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Güç Dayanıklılık Çeviklik Sürat

İÇİNİZDEKİ ENERJİYİ SERBEST BIRAKIN !

MULTIDRIVE
(Patent Pending)

Technogym’in hassas dirençli (rezistanslı) MULTIDRIVE özelliğe sahip yeni motorsuz ekipmanı, 
en zorlayıcı itme kuvvetini bile sürate çevirerek performansınızı bir sonraki seviyeye taşır.
Daha fazla keşfet: technogym.com/skillmill

Türkiye Yetkili Distribütörü: AVV Spor Mlzm.ve Hiz.İth.İhr.ve Tic.Ltd.Şti.
T. 0212 310 50 55     info@avv.com.tr
www.avv.com.tr
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Nurcan İbrahimoğlu

Esra Güzel

Nurcan İbrahimoğlu

Kreatif ve Görsel Yönetmen
Grafik Tasarım Sorumlusu
Furkan Fedai

Grafik Tasarım Asistanları
Sosyal Medya Asistanı
Esra Güzel
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Sağlıklı tercihler FastFood sektörünü batırabilir!

editör

Baharla birlikte havaların biraz da olsa ısınması depresif ruh halinden 
bizi kurtarmaya yetti. Hafta sonları sahile veya parklara gelen insanları 
gördükçe gerçekten bir umut diyorum kendime. Parkta ve sahilde 
spor yapanların, yürüyenlerin sayısı gittikçe artıyor. Havaların etkisi, 
yaz telaşı derken sağlıklı beslenmeye ve sağlıklı yaşamaya olan 
ilgi de artıyor. Her geçen gün daha çok sağlıklı yemek restoranları 
açılıyor, taze meyve ve sebze sularına olan ihtiyaç artıyor, ev yapımı 
ekmekler, salatalar artık daha çok tercih ediliyor. 

Tüm bunlar beraberinde farklı bir sektörün doğmasınada sebep 
oluyor. Sağlıklı yemek sektörü bilinçli tüketiciyle birlikte daha hızlı 
büyüyerek fastfoodun yerini henüz olmasa da gelecek 5 yılda büyük 
ölçüde tehlikeye sokacak. Buradaki en büyük etken tabii ki yine biz 
sağlıklı yemek tüketicilerine düşüyor. 

Eğer ana yemeklerimizde, özelliklede dışarıda yemek yediğimizde 
sağlıklı tercihleri yaparsak sektörün bu yöndeki ihtiyaçlara daha hızlı 
cevap vermesi için yardımcı olacağız. Birçok sağlıklı yemekler yapan 
restoranı deneyimledik, Türkiye’de çıkan hemen hemen tüm juice’ları 
tatdık, protein barları, unsuz, şekersiz tatlılar, glutensiz biscottiler, ev 
yapımı fıstık ezmeleri derken neredeyse tüm sağlıklı lezzetlerle ilgili 
fikir sahibiyiz. Burada şunu söylemek isterim ki Türkiye’deki bir çok 
marka gerçekten işini bilerek doğru ürünler yapıyor. Hem lezzet hem 
içerik bakımından oldukça zengin her türlü beslenme şekline göre 
çeşitli ve farklı tatlar bulmak mümkün. Bu konuda oldukça iddialı iler-
lediğimizi ve gittikçe daha çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. 

Bu lezzetlerden bizzat deneyimlediğim ve çok severek içtiğim 
Türkiye’de yeni başlayan bir detoks akımından bahsetmek istiyorum; 
çorba detoksu. MFB Diet’in ürünleri olan Power Souping ile üç günlük 
hem arındırıcı hem de doyurucu bir detoks deneyimledim. Gerçek-
ten ince düşünülmüş lezzetleri içeriside barındırıyor. Özellikle en 
sevdiğim 1.günün sabahında gelen avokadolu, ıspanaklı coconut milk 
li shake ve Pancar çorbası…

Bu kadar muazzam lezzetlerle detoks yapmak gerçekten çok keyifli. 
Aç kalma korkunuz var ve yaza nereden başlayacağınızı bilmiyorsa-
nız bence en güzel başlama yolu!!

Nurcan Arıcan
Genel Yayın Yönetmeni

Nurcan ArıcanNurcan İbrahimoğlu
Genel Yayın Yönetmeni
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www.monthlyfitness.com
YENİLENDİ

FITNESS
Monthly

50+
Yazar

Liste
İçerikler

Anket ve 
Test

İçerikleri

İçerikteki
Ürünü 
Satın Al

Tüm sayıları ücretsiz oku, dijital kitapları indir, 
50'den fazla uzman yazarın görüşlerini oku, 

anketlere ve testlere katıl bilgini ölç, 
yazı içerisindeki beğendiğin ürünü hemen satın al!

Yenilenen Monthly Fitness'ı ziyaret et!
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B Bireydeki anormal yeme 
alışkanlıkları (fazla veya az 
yemeye eğilim) ile birlikte 
seyreden, yiyecek ve vücut 
ağırlığı algısında bozukluk 
şeklinde tanımlanabilir. 
Temelinde psikolojik sorunlar 
yatmaktadır. Bireysel, çevresel 
ve genetik faktörlerin etkisiyle 
bireylerin günlük besin alımı 
önerilenden çok daha az veya 
çok daha fazla olmaktadır. Bu 
yeme bozuklukları da birtakım 
özellikleri ile birbirinden ayrılır.

Anoreksiya Nervoza 
Bireyin aşırı zayıf olmasına 
rağmen kilo almaya karşı geliş-
tirdiği şiddetli korku ile bilerek 
aç kalma, kilo kaybı (normal 

sağlık

vücut ağırlığının en az %25 
i) ve normal kiloya gelmeyi 
reddetme gibi davranışlar ile 
tanımlanır. Ergenlik çağındaki 
kızlarda kültürel çevre ve sos-
yal medyanın etkisiyle daha 
çok görülmektedir. 

Bu bireyler ya besin alımı kısıt-
laması yaparak ya da yemek 
yedikten sonra kusma, laksatif 

(müshil etkili) ve diüretik (idrar 
söktürücü) ilaçlar kullanma 
ile yediklerini telafi etmeye 
çalışarak vücut ağırlıklarını sü-
rekli olarak düşürmek isterler. 
Bireydeki bu yanlış eğilimler 
tüm organ ve sistemler üzerin-
de bozukluklara, vücudun yağ, 
kas, kemik dokularında hara-
biyetlere,  enerji, vitamin ve 
mineral yetersizliklerine sebep 

olur. Bu bireylerin en önemli 
özelliklerinden biri de kilo alma 
korkusuyla tedaviyi şiddetli 
şekilde reddetmeleridir. 

Bulimia Nervoza
Anoreksiya Nervoza ile birçok 
benzerlikleri vardır fakat bu bi-
reylerde kontrolsüz fazla yeme 
üzerine pişmanlık döngüsü 
gözlenmektedir. Anormal ölçü-

Yeme Bozukluklarını             Ne Kadar İyi Tanıyoruz

Daha fazla içerik

monthlyfitness.com 
adresinden ulaşabilirsin
Sevgi Akdaş’ın  tüm 
içerikleri için 
monthlyfitness.com’a 
tıkla!

SEVGİ AKDAŞ

10 l Monhtly Fitness - Nisan 2021
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sağlık

lerde besin tüketimi ardından 
kusma, laksatif ve diüretik etkili 
ilaçlar ile tekrar bu yedikle-
rini vücuttan atma davranışı 
içindedirler. Bu besin alımları 
binge eating (tıkınırcasına 
yeme) denilen yeme atakları 
şeklinde gerçekleşir. 
   Ek olarak genellikle se-
ratonin (mutluluk hormonu) 
yetersizliği veya bu hormo-
nun üretim mekanizmasında 
bozukluk ile gelişen mutsuzluk 
hissini yemek yiyerek kapat-
maya çalışan bireylerde de 
görülebilir. Anoreksiya olan 
bireylerle aralarındaki en 

büyük fark bulimia nervozada 
bireylerin daha dışa dönük ve 
tedaviye daha istekli olmala-
rıdır. Doğru bir tedavi ile daha 
olumlu sonuçlara ulaşılabilir.

Diğer Yeme Bozuklukları
Beden algısında bir bozukluk 
olmamasına rağmen seçici 
yeme, kusma, yutamama ve 
boğulma korkusuyla besinden 
kaçma gibi davranışlar göste-
ren bireyler için söylenebilir.

Ayrıca vücut kas oranının 
yüksek olmasına rağmen 
kaslarının yeterince hacimli 

olmadığı düşüncesiyle sürekli 
olarak sadece yüksek miktar-
da protein alımı ve aşırı spor 
yapan bireyler de  Bigoreksiya 
tanısı alırlar. Günümüzde sos-
yal medya akımlaırının etkisiyle 
gelişme çağındaki erkeklerde 
daha çok görülmektedir.

Sağlıklı olma adı altında 
saplantılı şekilde sağlıklı 
beslenmeyi hayatının temel 
hedefi haline getiren ve bir 
süre sonra kendini günlük 
hayattan izole eden bireylere 
Ortoreksiya Nervoza tanısı 
konmaktadır.

Günümüzde tüm  bu hastalık-
ların görülmesinin ve günden 
güne artışının temelinde 
sosyal medyanın ve yeni 
gelişen akımların beden ve 
besin algısı üzerinde saplantı 
oluşturması yatmaktadır. Tüm 
yeme bozukluklarında psiko-
log, doktor, diyetisyen ve diğer 
sağlık personellerinin birlikte 
çalışmasıyla oluşturulan çoklu 
tedavi programı ile en olumlu 
sonuçlara ulaşılır.

Monhtly Fitness - Nisan 2021 l 11 
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BBahara merhaba demişken ve 
yaza bu kadar yakınken, iştahı-
nızı kontrol etmekte zorlanıyor 
olabilirsiniz. Özellikle mevsim 
geçişlerinde yaşanan iştah 
ataklarının önüne geçmek 
aslında düşündüğünüzden 
daha kolay!

