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

Sevgili İnnovalılar,
Birlikte, yaşamlarımızı düzenli ve dengeli beslenerek daha sağlıklı hale 
getirelim! İçinde bulunduğumuz süreçte en önemli şeyin sağlık olduğunu 
bir kez daha anladık, bu yüzden sağlıklı beslenelim, sağlıkla kalalım.

Sağlıklı beslenme, temel anlamda yeterli ve dengeli beslenme demektir. 
Vücudumuzda yer alan tüm hücrelerin faaliyetlerini tam anlamıyla yerine 
getirebilmesi için besin kaynakları olan yağlar, karbonhidratlar, proteinler, 
vitaminler ve minerallerden gerektiği kadar, gerektiği ölçüde tüketmeliyiz. 
“Gerektiği kadar, gerektiği ölçüde” kısmının altını önemle çiziyoruz. Aksi 
taktirde sadece protein veya karbonhidrat tüketimi sağlıklı ve dengeli 
beslenme kurallarına aykırıdır. Gelin öncelikle vücudumuzun ihtiyaç 
duyduğu temel besin öğeleri ile kısaca tanışalım.



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

Temel gıda öğesidir. Meyve, tahıl, sebze ve süt 
ürünlerinde bulunan şeker, nişasta ve liflerdir. 

karbonhidratlar

Vücudumuzun tek başına üretemediği kaynaklardır. 
Vücudumuzda %4’lük bir dilime sahip olan 
mineraller vücut gelişimi ve dengelenmesi gibi 
birçok fonksiyonda rol oynar. 

MİNERALLER

Vücudumuzun kas dokusunu ve yapısını 
korumak için gerekli besin kaynağıdır. 
Proteinler, hayvansal gıdaların yanı sıra fındık 
ve baklagiller gibi birçok kaynakta yer alır. 

PROTEİNLER

Omega-3, Omega-6 gibi yağ asitleri sinir 
sistemimiz için oldukça faydalıdır. A, D, E ve K 
gibi yağda çözünen vitamin türlerini de 
sağlıklı yağlardan tüketiyoruz. 

SAĞLIKLI YAĞLAR



Haklarında araştırdıkça zengin bilgilerle karşılaştığımız, bedenimize ve 
zihnimize iyi gelen bu besin kaynaklarıyla tanıştığımıza göre şimdi de “Besin 
Piramidi” ile tanışalım. Bizlere doğru yolu göstereceğine eminiz. :) 

Tabii sağlıklı beslenmeyi konu alan konuşmaları da dinleyip bir kulak misafiri 
olmak, sağlıklı beslenme konusunda daha çok bilgi sahibi olmamızı 
sağlayacaktır. “Yiyecek savaşları!” sloganı ile 2018’de TEDx’e konuk olan 
Biyomedikal Mühendisi Ayşegül Çoruhlu sağlıklı beslenme ile ilgili 
görüşlerini dinlemek için: 

Besin gruplarının vücudumuz için ideal tüketim miktarlarıyla ilişkili fikir veren 
ve sağlıklı beslenmeyi amaçlayan bir araç olarak tasarlanmıştır. Besinlerin 
piramit içerisinde gösterilmesinin amacı, sağlıklı beslenme konusunda 
bilinçlenmemizi sağlamaktır. Bu doğrultuda besin piramidi bize besin 
gruplarının dengesini ve önemini basit bir şekilde öğretmiş oluyor. 

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

BESİN PİRAMİDİ

Link burada

Yağlar
Sıvı Yağlar
Şekerler

Ara sıra tüketin

Günde
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Günde
2-3 Porsiyon

Günde
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Günde
2-4 Porsiyon

Günde
6-11 Porsiyon

Süt
Yoğurt
Peynir

Meyveler

Kırmızı Et
Kümse Hayvanları
Balık
Yumurta
Fasulye
Ceviz

Sebzeler

Tahıllar
Pirinç
Makarna
Ekmek

https://www.youtube.com/watch?v=XpfdAYRKLVI


Sağlıklı beslenme ilgili bu kadar konuşmuşken, Ramazan ayında da doğru 
besinlerin vücudumuza en verimli şekilde katkı sağlayabilmesi için sizlere 
özel sağlıklı yemekler serisi oluşturduk. Haydi gelin bir göz atalım.

O halde iftarımızı lezzetlendirecek harika bir tarif ise hemen aşağıda:
Kremalı Karnabahar Çorbası: 

Her gün salata yemek beyni 11 yaş genç tutuyor!
Salata yemenin insan beyninde yarattığı olumlu etkileri ortaya koyan bir 
çalışmaya göre her gün salata yemek hem insan beynini 11 yaş genç tutuyor hem 
de insanları bunama ve benzeri beyin hastalıklardan koruyor.
Beslenme Epidemiyolojisti Martha Clare Morris ve ABD’deki Rush 
Üniversitesi’ndeki ekibi her gün bir veya iki porsiyon, içerisinde yeşil sebzelerin 
ağırlıklı olduğu salata yiyen insanların nadiren salata yiyen insanlara göre daha az 
hafıza problemleri ve daha az bilinçsel düşüş yaşadıklarını ortaya koydu. 
Epidemiyolojist Morris’in çalışmasında ulaştığı sonuçlara göre her gün salata 
tüketen sebze sevenlerin beyinleri lahana ve ıspanak gibi sebzeleri nadir tüketen 
insanların beyinlerine göre 11 yaş daha genç kalıyor.

