu korumak çok
kıymetli, gereken şeyleri yaparsak eksilme de gözlemleyebiliriz.

Karbonhidrat kontrolünü
yapacağız.
Karbonhidrat alımımızı ayarlayamıyoruz. Bunların yenmesine karşı
olduğumdan değil ama bir anda çorbası, böreği, pidesi, pilavı üstüne
tatlısı, meyvesi gelince vücudumuzu acımasızca zorluyoruz ve bu
Ramazan’ın ruhuyla da örtüşmüyor.
İftar sahur arası aralıklarla
(bir anda değil) minimum
1.5-2 litre su tüketeceğiz.
Su eksiğini tamamlamıyoruz. Dünyanın en sıkı diyetini de yapsanız
vücut sıvısı eksikse yağ yakamayız, kilo artışı kolayca olur. Gün içinde
sıvı eksiğimiz çok.
İftardan 2-3 saat sonra, minimum
30 dakika ev egzersizi yapacağız.
Oruçluyken hareketimiz azalıyor. Hele ki evde
yaşadığımız bu dönemde vücudumuzun enerji
harcaması daha da azalacak.
Diyetisyen Alican Demiroğlu
Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