Aşırı yeme ve porsiyon 
kontrolü ile savaşıyorsanız, 
eski alışkanlıklarınızı gözden 
geçirme ve yemeklerle olan 
ilişkinizi düzenleme zamanı 
gelmiş demektir. 
Senin için hazırladığım 6 basit 
tüyo ile başlamaya ne dersin?

n İhtiyaçlarınızı belirleyin: 
Diyetinizi zorunluluk değil de 
eğlenceli bir yemek oyunu 

gibi düşünürseniz daha kolay 
adapte olursunuz. Yemeniz 
gereken miktarı öğrenip, 
bilinçli kararlar alabilmek için 
bir kez de olsa bir beslenme 
uzmanından danışmanlık 
almanızı tavsiye ederim. Neyi, 
ne zaman, ne ile, ne sıklıkta 
yemeniz gerektiğini öğrenmek 
hayatınızı kolaylaştıracaktır.

n Ölçün: Yedikleriniz size göre 
az geliyor olabilir ancak 1 kaşık, 
1 kaşık daha derken ölçmediği-
niz sürece ne kadar yediğiniz-
den tam olarak emin olmanız 
mümkün değildir. Diyette 
yasak yoktur ama önemli olan 
porsiyon miktarıdır. Mutfağınıza 
bir tartı alarak işe başlayabi-
lirsiniz. Böylelikle bir oturuşta 

300 gram et tüketmek yerine 
kadınlar için yeterli miktar olan 
90-150 gr aralığında et/tavuk/
balık tüketebilirsiniz.

n Açken sen, sen değilsin: 
Çok acıkmayı bekleme-
yin. Yemeğe ne kadar aç 
oturursanız yediğiniz miktarı 
o kadar abartırsınız. Özellikle 
‘sihirli 17.00’ de ara öğününüzü 
atlamamak kilo vermenizi 
çok yardımcı olacaktır,  bana 
güvenin. Ana öğünler öncesi 
açlığınızı kontrol altında tutmak 
için gün içerisinde dengeli ara 
öğünler yapın.

n Tek porsiyonluk pişirin: 
Kocaman bir tencere yemek 
hazırlarsanız, yiyeceğiniz 

miktar artabilir. Yemeğin 
cezbediciliğini bir kenara 
bırakıp, favori yemeğinizi tek 
porsiyonluk pişirmeyi deneyin. 
Böylece buzdolabınızı her 
açışınızda size göz kırpan, 
ye beni diye bağıran, ilk rafta 
göz hizanıza sinsice gizlenmiş 
fazla yemeğinize hayır demek 
zorunda kalmayacaksınız.

n Küçük tabakları tercih et, 
gözünü doyur: Biliyorum çok 
basit gelecek ama basit ve 
işe yarar olmasını istiyorsanız, 
deneyin! Ana yemeğinizi, sa-
lata veya tatlı tabağında servis 
edin. Yapılan birçok çalışma 
küçük tabakların kilo kaybına 
ve porsiyon kontrolüne 
yardımcı olduğunu gösteri-
yor. Ayrıca küçük tabaklara 
koyacağınız yemekler, tüm 
tabağınızı kaplayacağı için, 
psikolojik olarak dopdolu bir 
tabak yemek yemiş olmak, 
gözünüzün de doymasına 
yardımcı olacaktır.

n Beyninizi doyurun: Dikka-
tinizi dağıtacak dış etkenleri 
yok edin, masada oturun 
ve yemeğinize odaklanın. 
Böylece daha yavaş yiyecek, 
daha çok keyif alacak ve daha 
fazla doyacaksınız. Beynimizin 
yemek yediğini anlaması için 
20 dakikaya ihtiyacı vardır. 
Ayakta veya başka bir işle 
ilgileniyorken 5 dakikada 
biten yemekler, beynimize 
doyum sinyallerinin gitmesini 
sağlamayacağı için, kendimizi 
hala aç hissedip ikinci tabağa 
geçme ve gereksiz kalori alma 
ihtimalimizi artıracaktır.

Aşırı Yemek Yemenin Önüne Geçebilecek 
      6 Basit Tüyo

beslenme

GAMZE ŞANLI AK

Daha fazla içerik

monthlyfitness.com 
adresinden ulaşabilirsin
Gamze Şanlı Ak'ın tüm 
içerikleri için 
monthlyfitness.com’a 
tıkla!

12 l Monhtly Fitness - Nisan 2021
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sağlıklı beslenme

ÜCRETSİZ 
MOBİL UYGULAMA 

YAYINDA!
FITNESS

Monthly
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G

sağlıklı beslenme

GÜLNAZ KİPER

Yirminci yüzyılın sonuna 
doğru çok fazla duyduğumuz 
bir şey, yağın bizim için kötü 
olduğu, kilo alımına sebep 
olduğu ve sağlıklı olmak 
için yağsız beslenmemiz 
gerektiğiydi. Hâlbuki vücu-
dumuzdaki en önemli organ 
olan beynin bile yüzde 60’ı 
yağdan oluşuyor ve vücudu-
muzun birçok diğer organı ve 
dokusu düzgün çalışabilmek 
için sağlıklı yağlara ihtiyaç 

Organik tereyağı yiyin
Senelerdir düşman muame-
lesi gören tereyağı aslında 
insan diyetinin 4500 yıldır 
önemli bir parçası olmuş 
olabilir (1). Organik ve işlen-
memiş tereyağı sadece insan 
genetiğine uygun değil, aynı 
zamanda bizim için birçok 
faydası var: A, D, E ve K vita-
minleri, mantar enfeksiyonla-
rına karşı savaşan laurik asit, 
antioksidanlar ve mineraller 

içeriyor; bağışıklık sisteminin 
düzenli çalışmasına yardımcı 
oluyor; tiroid bezlerine ve 
bağırsaklara iyi geliyor ve 
çocukların büyümesi ve ge-
lişmesi için kesinlikle gerekli 
olan bir besin (2). Tereyağı 
kısa ve orta uzunluktaki yağ 
asidi zincirlerinden oluşur, bu 
yüzden de vücutta yağ olarak 
depolanmaz; tersine, hemen 
sindirilip enerji için kullanılır 
(3). Doymuş bir yağ olduğu 

duyuyor, o yüzden diyetimiz-
den gerekli yağları çıkarmak 
sağlığımızı çok kötü etkileyip 
birçok hastalığa sebep olabi-
liyor. Peki hangi yağlardan ve 
ne kadar yemek lazım? Hangi 
yağlardan uzak durmak 
lazım? İşte merak ettiğiniz bu 
soruların az ve öz bir şekilde 
cevapları!

Sağlıklı ve Sağlıksız Yağlar Hakkında                  
       Merak Ettiğiniz Her Şey

14 l Monhtly Fitness - Nisan 2021
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için (sadece tekli hidrojen ve 
karbon bağlarından oluşur, 
çift bağları olan yağlara ise 
doymamış yağlar denir) oda 
sıcaklığında katıdır ve bize 
senelerdir doymuş yağların 
zararlı olduğu anlatılmıştır, 
ama bu gerçekten daha uzak 
olamaz. 

Bir yağın bizim için iyi olup 
olmadığı doymuş ya da 
doymamış olmasından değil, 
yağ asit zincirinin uzunlu-
ğundan kaynaklanır: kısa 
ve orta uzunluktakiler kolay 
sindirilip bize birçok fayda 
sağlarken, uzun zincirler-
den oluşan yağların fazla 
tüketimi kilo alımına sebep 
olur ve sağlığımıza zarar verir 
(4). Doymuş ve kısa/ orta 
uzunlukta zincirlerden oluşan 
yağlar, örneğin tereyağı ve 
hindistan cevizi yağı, kolayca 
sindirilir, vücutta yağ yakımını 
hızlandırır ve tokluk hissini 
artırır. Uzun zincirlerden olu-
şan yağların tüketiminin ise 
abartılmaması gerekir çünkü 
fazlası yağ depolanmasına 
sebep olabilir: zeytinyağı, fın-
dık, fıstık ve soya gibi yağlar 
buna örnektir. 

Zeytinyağı yiyin, ama ölçülü 
yiyin ve yüksek ısıdan uzak 
tutun
Çoklu doymamış yağların 
asla yüksek ısı görmeme-
si gerekir; yüksek ısıyla 
pişerlerse kimyasal bağları 
bozulur ve bir anda DNA ve 
RNA’larımıza saldıran zararlı 
yağlar haline gelirler. Zeytin-
yağı, ayçiçek yağı, mısır yağı 
ve avokado buna örnektir. 
Zeytinyağının % 75’i oleik 
asitten oluşur, bu da onu 
salatalar için ve soğuk ya da 
oda sıcaklığında yenmesi için 
ideal bir yağ yapar. Sızma 
zeytinyağının içinde birçok 
antioksidan bulunur. Filtrelen-
memiş, koyu yeşilimsi bir sarı 
renginde olan ve boğazınızı 
birazcık yakan zeytinyağla-
rını tercih edin. Zeytinyağı 
yiyebileceğiniz en iyi bitkisel 
yağ olmasına rağmen uzun 
yağ asidi zincirlerinden oluş-
tuğu için fazla tüketimi yağ 

depolanmasına dolayısıyla 
kilo alımına sebep olabilir, o 
yüzden ölçülü kullanmaya 
dikkat edin (4). 

Hindistan cevizi yağı yiyin
Hindistan cevizi yağının 
yaklaşık yüzde 90’ı doymuş 
yağdan oluşur ve bize uzun 
bir süre doymuş yağların 
kötü olduğu anlatılmış olsa 
da aslında doymuş yağlar 
diyetimizde kesinlikle gerek-
lidir. Doymuş yağların kötü 
bir itibara sahip olmasının 
sebebi doymuş yağın koles-
terolü kötü etkilediği inancı 
olmuştur, fakat yeni yapılan 
birçok araştırma göstermiştir 

ki hindistan cevizi yağı ve 
tereyağı gibi doymuş yağlar 
hem kolesterole iyi gelir, hem 
insülin seviyelerini azaltır, 
hem kalp sağlığına iyi gelir, 
hem de antibakteriyel ve 
antiviral faydalar sağlar (5, 6). 
Damarlarımızda yağ tıkanık-
lıklarına sebep olan şey doy-
muş yağlar değil, şeker ve 
rafine karbonhidratlardır (5). 
Zeytinyağın tersine, yüksek 
ısıya dayanıklı bir yağ olduğu 
için hindistan cevizi yağını 
yemek pişirirken kullanma-
nızda sakınca yoktur, fakat 
her şeyde olduğu gibi sağlıklı 
bir yağ diye kullanımını abart-
mayın; bir şeyden fazla tü-

ketmek sindirim sistemini ve 
vücudu yoruyor ve yemeğin 
yararlı etkilerini tersine çevi-
rebiliyor. Diğer tüm yağlarda 
önerdiğimiz gibi ölçülü bir şe-
kilde kullanın ve organik ve 
işlenmemiş hindistan cevizi 
yağı kullanmaya dikkat edin.