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

Sofralardan mutlu kalkmamızı sağlayan çorbaların vücudumuza 
sağladığı faydaları saymakla bitmez. İşte bunlara birkaç örnek:

1. Mide duvarının gerilmesini önler
2. Tokluk hissi verir
3. Sıvı tüketimimize katkı sağlar
4. Bağışıklık sistemimizi günlendirir

ÇORbALAR

Kilo vermek, beslenmemizi iyileştirmek ya da sadece daha 
sağlıklı bir yaşam tarzı edinmek… İşte size nedenimiz her ne 
olursa olsun başından sonuna kadar salata yemenin sağlığımıza 
ne kadar yararı olduğunu anlatan bir araştırma:

SALATALAR
Link burada

https://www.ardaninmutfagi.com/yemek-tarifleri/corbalar/kremali-karnabahar-corbasi


58 ve 99 yaş aralığındaki toplam 960 kişi üzerinde denendiği belirtilen 
araştırmanın sonuçlarına araştırmaya konu olan kişilerin beslenme 
alışkanlıkları 5 yıl boyunca değerlendirilerek ulaşıldığı belirtiliyor.

Şimdi ise Refika’nın Mutfağı’ndan sağlıklı beslenme tariflerinden 
bir tanesi buraya çok yakışacak!

Avokadolu ve Ton Balıklı Salata Tarifi: 

YouTube Videosu: 

Koronavirüs sebebi ile evlerimizde geçirdiğimiz bu sürecin bize 
öğrettiği en güzel şeylerden biri olarak yorumlamayı tercih ediyoruz. :) 
Haberlere ve sosyal medyaya konu olan ev yapımı el emek göz nuru 
nefis taptaze ekmeklerden gelin biz de yapalım, hem de en 
sağlıklısından. 

Atıştırmalık Zeytin Tarifi: Link burada

Link burada

Link burada

SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR

YENİ DÖNEM GÖZDESİ: 
EVDE EKMEK YAPIMI 

Gün içerisinde veya iftarla sahur arasında iyi beslenmek için 
dikkat ettiğimiz ana öğünler kadar, ara öğünler de fazlasıyla 
önem taşıyor. Sağlıklı atıştırmalık bulmak ve iyi bir beslenme 
düzeni oluşturmak bazen zorlayıcı olabiliyor. Fakat boş 
zamanlarımızda hızlı ve kolayca hazırlayıp güvenle 
tüketebileceğimiz, enerjinizi yükseltece enfes tarifleri sizler 
için araştırdık: Link burada

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

https://www.refikaninmutfagi.com/tarifler/avokadolu-ton-balikli-salata/
https://www.youtube.com/watch?v=zWa7G87Xo5s&feature=youtu.be
https://www.refikaninmutfagi.com/tarifler/ogunler/atistirmalik/
https://www.refikaninmutfagi.com/tarifler/atistirmalik-zeytin-tarifi/


Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

Mayayı yoğurma kabına alarak ılık su ile çözdürelim.
Maya ve su karışımına balı ve tuzu ekleyerek eritelim.
Yulaf unu ve tam buğday ununu karıştırarak, sıvı karışıma yavaş yavaş ekleyerek 
yoğuralım ve hafif ele yapışan bir hamur elde edelim.
Hamurun üzerini streç filmle kapatarak bir saat mayalanmaya bırakalım.
Mayalanan hamuru tekrar yoğurarak, ceviz, haşhaş ve kabak çekirdeğini ekleyelim.
Hamuru, yağladığınız baton kek kalıbına yerleştirerek şekil verelim ve 30 dakika 
daha mayalanmaya bırakalım.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirelim.
Ilıdıktan sonra dilimleyerek afiyetle tüketelim.

Tarifi deneyenler Instagram hikayenizde paylaşıp bizi etiketlemeyi 
unutmayın!

Sağlıkla kalın. :)

KURUYEMİŞLİ EKMEK TARİFİ
Malzemeler
1 su bardağı yulaf unu

1 su bardağı tam buğday 
unu

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı bal

1/2 su bardağı iri çekilmiş 
ceviz içi

2 yemek kaşığı kabak 
çekirdeği içi

2 yemek kaşığı haşhaş 
tohumu

PÜF NOKTA

HAZIRLANIŞI

Hamurun güzelce kabarması için 
mayayı ılık suda çözdürmemiz ve 
oda sıcaklığında en az bir saat 
dinlendirmemiz gerekir. Hamuru 
yoğurduktan sonra ellerimizi 
hafifçe yağlayarak kolayca şekil 
verebiliriz.

PİŞİRME ÖNERİSİ
Ekmek hamurunuza ceviz, kabak 
çekirdeği ve haşhaş tohumunun 

yanı sıra ay çekirdeği ve keten 
tohumu da ekleyebiliriz.

https://www.facebook.com/innovabilisim
https://twitter.com/innovabilisim
https://www.instagram.com/innova_bilisim/
https://www.linkedin.com/company/innova/
https://www.youtube.com/channel/UCPLNiakxRPPAQbOMTXPEo_Q