Margarini hayatınızdan tama-
men çıkarın
Margarin işlenmiş ve hid-
rojenize edilmiş bir yağdır. 
Hidrojenize etmek demek, 
oda sıcaklığında sıvı olan bir 
yağın içine hidrojen pompa-
layıp onu oda sıcaklığında 
katı hale getirmek demektir. 
Bu süreç margarinin içinde 
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birçok trans yağın oluş-
masına sebep olur, trans 
yağlar ise kötü kolesterol 
olan LDL kolesterolü (“lanet” 
kelimesinden aklınıza gelsin) 
artırırken iyi kolesterol olan 
HDL kolesterolü (“harika” 
kelimesinden aklınıza gelsin) 
azaltır. O yüzden margarini 
hiç kullanmamanız en iyisidir. 

Ayçiçek yağı, mısır yağı, 
susam yağı, yerfıstığı yağı ve 

gibi birçok hastalıklara yol 
açabileceği gözlemlenmiştir 
(7). Susam yağı ve yerfıstığı 
yağı dışındakilerin özellikle 
pişirilmemesi gerekir; yüksek 
ısıda piştikten sonra daha da 
zararlı hale gelirler. 

Kanola yağından uzak durun
İnsanların genetiğine uygun 
olmayan bir tohumdan elde 
edilen kanola yağı, kokusunu 
azaltmak için bir süreçten 

geçer. Bu süreç sonucu 
içerisinde çok tehlikeli olan 
trans yağlar oluşur. Trans yağı 
azaltılmış kanola yağının bile 
vücudumuzda bize çok ge-
rekli olan E vitaminini azalttığı 
görülmüştür, o yüzden bu 
yağdan kullanmamak en 
iyisidir.

soya filizi yağını hayatınızdan 
çıkarın

Bu yağların içinde oldukça 
fazla Omega 6 yağ asitleri 
ve çok az miktarda Omega 
3 yağ asitleri bulunur. Fazla 
Omega 6 yağı almanın ve 
yeterince Omega 3 yağı al-
mamanın birçok zararı vardır: 
kalp ve damar hastalıkları, tip 
2 diyabet, obezite, sindirim 
bozuklukları, astım ve kanser 
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Keten tohumu yağı yararlı
Keten tohumu yağı çok yarar-
lı olan Omega 3’ten oldukça 
fazla içerir, bu yüzden diye-
timizdeki Omega 6 - Omega 
3 dengesizliğine bir çözüm 
olabilir. İskandinav ülkelerin-
de çokça tüketilir. Her zaman 
buzdolabında tutulmalı, asla 
pişirilmemeli, ve küçük oran-
larda salata gibi yiyeceklerle 
tüketilmelidir (4). 

Taze ve organik balıklardan 
yiyin
Taze yakalanmış (çiftlikte 
büyütülmemiş) balıklardan 
almaya çalışın; doğal yaşam 
biçimine ne kadar uygun 
yaşamışsa o kadar sağlıklı 

olurlar ve sizin için de o 
kadar çok fayda sağlarlar. So-
mon, uskumru, alabalık, ringa 
balığı, sardalya ve Albakor 
ton balığı en çok Omega 3 
içeren balıklar arasındadır (8).

Sağlıklı yaşamış hayvanların 
yağlarını yiyin
Hayvan eti yağlarından 
yemenizde sakınca yoktur, 
hatta bu yağlardan yemeniz 
gerekir, ama hayvan etindeki 
yağın Omega 3 - Omega 6 
kompozisyonu o hayvanın 
neyle beslenmiş olduğuna 
bağlıdır. Bol yeşillikle ve az 
buğdayla beslenen, doğal 
ortamında bolca hareket et-
miş olan hayvanlar sağlıklıdır 

ve dolayısıyla Omega 3 yağ 
oranları fazla olur. Et ve tavuk 
alırken organik, olabildiğince 
bitkisel beslenmiş ve hareket 
etmesine izin verilmiş hay-
vanlardan almaya çalışın (4).

Avokado yiyin
Bolca mineral, vitamin, 
antioksidan ve Omega 3 yağı 
içeren avokado oldukça sağ-
lıklı bir meyvedir. Diğer her 
şeyde olduğu gibi gereğin-
den fazla tüketmeyin.

Badem ve diğer kuruyemişler
Bademlerin birçok faydası 
gözlemlenmiştir: E vitamini, 
magnezyum, antioksidan, 
protein ve lif içerirler, iştahı 

ve kan değerlerini düzen-
leme konusunda yardımcı 
olurlar (9), fakat kalorili bir 
yiyecek oldukları için çok 
fazla tüketimi kilo alımına se-
bep olabilir. Cevizde oldukça 
fazla Omega 6 bulunduğu 
için tüketimi sağlığınızı kötü 
etkileyebilir (10). Yerfıstığı da 
aynı şekilde oldukça fazla 
Omega 6 içerir ve neredeyse 
hiç Omega 3 içermez (11), o 
yüzden onun tüketiminin de 
az tutulması en iyisidir. Fındık 
gibi kuruyemişlerin de şimdi-
lik iyi olduğu görünüyor, ama 
ölçülü yemeye dikkat edin.
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sağlık

EZGİ MISIRLI

Kilo verme süreci olsun veya 
olmasın herkesin mutlaka 
bir dönem yaşamış olduğu 
problem kabızlık çekmek. 
Kimi bu problemi artık kabul-
lenip hayatının bir dönemi 
olarak kabul eder kimi ise 
çeşitli yerlerden bulduğu çay 
tarifleriyle bundan kurtulmaya 
çalışır. 

Bu problemi sürekli olarak 
yaşamak 2 eksikliğin göster-

olarak doğal beslenmenin 
yerini paketlenmiş ürünlerin 
almış olması ve buna bağlı 
olarak günlük posa alımının 
yeterli düzeye ulaşamaması 
gösterilebilir. Bunun yanı 
sıra; diyabet, hipertiroidi gibi 
metabolik olayların bir gös-
tergesi veya son aşamada 
bakıldığında kolon kanserinin 
sonucu olarak ortaya çıkabilir. 
Kişinin bireysel yatkınlığı ile 
ilgili olabileceği gibi, bazı 

ilaçlar ve özellikle nörolojik 
hastalıklar sonucu kabızlık 
gelişebilir. 

Haftada 2 veya daha az ve 
zorlanılarak tuvalete gitmek-
ten bahsediliyor ise kabızlık-
tan söz edilebilir. Bu kişilerde 
beslenme alışkanlıkları, sıvı 
alımı, tuvalet alışkanlıkları ve 
fiziksel aktivite alışkanlıkları-
nın gözden geçirilip düzen-
lenmesi önem taşımaktadır. 

gesidir. Birinci eksiklik yeterli 
su alımı olmadığını belirtir. 
Ikinci eksiklik ise yetersiz 
alınan posa içeriğinin belir-
tisidir. Ancak uygun şartlar 
sağlanıp halen bu problem 
giderilemiyorsa veya artarak 
devam ediyor ise mutlaka bir 
uzmandan destek alınmalıdır. 

Kabızlık, son 10 yıldır en sık 
karşılaşılan sindirim problem-
lerinden biridir. Bunun nedeni 

Korkulu Rüya
                      Kabızlık
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Tedavide öğün saatleri 
büyük önem taşımaktadır. 
Özellikle sabah kahvaltısının 
geç yapılması ve berabe-
rinde kayan öğün saatleri 
ile akşam yemeğinin de 
geç saate kalması bağırsak 
tembelliğini doğuran ana 
problemlerden biridir. Kah-
valtı saatleri 7.00-9.00, öğle 
öğünü 12.00-14.00, akşam 
yemeği ise 18.00-20.00 arası 
bitmiş olmalıdır. 

Her öğünde salata alımı 
doğrudan posa alımını 
arttıracağından, pozitif bir 
etki yaratır. Kahvaltı için sa-
lata örneği verecek olursak; 
domates-salatalık ve söğüş 
biber şeklinde seçebiliriz. 
Öğle ve akşam yemeği için 
en az 1 çorba kasesi kadar 
olacak şekilde salata seçimi 
de faydalı olacaktır. 

Günde en az 10-12 bardak su 
içilmelidir. Yetersiz sıvı alımı 
en sık karşılaştığımız prob-
lemlerden biridir. Eğer sizde 
“Su içmeyi unutuyorum” 
diyenlerden iseniz şu formülü 
deneyebilirsiniz: Her ana ve 
ara öğünden önce 2 bardak 
su içerseniz toplam miktarı 
yakalamış olursunuz. 

Lokmalarınızı iyice çiğne-
yerek yutmalısınız. Yavaş 
ve iyi çiğneme sağlıklı bir 
sindirim ve bağırsak sistemi 
sunmaktadır. 

Haftafa en az 2-3 gün kuru 
baklagillerden oluşan ye-
mekleri tüketmek (özellikle 
mercimek) posadan zengin 
beslenmeye birebir fayda 

sağlar. Mercimek dışında 
çeşitlilik açısından örnekle-
yecek olursak; kuru fasulye, 
nohut, börülce ve barbunya 
verilebilir. 

Bir diğer önemli faktör ise 
meyvelerin diyette uygun 
kullanımıdır. Günde en az 
2 porsiyon meyve tüketimi 
içeriğinde barındırdığı posa 

sayesinde bağırsak tembel-
liğine fayda sağlamaktadır 
(şeftali ve muz dışında) . 
Özellikle kabukları ile tüketi-
mi önerilmektedir. 
Koyu çay ve kahve tüketimi 
özellikle bağırsak tembelliği 
olan kişilerde sınırlandırıl-
malıdır.

Günlük asansör kullanımının 

yerini merdiven kullanımının 
alması, adım sayısının arttı-
rılması ve yapılan yürüşlerin 
haftada en az 4 gün alışkanlı-
ğına çevirilmesi bu problemin 
giderilmesinde çok faydalı 
olacaktir. 

Daha fazla içerik

monthlyfitness.com 
adresinden ulaşabilirsin
Ezgi Mısırlı’in tüm 
içerikleri için 
monthlyfitness.com’a 
tıkla!
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TTam da bahar mevsimine 
girmişken, alıyor hepimizi 
bir kilo alma telaşı.Her yaz 
zayıflayıp fit bir görünüme 
sahip olmak, tiril tiril elbiseler 
giyinip gezmek istiyoruz.
Sonbahardan kışa doğru 
giderken de havanın kapalı 
olması içimizi de karartıyor ve 
salıyoruz kendimizi.Halbuki 

biliyoruz ki, sağlıklı beslen-
mek ve formda kalmak tam 
bir disiplin işi.Disiplini elden 
bıraktık mı kilo almaya baş-
lıyoruz ve bahar mevsimine 
girdikten sonra da sarıyor bir 
telaş.İnternetten 1 haftada 3 
kilo, 1 ayda 7 kilo başlıklı diyet 
listelerini bulup uyguluyoruz 
ve sonuç hüsran.Kısa vadede 

kilo kaybı yaşasak bile uzun 
vadede en güzel giysimizden 
yani sağlığımızdan oluyo-
ruz.Önemli olan sağlıklı ve 
dengeli beslenmekti, ama bu 
listelerle de kilo veriyorduk.
Nasıl ayırt edecektik biz doğ-
ru bilginin hangisi olduğunu 
ve kime güvenmemiz gerek-
tiğini.Tam burada diyetisyen-

Neden Aç Kalarak 
           Kilo Veremiyoruz?

ROTİNDA ÇAĞDAŞ

beslenme

Daha fazla içerik

monthlyfitness.com 
adresinden ulaşabilirsin
Rotinda Çağdaş’ın tüm 
içerikleri için 
monthlyfitness.com’a 
tıkla!
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leriniz devreye giriyor ve 
derhal tahlillerinizi inceliyor 
tamamen size özel beslen-
me programları oluşturuyor, 
yaşamınıza hareket katmanız 
için sizi teşvik ediyor ve bir 
spor hocasına danışmanızı 
tavsiye ediyor. Kısa yoldan 
sağlıklı kilo vermek ve bunu 
hayatınızda kalıcı kılmak için 
en doğru çözüm bu.
Gelgelelim aç kalarak, baş 
ağrıları çekerek, sindirim ve 
sinir sistemimizi alt üst ede-
rek kilo vermemizi sağlayan 
listelerin neden sağlıksız 
olduğuna.Kalori kısıtlaması 
yapılan her diyet programı 
bizlere kilo verdirir.Öncelikle 
karbonhidrat, protein, yağ, 
vitamin, mineral ve su den-
gesi sağlanmadan hazırlanan 
programlar yağ yakmanızı 
sağlamayacak,  vücudunu-
zun su kaybetmesine neden 
olacaktır.Çünkü gün içindeki 
uzun süreli açlıklarda, vü-
cudunuz enerji kaynağı 
bulamadığı için kendini kıtlık 
durumunda zannederek, yağ 
depolamaya başlar. Genel-
likle aç kalarak verdiğiniz 
kiloların büyük bir kısmı kas 
ve su kaybıdır. Yağ kaybı 
olmadığından, kas ve su 
kaybı bir süre sonra vücudun 
dengesini bozarak, yukarıda 
saydığımız baş ağrıları, sindi-
rim sinir sistemi problemleri, 
hatta uzun vadede karaciğer, 
kalp ve böbrek hastalıklarına 
sebep olacaktır.
Özellikle insülin direnci ve 
diyabet hastalıklarına sahip 
bireylerin, uzun süreli açlık-
larda kan şekeri dengesi bo-
zularak, hipoglisemi atakları 
geçirdiği görülmüştür.Ancak 
az az ve sık sık beslenen, 
uzun öğün araları bırakma-
yan bireyler, daha az acıkmış, 
daha sağlıklı kilo vermiş ve 
hiçbir sağlık problemi yaşa-
mamıştır.
Ayrıca herhangi bir besin 
grubunu tamamen diyetten 
çıkaran veya kısıtlayan diyet 
programları uygulayan birey-
lerde, bir süre sonra kalori 
kısıtlaması olmasına rağmen 
kilo verme süreci duracaktır.
Vücut bir denge mekanizma-
sından oluşur ve herhangi 

bir besin grubunun çıktığı, 
dolayısıyla diğer bir besin 
grubunun alımının arttığı 
diyetlerde, vücut bir tepki 
verir.Çoğu zaman karbon-
hidrat kısıtlayan diyetlerde, 
protein içeriği yükseltilir ve 
ortalama 7 ila 10 gün bu diyet 
tipi uygulandığında konsant-
rasyon bozukluğu, baş ağrısı, 
ağız kokusu ve kas ağrıları 
gibi sağlık problemleri ortaya 
çıkar.

Aç kaldığımız, diyet yapma-
nın bir hayli zorlaştığı ve kısa 
süreli diyet serüvenlerinin 
yaşandığı diyet programların-
da aynı zamanda vücudumuz 
ihtiyacı olan sıvı dengesini 
de sağlayamayacaktır, çünkü 

vücudumuz su tutmaya 
başlayacaktır. Bu durumda 
ise mide bulantıları, baş dön-
meleri ve ödem en çok karşı-
laştığımız durumlardandır.
Sonuç olarak, evet hiçbir 
besin grubunu kısıtlamadan 
vücudumuzun dengesine ve 
bireysel metabolik ve sosyal 
geçmişimize göre ihtiyacı-
mız olan besin gruplarını 
tüketmeliyiz.Ancak öğünler 
arasında ortalama 3’er saatlik 
zaman koyarak ve uzun sü-
reli açlıktan kaçınarak. Unut-
mayın ki, vücudumuzun yakıtı 
besinler ve uzun süre besin 
alamayan bir vücut kontrol 
mekanizması geliştirerek 
yağ depolamaya başlaya-
caktır. Birtakım hastalıkların 
beslenme tedavisinde besin 

grubu kısıtlamaları yapılabilir.
Ancak bu doktorunuz ve 
diyetisyeninizin yapacağı 
değerlendirmeler sonucu 
size bildirilmelidir.Böyle bir 
durumunuz yoksa, kesin-
likle aç kalarak zayıflamaya 
çalışmamalısınız. Kısa vadede 
evet kilo vereceksiniz, ancak 
uzun vadede sağlığınızı 
bozarak metabolizmanızı ya-
vaşlatacaksınız ve kilo verme 
süreciniz zorlaşacaktır.
Diyet, sağlıklı beslendiğiniz 
bir yaşam biçimidir. Hayatını-
za entegre edemeyeceğiniz 
listelerden uzak durun ve aç 
kalmadan kilo vermek için bir 
uzmana danışın.Bahar mevsi-
mi sağlığınız için yepyeni bir 
başlangıç olsun.

beslenme
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Daha fazla içerik

monthlyfitness.com 
adresinden ulaşabilirsin
Ayça Alara Aycan’ın 
tüm içerikleri için 
monthlyfitness.com’a 
tıkla!

sağlıklı beslenme

Brokoli; favori yiyecekler 
listenizin en üstünde yer 
almasa da, en azından 
listenize girebilmesi için ona 
bir şans verin. :) Siz ne kadar 
sevmeseniz de, brokoli; yük-
sek besin değeri ve zengin 
lif, antioksidan, vitamin ve 
mineral içeriği ile en besleyici 
besinler listesinin yıldızı ol-
maya aday! Metabolizmamızı 
hızlandırmasından kanser 
hastalığı riskini azaltmasına; 
iskelet sistemimizi güçlen-
dirmesinden vücudumuzu 
korumasına kadar bizler için 
birçok faydası olan brokolinin 
gelin özelliklerine birlikte 
bakalım! 

[1] Brokoli iskelet sistemimiz 
için önemlidir
Brokoli; içeriğindeki kalsiyum 
ve K vitamini ile hem kemik 
sağlığımız, hem de osteo-
porozun önlenmesinde çok 
önemlidir. İngiltere’deki East 
Anglia Üniversitesi; brokolide 
bulunan sülforafanın antienf-
lamatuar özellik gösterdiği, 
böylelikle kıkırdak doku 
bozunmasını ve osteoartriti 
yavaşlattığını belirtmektedir. 
Brokoliyi sağlıklı beslenme 
planımıza dahil ederek kemik 
ve eklemlerimizin sağlığına 
katkıda bulunabiliriz! 

[2] Brokoli kanseri önlemede 
yardımcıdır
Brokolinin en ünlü faydala-
rından biri de, hastalıklarla 
savaşan bir süper gıda olma-
sıdır. Brokoli, vücudumuzdaki 
toksin maddelerin atımını 
sağlayarak kanser oluşu-
munun önüne geçilmesinde 
rol alır. Yapılan araştırmalara 
göre brokoli bileşimindeki  
indol ve izotiyosiyanatlar 
ile; özellikle kolon, meme, 
mesane ve yumurtalık 
kanserlerinin önlenmesine 

yardımcı olmaktadır. Illinois 
Üniversitesi’nde yapılan bir 
araştırma ise brokolinin anti-
kanserojen özelliğinin, hardal 
ve wasabi gibi baharatlı gıda-
lar ile birleştiğinde daha da 
arttığını savunmaktadır. Johns 
Hopkins Üniversitesi’nde 
yapılan bir diğer araştırma da 
sülforafan ve izotiyosiyanatla-
rın kanser ile savaşan enzim 
gruplarının aktivitelerini artı-
rarak brokolinin antikanse-
rojen özelliğini bir kez daha 
vurgulamaktadır. 

[3] Brokoli depresyon ile 
savaşta destekçimizdir
Brokoli modumuzu yükseltir! 
Nasıl mı? B grubu vitamin-
lerimizden olan zengin folat 
içeriği sayesinde! Sadece 
modumuzu yükseltmekle 
kalmaz, aynı zamanda yor-
gunluk hissini azaltır, hafızayı 
güçlendirir ve hatta şizofreni 
gibi daha ciddi mental prob-
lemlerin önlenmesinde de rol 
alır. Yapılan bir araştırmada 
brokoli gibi yeşillikleri sık sık 

Brokoli ile Vücudunuzu 
      Daha İyi Geliştirin!

AYÇA ALARA AYCAN

22 l Monhtly Fitness - Nisan 2021



23Mart 2017 / monthlyfitness.com

sağlıklı beslenme

tüketen katılımcıların daha 
iyi ve daha mutlu hissettikleri 
gözlemlenmiştir. Hadi ne 
duruyoruz ekleyelim brokoliyi 
en favori yiyecekler listemize! 
Hala ikna olmadıysanız bir-
kaç özellik daha sayayım. :)

[4] Brokoli sağlıklı sinir 
sistemimizin sürekliliğine 
yardım eder
Brokoli; potasyumdan zen-
gindir böylelikle sodyumu 
dengeler, kan basıncının 
stabil olmasına yardım eder. 
Ayrıca sağlıklı sinir sistemi ve 
beyin fonksiyonlarının sürek-
liliğine destek olur. 

[5] Brokoli kardiyovasküler 
hastalıkların önlenmesine 
yardımcıdır
Yapılan araştırmalar; brokoli-
deki folat ve B6 vitamini içe-
riğinin kalp hastalıkları ve felç 
riskine karşı koruyucu özelliği 
olabileceğini savunmaktadır. 

[6] Brokoli sindirim sistemi-
mizi geliştirir
Brokoli; yüksek lif içeriği 
sayesinde sindirime destek 
olur ve kabızlığı önlemede 
yardımcıdır. Eğer brokoli 
sizde şişkinlik ya da gaz 
problemlerine sebep oluyor-
sa, onu haşlamayı deneyin. 
Omletlerinize ekleyin, 
haşlayıp salatalarınıza katın. 
Hayatınıza hem lezzet hem 
de sağlık ekleyin! :)

[7] Brokoli göz ve deri sağlı-
ğımız için de önemlidir
Brokolinin bileşenindeki 
lutein göz sağlığı için çok 
önemlidir. Yapılan araştır-
malar luteinin yaşa bağımlı 
maküler dejenerasyon ve 

kataraktı önlemeye yardımcı 
olduğunu belirtmektedir. 
Buna ek olarak brokolideki 
A vitamini de göz sağlığı için 
esansiyeldir. Ayrıca brokoli 
glukorafanin içermektedir, 
böylelikle yaş ile beraber 
gelen ya da fazla güneş 
ışığına maruz kalındığında 
ortaya çıkan cilt kusurlarını 
önlemeye yardımcı olur.

[8] Brokoli bağışıklık sistemi-
mizi destekler
Brokoli; bağışıklık sistemimizi 
güçlendiren ve enfeksiyon-
lar ile savaşan C vitamini 
açısından zengindir. Ayrıca 
brokoli; sülforafandan zengin 
fitobesin ve fitokimyasallar 
içermektedir. Böylelikle, hem 
vücudumuzdaki toksinleri 
temizler hem vücudumuzu 
soğuğa karşı daha dirençli 
hale getirir.

Gördüğümüz gibi minik yeşil 
dostumuzun bizlere olan 
faydaları saymakla bitmedi. 
:) Sizler de sağlıklı beslenme 
düzeninize brokoliyi ekleyin, 
en azından bir deneyin. 
Yedikçe tadına alışacağınıza 
hatta müdavimi olacağınıza 
eminim! Yaşasın brokoli, 
yaşasın çook daha sağlıklı 
hayatlar! :)

Monhtly Fitness - Nisan 2021 l 23 



24 monthlyfitness.com / Mart 2017

İnatçı Kilolara
         Elveda De!

FATMA GÖNEN

Daha fazla içerik

monthlyfitness.com 
adresinden ulaşabilirsin
Fatma Gönen’in tüm 
içerikleri için 
monthlyfitness.com’a 
tıkla!

sağlıklı beslenme
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İnatçı Kilolara
         Elveda De!

KKilo verirken bir noktada 
takıldın mı? Vermen gereken 
fazla bir kaç kilon kaldı ve 
gitmiyor mu? İşte şimdi bazı 
şeyleri değiştirmenin, daha 
önce yapmadığın şeyleri 
denemenin tam zamanı.

[1] Stres yapma
Unutma ne kadar stres yapar-
san o kadar kortizol hormonu 
salınımını artırırsın, bu da yağ 
yakımını önler. Sakinliğini 
koru ve hedefine odaklan. 
Ama asla vazgeçme!

[2] Kas kütleni artır
Daha önceden egzersiz 
yapmıyorsan şimdi egzersize 
başla! Öncesinde 2-3 gün 
spor yapıyorsan  4-5 güne 
çıkarmayı dene! Ya da eg-
zersizin türünü değiştir, yeni 
hareketler ekle! 

[3] Su mucizesine inan
Vücut sıvın eksikse ödem 
vardır ve o tartıda istedi-
ğin rakamı göremezsin. 
Sadece kilon için değil su 
tüm bedenin için mucize bir 
kaynak unutma! O yüzden su 
tüketimin düzenli ve her daim 
2.5-3 litre olsun!

[4] Bitki çaylarını dene!
Yeşil ve beyaz çayın metabo-
lizmanı canlandırdığını ve yağ 
yakımına destek olduğunu 
biliyor muydun? Her gün 2-3 
fincan bu çaylardan tüketme-
yi dene!

[5] Beslenme planını değiştir
Hep aynı şeyleri aynı mik-
tarda yediysen artık yenilik 
zamanı! Daha önce yemedi-
ğin sağlıklı alternatifleri dene, 
kalori dalgalanmaları yap!

[6] Kendine ödül ver
Bir öğün dilediğin şeyi hiç 
düşünmeden tadını çıkararak 
ye ve pişman olma! Ruhun 
ve bedenin bu ödüle layık 
unutma! 

[7] Baharatların büyüsünden 
faydalan
Baharatlar tam bir metabo-
lizma dostu! Özellile kırmızı 
biber, karabiber, zerdeçal, 
zencefil, kekiği sofrandan 

eksik etme!

[8] Proteini artır 
Daha fazla protein al ama 
aşırıya kaçma, proteinin faz-
lasının da yağa dönüştüğünü 
unutma!

[9] Posalı beslen
Posalı besinler hem seni tok 
tutar hem de yağ emilimini 
azaltır. Kurubaklagiller, tam 
tahıllar, sebze ve meyveler 
posa kaynağı besinler.

[10] Kalsiyumun gücüne inan
Az yağlı süt ve süt ürünleri 

özellikle ara öğünlerin için 
harika alternatifler olabilir. 
Hem de göbek bölgesindeki 
yağların en baş düşmanı!

[11] Azı karar çoğu zarar 
kafein
Kafein yeterli alındığında 
metabolizmanın en iyi dostu 
fazla alındığında ise düşmanı 
unutma! 2-3 fincan kahve 
metabolizmanı ateşlemek 
için yeterli:)

[12] Probiyotik desteği al 
Bağırsaklar ikinci beynimiz! 
Sağlıklı beden ağırlığı için 

onlara iyi bakman gereki-
yor! Ancak probiyotiklerin 
bağırsağa ulaşana kadar 
kaybolmaması gerekiyor, bu-
nun için güvenilir probiyotik 
kapsül formlarından destek 
alabilirsin!

[13] İyi bir uyku
Özellikle 23.00-05.00 
saatlerinde melatonin (uyku) 
hormonu salınımı yoğun! Bu 
saatlerde yatakta olmaya ça-
lış. Az uyuyan bireylerin kilo 
kontrolü zorlaşıyor unutma!

sağlıklı beslenme
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>>DAMLA DİKMEN

beslenme

Beslenme İle İlgili
En Sık Yapılan Yalnışlar

Daha fazla içerik

monthlyfitness.com 
adresinden ulaşabilirsin
Damla Dikmen’in tüm 
içerikleri için 
monthlyfitness.com’a 
tıkla!
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BBirçok insan çeşitli sebeplerle 
kilo kontrolünde sorun yaşa-
maktadır.  Beslenmenin, bir 
davranış ve hayatımız boyunca 
sürdürmemiz gereken bir 
yaşam biçimi olduğunu unut-
madan yola koyulmak, sağlık 
anlamında kendimize verebi-
leceğimiz en güzel hediyeler-
den biri olacaktır.  Hadi siz de, 
aşağıda sayacağım noktalarda 
kendinizi değerlendirin ve 
daha sağlam adımlar atın.

[1] Uyguladığınız beslenme 
programının size özel olma-
ması.  Beslenme kişiye özeldir. 
Metabolizma hızı bireyden 
bireye farklılık gösterebilmek-
tedir. Dolayısıyla her kişinin 
kendi bazal metabolizmasına 
ve enerji harcanmasına uygun 
olarak enerji ihtiyacı farklılık 
göstermektedir. Buna ek ola-
rak, bireyden bireye tıbbi öykü 
( diyabet, tansiyon gibi kronik 
hastalık varlığı vb.) , yaşam tarzı 
( iş hayatı, uyku düzeni, stres 
vb) farklılık göstermekte ve 
buna bağlı olarak uygulanacak 
beslenme programı kişiden 
kişiye farklılık göstermekte-
dir. Siz siz olun, basma kalıp 
beslenme programlarından 
uzak durun. Belki de fazla 
kilolarınızın sebebi  size uygun 
olmayan beslenme biçimi-
nizdir. 

[2] Şok diyetler. Yukarda 
belirttiğim üzere her bireyin 
yaşamsal fonksiyonlarını yeri-
ne getirmesi için enerji ihtiyacı 
vardır. Buna biz profesyoneller  
‘ bazal metabolizma hızı ‘ adını 
veriyoruz.  Bazal metabolizma 
hızına ek olarak her bireyin 
fiziksel aktivite durumuna bağlı 
olarak enerji harcanma değeri 
vardır. Şok diyetler bireyin 
enerji ve besin öğesi ihtiyacını 
( protein, yağ, karbonhidrat) 
karşılamamaktadır. İşte bu 
uzun süre uygulanan ‘ şok 
diyetler ‘ üzgünüm kilo kaybını 
zorlaştırmakta ve birey için 
sağlıksız bir ortam hazırlamak-
ta. Başlangıçta bu diyetler 
kısa sürede fazla miktarda kilo 
kaybı sağlasa da sonrasında 
sizi bir çıkmasa sürüklediğini 
asla unutmayın.

[3] Diyet sevmediğim besin-
lerden oluşur algısı. Diyet 
bazılarımız için sürekli olarak 
nefret ettiği ve zorla yediği 
besinlerden oluşan, kendini bu 
konuda aşırı sıkıntıda hissettiği 
bir beslenme düzeni olarak 
algılanmakta. Oysa ki her 
anlamda iyilik hali  ( bedensel, 
ruhsal ve zihinsel olarak) , 
doğru beslenmeyle doğrudan 
ilişkilidir. Öncelikle işe bu algıyı 
kırmak ile başlamalısınız. Tü-
ketmekten hoşlandığınız, fakat 
yoğun enerji veren ve sağlık 
açısından zararlı öğeler taşıyan 
besinlerin yerine sağlıklı 
alternatifler koymak ( ev yapımı 
fıstık ezmesi veya beyaz un 
yerine yulaf unuyla yapılmış 
pancake)  işinizi oldukça kolay-
laştıracaktır.  

[4] Sürekli olarak kendini 
suçlamak.  Suçluluk psikolojisi 
bireyi atıl bırakmakta  ve bu 
da sizin sağlıklı beslenme 
yolunda çıktığınız yola duvar 
örmektedir. Motivasyon veya 
diyete uyum konusunda sorun 
yaşıyorsanız gerçekçi olarak 
sebebini anlamaya çalışmalısı-
nız. Kendinizi suçlamak yerine 
her gün öncelikle kendinizi ve 
bedeninizi sevdiğinizi söyleyin, 
bakın o zaman neler oluyor.

[5] Kısa sürede fazla miktarda 
kilo verme isteği. Sağlıklı bes-
lenmeye karar verdikten sonra 
düşünmeniz gereken ilk nokta 
geçekçi adımlar atmak olma-

lıdır. Ulaşılabilir ve makul he-
defler sizi başarıya götürmede 
en iyi yol arkadaşı olacaktır. Bu 
sayede yol haritanız kendinizi 
suçlamadan ve motivasyonu-
nuzu kaybetmeden kendiliğin-
den şekillenecektir.

[6] Farkında olmadan yada 
önemsemeden  yüksek 
enerjli atıştırmalık tüketimi : 
Bazılarımız sağlıklı besinlerle 
hazırlanan bir öğün tüketmek-
tense miktarı az olsa da çok 
yoğun enerji içeren ve besin 
öğlesi gereksinimini karşılama-
yan gofret, şerbetli tatlı, küçük 
bir dilim bol yağlı börek gibi 
besinleri tüketme eğiliminde. 
Bu besinler göze az miktarda 
görülse de çoğu zaman kalori 
bombası olarak karşımıza çık-
makta. Yani ana yemek yerine 
abur cubur atıştırmalıklarla 
öğün geçiştirmek bırakın kilo 
kaybı sağlamayı kilo almanıza 
sebep olabilir. 

[7] Su tüketmemek. Yapısının 
ortalama % 55-70’i sudan 
oluşan organizmanın su tü-
ketmemesi ne kadar anormal 
değil mi ? Bazılarımız yemek 
yemeyi unutmamasına karşın 
su içmeyi unutmaktadır. Sürekli 
görebileceğiniz bir yere not 
yapıştırmak veya akıllı tele-
fonunuza hatırlatma koymak 
su tüketiminizi arttırmada 
size yardımcı olacaktır. Vücut 
fonksiyonlarının düzenli çalış-
ması için su tüketiminin elzem 

olduğunu asla unutmayın.

[8] Sürekli olarak kendini 
başkalarıyla karşılaştırmak.  
Sürdürülebilirlik adına, bu 
süreçte motivasyonu yüksek 
tutmak, başarınızda anahtar rol 
oynar. Kişinin kendisini sürekli 
başkalarıyla karşılaştırması mo-
tivasyonu düşürebilmektedir. 
İşte bu yüzden, duruma ben 
şu kadar kilo verdim, o bu ka-
dar kilo verdi diye yaklaşmak 
yerine, duruma daha bireysel 
yaklaşmalısınız. Unutmayın, 
sizden bir tane daha yok.

[9] Sağlıklı beslenmeyi takıntı 
haline getirmek.  Çağımızın 
beslenmeyle ilgili davranış 
bozukluklarından biri de  ‘ sağ-
lıklı beslenme takıntısı ‘ yani 
ortoreksiya ‘  olarak karşımıza 
çıkmakta. Bu gibi durumlarda, 
zararlı olduğu düşünülen 
besinlere derin bir korku geliş-
tirilmekte ve çok sayıda besin 
grubu diyetten çıkarılmaktadır. 
Bir süre sonra beslenme 
programı iyice daralmakta ve 
vücut ihtiyacı olan enerjiden 
iyice mahrum kalmaktadır. Bu 
durum kimi zaman kilo verme-
de bariyer oluşturur ve vücudu 
stres altında bırakmaktadır. Bu 
konuda denge çok önemli.

beslenme
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beslenme

Magnezyum ve Manganez Kaynağı
                        Badem Sütü

MERVE TIĞLI

Daha fazla içerik

monthlyfitness.com 
adresinden ulaşabilirsin
Merve Tığlı’nın tüm 
içerikleri için 
monthlyfitness.com’a 
tıkla!
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E
beslenme

Eskiden “süt” denilince akıllara 
sadece “inek sütü” gelirken, 
günümüzde  intolerans veya 
allerji gibi nedenlerden dolayı 
inek sütü tüketemeyen veya 
tadından dolayı tüketmekten 
hoşlanmayanların seçebile-
ceği bir çok alternatif mevcut. 
Artık çoğu markette sıklıkla 
görebileceğiniz soya sütü, pi-
rinç sütü, yulaf sütü, fındık sütü, 
badem sütü gibi alternatifleri 
sadece vejetaryen ve inek 
sütü intoleransı olan kişiler de-
ğil, farklı tatlardan hoşlananlar 
da sıklıkla tüketiyor. Bu grupta 
tadı en beğenilen lezzetlerden 
biri de badem sütü. Hazır pa-
ketlerde olanların 1 bardağında 
sadece 40 kalori içeren ve lez-
zetiyle vazgeçemeyecekleriniz 
arasına girmeye aday badem 
sütünü sizler için mercek altına 
aldım.

Görünüş açısından inek 
sütüne benzeyen badem sütü 
oldukça kaliteli bir magnez-
yum ve manganez kaynağı. 
Yüksek protein içeriğine sahip 
bu muhteşem kaynak, kemik 
sağlığınızın korunmasına 
da yardımcı oluyor. İçerdiği 
E vitaminiyle hücre zarının 
korunmasına yardımcı olan 
badem sütü, selenyum içe-
riğiyle de hem bağışıklığınızı 
güçlendiriyor hem de tiroid 
metabolizmanızın sağlıklı bir 
şekilde çalışmasına yardımcı 
oluyor. Tam bir antioksidan 
deposu olan bu muhteşem 
besinin hücre hasarını önle-
mesi ve doku hasarının önüne 
geçmesi de bir başka faydası 
olarak göze çarpıyor.

Elbette badem sütünün yarar-
ları bunlara sınırlı değil! Kendisi 
tam bir kalp ve damar dostu. 
Doymamış yağdan ve flavo-
noidlerden zengin bu besini 
düzenli olarak tükettiğinizde 
kalp hastalığı riskini önemli 
oranda azaltabilirsiniz. Badem 
sütü aynı zamanda içerdiği 
potasyumla sağlıklı kalp 
fonksiyonunu ve kan basıncını 
koruma konusunda da etkili. 

Badem sütünün en önemli 
özelliklerinden biri de laktoz 
içermemesi. Bu yüzden 
vejetaryenler, laktoz intoleransı 
veya inek sütü intoleransı olan 
kişiler badem sütünü keyifle 
tüketebilirler. Bu kişilerin yanı 
sıra inek sütünün tadından 
hoşlanmayanlar veya zayıf-
lama diyeti uygulayanlar da 
günlük beslenmelerine badem 
sütünü ekleyebilirler. Çünkü bu 
harika besinin kalorisi oldukça 
düşük! Şeker içermeyen ba-
dem sütü 1 bardağında sadece 
40 kalori içermekte.

Bazı firmaların inek sütü üreti-
minde verimliliği arttırabilmek 
adına ineklerine bir takım 
ilaçlar veya hormonlar verdiği 
daha önce kulağınıza gelmiş 
olabilir. İneklere verilen bu 
ilaçlar bazı kişilerde alerjik 
reaksiyonlara sebep olabilir. 
Eğer bu konuda şüpheleriniz 
varsa badem sütü tam size 
göre! Çünkü badem sütü  
üretimi esnasında bu tür ilaçlar 
kullanılmamaktadır.

Badem sütü her ne kadar vü-
cudunuza sayısız yarar sağlasa 
da, aşırı miktarda tüketildiğin-
de bu yararlar sizin için zarara 
dönüşebilir. Çünkü guatrojenik 
gıdalar sınıfından olan badem 
aşırı tüketiminde tiroid bezine 
zarar vererek tiroit bezinin 
büyümesine ve guatra sebep 
olabilmektedir. Badem sütü 
uygun miktarlarda tüketildi-
ğinde vücudunuza zarardan 
çok yarar sağlar; ancak tiroid 
bezlerinin fonksiyonu yetersiz 
olan kişilerin badem sütü 
tüketmemesini öneririm.
Badem sütünü hazır olarak 
almak istemeyen veya market-
lerde bulamayan kişiler evde 
kendi badem sütlerini kolayca 
hazırlayabilirler.

Ev Yapımı Badem Sütü
Hazırlanışı: 1 su bardağı ba-
demi 6-8 saat boyunca suda 
bekletin. Ardından beklettiği-
niz suyu süzün ve bademlerin 
üzerine 3 barda su ekleyerek 
süt kıvamına gelene kadar 
blender’dan geçirin. Ardından 

hazırladığınız karışımı temiz ve 
ince bir bez yardımıyla süzün. 
Dilerseniz elde etmek iste-
diğiniz miktara göre ölçüleri 
arttırabilir ve sütünüzü kapalı 
bir kapta  buzdolabında 2-3 
gün boyunca saklayabilirsiniz. 
Badem sütü baskın bir tada 
sahip olmadığından hemen 
hemen her tarifte dilediğiniz 
gibi kullanabilirsiniz.

Yetişkin, sağlıklı bireyler ba-
dem sütünü günlük beslenme-
lerinde kullanabilirler; protein 
olarak anne sütü ve inek sü-
tündeki miktarı karşılamamakla 
birlikte çocuklar da rahatlıkla 
bu sütü içebilirler , özellikle 
çocuğunda inek sütü allerjiisi 
olan anneler evde hazırladıkla-
rı badem sütü ile çeşitli tarifler 
geliştirip çocukların inek sütü 
içerdiği için tüketemedikleri 
besinleri hazırlayabilirler.
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Uzun Süre Tokluk Hissi 
            Sağlayan 5 Besin

EZGİ MISIRLI
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S

sağlık

Sizde “Çok çabuk acıkıyorum 
veya doyamıyorum” diyenler-
den misiniz ? Bunun sebebini 
daha önce hiç düşündünüz 
mü ? Belki de tükettiğiniz be-
sinlerin yanlış seçiminden veya 
yanlış kombinlenmesinden 
kaynaklanıyordur. Bu yazımda 
sizlere tokluk hissinin uzaması-
na yardımcı 5 temel besinden 
bahsedeceğim. Hazırsanız 
başlayalım…

[1] Yumurta
Yumurtanın çok önemli ve 
anne sütünden sonra en kali-
teli protein kaynağı olduğuyla 
ve uzun süre tok tuttuğuyla 
ilgili bir çok bilimsel araştırma 
bulunuyor. Sabah kahvaltıda 
yiyeceğiniz bir haşlanmış yu-
murta sizi gün içerisinde açlık 
krizine karşı çok daha dinç 
ve dirençli kılar. Haşlanmış 
yumurta sevmeyenler sebzeli 
omlet tüketebilir veya kahval-
tıda zeytin tüketmeyerek 1 tatlı 
kaşığı zeytinyağı ile menemen 
yapabilir. 

[2] Yulaf Ezmesi
İki veya üç yemek kaşığı yulaf 
ezmesi 1 ince dilim ekmeğe 
eşittir. Besleyici olduğu kadar 
düşük kalorilisiyle gündeme 
gelen yulaf ezmesini yoğurt 
veya sütle karıştırıp tüketebilir-
siniz. Sabah kahvaltısına veya 
ara öğünlere, kuru meyveler, 
yağlı tohumlar (fındık, ceviz, 
badem)  ve süt ilavesi ile 
hazırlanan yulaf ezmesi uzun 
süre tok tutmada oldukça 
fayda sağlar.

[3] Tarçın
Tarçın hem iştahın azaltılma-
sında yardımcıdır hem de 
özellikle şeker hastalarında 
etkisini gördüğümüz kan şe-
kerini düzenler. Gün içerisinde 
yoğurdunuzun içine katabilir, 

gece yatmadan ise iki saat 
önce sıcak sütün içine bir çu-
buk tarçın koyabilirsiniz. Böy-
lece sabah uyandığını zaman 
ani açlık krizine kapılmanız da 
önlenmiş olur. 

[4] Süt - Yoğurt 
Tam yağlı süt, peynir ve yoğurt 
tüketmek yerine artık mar-
ketlerde sıklıkla gördüğümüz 
yarım yağlı olarak yazılmış süt 

ürünlerini tüketmeniz çok daha 
faydalı olacaktır. Üstelik pro-
tein açısından zengin olmaları 
sebebiyle iştahı baskılamakta 
oldukça yardımcı olurken, 
uzun süre tok tutmada büyük 
rol sahibiler. 

[5] Tekli Doymamış Yağlar
Günlük yağ gereksiniminin 
bir kısmı tekli doymamış yağ 
asitlerinden karşılandığında 

yani zeytinyağı tüketimi, 
avokado, yağlı tohumlar yeterli 
olduğunda metabolizmanın 
hızlandırıldığı ve kilo vermenin 
kolaylaştığı bilimsel çalışmalar 
ile desteklenmektedir. Örneğin 
salatalara avokado koymak ya 
da üzerine bir tatlı kaşığı zey-
tinyağı damlatarak salatanızı 
tüketmenin tokluk sağlamak 
açısından önemi giderek 
artmaktadır.
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İçimizi ısıtmaya başlayan ilkba-
har ile birlikte doğa canlan-
maya, ağaçlar çiçek açmaya 
başlıyor. Ancak bir gün güneş 
ışınları ile güne başlarken 
diğer gün kapalı ve yağmurlu 
havaya uyanabiliyoruz. Bahar 
mevsimini gelmesiyle birlikte 
bu durum metabolizmada 
değişikliklere sebep olabilir. 
Halsizlik, enerjide azalma, 
uykusuzluk gibi şikayetleri-
niz varsa bahar yorgunluğu 
gözlenebilir. Bir tarafta uyanan 
doğa diğer tarafta halsizlik 

hissi. Doğa kendini yenilirken 
siz de ona ayak uydurabilirsi-
niz. İşte size bu şikayetlerinizi 
yenmenize yardımcı olacak 
besinler…

Brasica sebzeleri
Brasika sebzeleri: brokoli, 
brüksel lahanası, karnabahar, 
turp, cansın, şalgam, kereviz, 
marul. Sülfür içermeleri ne-
deniyle karakteristik aromaya 
sahiptir. Brassica sebzeleri, 
günlük beslenme progra-
mında bulunan glukosinolat 

kaynaklarıdır. Glukosinolatların 
parçalanması sonucu oluşan 
izotiyosiyanatlar anti-kanseroje 
etkiye sahiptir. Brüksel lahana-
sı ve brokolinin farklı haşlama 
koşullarında glukosinolat 
kayıpları ile ilgili bir çalışma 
yapılmış. Brokolide daha fazla 
glukosinolat kayıpları görül-
müş. En sağlıklı pişirme tekniği 
buharda haşlama yöntemidir. 
Ulusal Kanser Enstitüsü yaş, 
cinsiyet, fiziksel aktivite düzeyi-
ne bağlı olarak günlük miktarın 
değişebileceğini belirtmek-

tedir. Yetişkinlerde haftada 
en az 5 kez yenilmesi tavsiye 
edilmektedir.

Pancar
Pancarda bulunan lipoik asit 
özellikle diyabet hastala-
rında sinir hücre hasarının 
iyileşmesinde yardımcı olur. 
Özellikle stresli bir günden 
sonra, hızlı bir toparlanma 
için, güzel bir pancar salatası 
veya biraz pancar suyu sipariş 
edebilirsin. Çalışmalar pancar 
suyu tüketiminin, kan basıncını 
düşürdüğünü göstermektedir. 
Araştırmacılar pancarda olan 
nitratların pozitif etkisi oldu-
ğuna inanmaktadır. C vitamini 
içeriği ile bağışıklık sisteminin 
güçlenmesine yardımcı olur. 
2017 beslenme trendleri ara-
sında da pancarlı veya havuçlu 
yoğurtlar var!

Domates
Domates; A, C ve K vitamin-
lerini ve mangan, potasyum 
minerallerini içerir. Temel 
minerallerden potasyum kan 
basıncı kontrolü ve kalp-damar 
hastalıklarından korunmada 
yardımcı olur. Düşük kalorili 
ve yüksek lif içermesi(yaklaşık 
1,5 gram lif) nedeniyle kan 
şekerinin dengelenmesini 
sağlar. Örneğinzayıflamak 
veya kilo kontrolü sağlamak 
isteyenler domates suyu 
içebilir. Domateste bulunan  
antioksidan likopen  kalp 
hastalığı ve kanser riskinin 
azalması da dahil olmak üzere 
birçok sağlık faydaları ile ilişkili 
olduğu bulunmuştur. Yapılan 

Sağlık Dolu 
            İlkbahar!PERİHAN SAVAŞ

sağlık

Daha fazla içerik
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adresinden ulaşabilirsin
Periha n Savaş’ın tüm 
içerikleri için 
monthlyfitness.com’a 
tıkla!
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çalışmalar inflamasyon ve 
oksidatif strese karşı yararlı 
olduğunu gösteriyor.

Hastalıklara Karşı Savaşan 
Meyveler
Vücuttaki hücreler normal me-
tabolizma sürecinde serbest 
radikal üretir. Serbest radikaller 
çoğaldıkça Alzheimer, diya-
bet gibi kronik hastalıklara 
yakalanma riski de artar. Aynı 
zamanda membran, protein 
ve DNA ya zarar verebilen 
reaktif maddelerdir.Beslen-
menizdeki antioksidanlar ise 
serbest radikallerden korur. 
A,C, E vitaminleri ve selenyum 
içeren besinler bağışıklık 
sistemini güçlendirir. Besinlerin 
antioksidan içeriğini de ORAC 
puanı gösterir. Örneğin kırmızı 
üzümün ORAC puanı: 1837. 
Yaban mersini, çilek, böğürt-
len, frambuaz gibi meyveler 
içerdikleri antioksidanlar 
sayesinde kanser ve kalp 
hastalıklarına karşı koruyucu 
etkisi vardır.Yaşlanmayı ge-
ciktirir ve hafızayı güçlendirir. 
Kırmızı meyvelerden günde 
1 avuç tüketmeyi unutmayın. 
Su ve lif içermeleri nedeniyle 
daha uzun süre tok tutarak kilo 
kontrolünde yardımcı olur.

Genlerimizi silah olarak 
düşünürsek kötü beslenme 
alışkanlığı da onu tetikleyecek 
mekanizmadır. Meyveler içer-
diği antioksidanlar sayesinde 
serbest radikal oluşumunu 
engelleyerek kanser ve diğer 
hastalıklarından korunmayı 
sağlar. Meyve suyunda antiok-
sidan vitamin kayıpları olduğu 
için meyvenin kendisi tüke-
tilmelidir. Meyvenin suyunu 
sıkıp içerseniz posası azalır ve 
bağırsakları düzenleyici etkisi 
kaybolur. Glisemik indeksi 

meyveden yüksek olduğu için 
daha çabuk acıktırır ve kilo 
kontrolünü zorlaştırır. Antioksi-
dan ve vitamin kayıpları nede-
niyle hastalıklardan koruyucu 
etkisi de azalır. Örneğin çilek, 
C vitamini içermesi nedeniyle 
iyi bir antioksidan kaynağıdır. 
1 porsiyonunda da 3 gr lif 
bulunur.

Hem sağlıklı hem lezzetli tarif!
Muzlu Pizza
Malzemeler 
3 yemek kaşığı yulaf
1 yemek kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı kakao
½ dilim ananas
1 avuç yaban mersini
1 adet muz

Yapılışı: Çatal ile ezdiğiniz 
muza yulaf ve kakaoyu ekle-
yin.  Karışıma pizza hamuru 
gibi yuvarlak şekil vererek 
tepsiye koyun. 185 derece 
fırında yaklaşık 20 dk pişirin. 
Soğuduktan sonra yoğurdu 
sürün. Üzerine de meyveleri 
ekleyerek süsleyin. Afiyet 
olsun.

sağlık

Monhtly Fitness - Nisan 2021 l 33 



34 monthlyfitness.com / Mart 2017

sağlıklı beslenme

Aralıklı oruç, son yıllarda 
adından en çok söz edilen 
zayıflama yöntemlerinden 
biri olarak ön plana çıkmakta. 
Çoğu kişi bu diyetin popülerli-
ğinin de etkisiyle, aralıklı oruç 
tutarak normal geleneksel di-
yetlere kıyasla daha etkili yağ 
kaybı yaşayacağı kanısında. 
Peki, aralıklı oruç gerçekten ne 
kadar verimli ve sürdürülebilir? 
Haydi, birlikte bu konuya bir 
göz atalım.
Aralıklı oruç genel olarak 2 
farklı yöntemle uygulanmakta. 

En sık başvurulan yöntem 
16’ya 8 modeli. Yani günün 
sadece 8 saatlik periyodunda 
beslenilip geriye kalan 16 
saati oruçlu olarak geçiriliyor. 
Örneğin kahvaltıyı sabah saat 
10.00’da yapılıyorsa akşam 
18.00’ya kadar beslenmek 
serbest.  Sonrasında ise 16 
saatlik açlık periyodu başlıyor, 
yani en son 18.00’de besin 
alımından itibaren ertesi gün 
sabah 10.00’a kadar oruç 
tutuluyor.  Bunun yerine 14 
saat aç kalıp 10 saat beslen-

me modelinin kullanımına da 
başvurulmaktadır.
Diğer bir yöntem ise 24 saat 
aç kalınıp ertesi gün serbest 
bırakılması. Örnek verecek 
olursak; sabah 10.00’da ya-
pılan kahvaltının ardından bir 
gün sonra saat 10.00’a kadar 
oruç tutulmaktadır.  Beslen-
meye tekrar başlandığında 
sanki hiç oruç tutulmamış-
çasına, normal rutindeki gibi 
yemek yenilmesi gerektiği 
vurgulanmaktadır.  Oruç 
bitiminin hemen ardından çok 

büyük porsiyonlarda, yüksek 
kalorili ağır öğünler tüketilmesi 
sindirim sistemi sorunlarına yol 
açabileceği unutulmamalıdır.
Aralıklı oruç diyetinde yasak-
lanan besinler yoktur. Ayrıca 
su, soda, çay, kahve ve diğer 
kalorisiz içeceklerin tüketil-
mesine de izin verilmektedir.  
Bu diyeti uygulayan kişi, oruç 
sonrasında beslenmeye 
geçtiğinde ise istediği her tür 
besini tüketmesi serbesttir. 
Burada önemli olan nokta 
ise açlık bitiminde bireyin 
sağlıklı beslenme alışkanlıkla-
rını sürdürmesidir. Nasıl olsa 
oruç tuttum, şimdi dilediğim 
her şeyi yiyebilirim yaklaşımı, 
kilo vermek isteyen bireylerde 
ihtiyacın üstünde kalori alımına 
hatta “binge eating” denilen tı-
kanırcasına yeme sendromuna 
dahi yol açabilir. Bu durum ise 
aralıklı oruçtan istenilen etkinin 
elde edilememesine yol açar. 
Dolayısıyla iradenin devamlı-
lığı ve dengenin sağlanması 
oldukça mühimdir. 
2015 yılında Nutrition Reviews 
Journal tarafından yapılan bir 
araştırmaya göre 3 ila 12 hafta 
boyunca belirli periyotlarda 
beslenerek geri kalan saatler-
de oruç tutma yöntemi; vücut 
ağırlığında %3-7 oranında 
düşüş ve yaklaşık 3-5.5 kg’lık 
bir yağ kaybıyla sonuçlanmıştır. 
Bununla birlikte toplam koles-
terol ve trigliserid seviyeleri 
sırasıyla %10-21 ve %14-42 
oranında düşmüştür. İkinci 
bir yöntem olan tam 24 saat 
boyunca oruç tutma yöntemi 
ise 12-24 hafta boyunca uygu-

Aralıklı  Oruç
            Kilo Kaybına Ne Kadar Etkili?

GİZEM ACARLAR

Daha fazla içerik
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sağlıklı beslenme

landığında; vücut ağırlığında 
%3-9 oranında azalmaya 
neden olmuştur. Ayrıca vücut 
yağ oranında düşüş ile birlikte 
kan toplam kolesterol %5-20 
ve trigliserid %17-50 oranında 
azalma yaşanmıştır. 
2016 yılında Obesity Science 
& Practice dergisinin yürüttüğü 
bir çalışmada ise belirli aralık-
larla oruç tutma yöntemi ve 
kalori kısıtlaması yapılan diyet-
lerden hangisinin kilo vermede 
daha etkili olduğu araştırılmış-
tır. Sonuçlara göre;  çok düşük 
kalorili diyet yapan grup, 
aralıklı oruç tutanlara kıyasla 
sadece 0.88 kg daha fazla kilo 
kaybı yaşamıştır. Yani hiçbir be-
lirgin fark gözlemlenememiştir.  
Yağsız kas kütlesinde ise 1.69 
kg daha fazla kaybetmişlerdir. 
Yağ kütlesindeki değişim ise 
oldukça kayda değer bir farkla, 
aralıklı oruç tutanlarda 3.31 kg 
daha fazla olmuştur. 
Metabolism dergisinin yürüt-
tüğü bir çalışmada ise aralıklı 
oruç yapan bireylerin beslen-
me periyotlarında yüksek veya 
düşük yağ tüketmelerinin kilo 
kaybında ne gibi değişikliklere 
yol açtığı araştırılmıştır. 8 hafta 
boyunca aralıklı oruç tutularak; 
bir grup %45 yağ içeren yük-
sek yağlı bir diyet, diğer grup 
ise %25 yağ içeren düşük 
yağlı bir diyet uygulamıştır.
Yüksek yağlı diyet tüketen 
grupta %4.8, düşük yağlı diyet 
grubunda ise %4.2 oranında 
kilo kaybı sağlanmıştır. Her iki 
grupta da bel çevresi ve yağın 
dokularda depolanan formu 
olan triaçilgliserol seviyeleri 
birbirine çok yakın oranlarda 
düşüş göstermiştir.  LDL koles-
terol ise yüksek yağlı diyetle 
%18.3, düşük yağlı diyetle ise 
%24.8 oranında azalmıştır. 
Sonuç olarak; yüksek veya dü-

şük yağlı beslenmenin, aralıklı 
oruç esnasında kilo kaybı ve 
kalp-damarlarından korun-
mada benzer oranlarda etkili 
olduğu ortaya konulmuştur. 
Obesity dergisinin araştır-
masına göre aralıklı oruç ve 
dayanıklılık egzersizleri bir-
leştirildiğinde, obez bireylerin 
hem vücut ağırlığı hem de kan 
yağlarında olumlu değişiklikler 
gözlemlenmiştir. Sadece eg-
zersiz yapan grupta kilo kaybı 
1kg ve aralıklı oruç tutanlarda 

3kg iken; hem egzersiz yapıp 
hem de aralıklı oruç tutan 
grupta ise 6 kg’lık bir kilo kaybı 
yaşanmıştır. Ayrıca LDL seviye-
leri düşerken, HDL seviyeleri 
de yalnızca bu aralıklı oruç ile 
egzersiz birleşimi grubunda 
artış göstermiştir. 
Sonuç olarak; aralıklı oruç doğ-
ru yapıldığında kilo kaybında 
etkili bir yöntem diyebiliriz. 
Özellikle kalori kısıtlamasının 
hâkim olduğu diyetleri uygu-
lamada zorlanan bireylerde 

tercih edilebilir. Ancak unu-
tulmaması gereken bir nokta 
var; aralıklı oruç tutan bireyler 
sağlıklı beslenme tercihleri 
yapmayı muhakkak sürdürme-
lidir.  Aksi takdirde zayıflama 
niyetiyle sağlığınızdan olmak 
kaçınılmaz bir son olabilir.  
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motivasyon

Kendinize "Ben ne istiyorum?" 
sorusunu en son ne zaman 
sorduğunuzu hatırlıyor mu-
sunuz? Belki de uzun zaman 
önce sormuşsunuzdur. Şimdi 
tekrar sorun bakalım, cevabı-
nız ne olacak? Cevabınızda 
bir sürü ipucu saklı, bunların 
birçoğu da yapmak isteyip de 
yapamadıklarınız. Peki değişim 
için sizi engelleyen nedir? Yine 
kendiniz. "Hayır ama..." ile baş-
layan cümlelerinizi duyar gibi-
yim. Başkasına mı atacaksınız 
suçu? Size ne fayda getirecek 
bu? Hiçbir yerde suç aramak 
zorunda değilsiniz, ne onlar 
da ne de kendinizde. Şimdiye 
kadar yapmadığınız bir şeyi 
artık yapmayı seçiyorsunuz 
hepsi bu. 
Diğerlerinin ne istediğini belki 
de yıllarca önemsediniz. Onlar 
nereye gitmek istediyse eşlik 

ettiniz, ne yemek istedilerse 
yediniz, nerede yaşamak 
istedilerse yaşadınız, hangi işte 
çalışmanızı istedilerse çalıştınız 
hatta belki de zayıflamanızı 
istediler ve siz de zayıfladınız. 
Kısacası onların hayatları sizin 
bedeninizde can buldu. Siz de 
kendinizi girdabın en orta ye-
rine sürüklemiş oldunuz. Belki 
de son zamanlarda kendinizi 
sürekli hayallere dalıp gitmiş 
ve iç çekerken buluyorsunuz. 
Haklısınız çünkü o hayaller 
sizin ve onlar da gerçekleştiril-
meyi bekliyor! 
Hayallerinizi gerçekleştirmek 
için yapmanız gerekenler ise 
hayallerinizi tanımlamanız, 
sıralamanız ve uygulamaya 
geçmeniz. Belirlediğiniz detay-
lar size yol haritanızı çizerken 
yardımcı olacaktır. Böylece 
uzun zamandır atamadığınız ilk 

adımı atmanız kolaylaşacaktır. 
Örneğin, hayaliniz uzun bir ta-
tile çıkmaksa nereye, kiminle, 
ne zaman gideceğinizi , orada 
ne kadar süre kalacağınızı ve 
orada neler yapacaklarınızı 
yazın. Duygularınızdan da mut-
laka bahsedin! Size pozitif ka-
zanım sağlamayacak bir hayali 
gerçekleştirmeyi istemezsiniz 
öyle değil mi? Unutmayın ki, 
hayalin büyüğü, küçüğü olmaz 
belki de siz deniz kenarında 
bir bardak demli çayın hayalini 
kuruyorsunuzdur. 
İsteklerinizi gerçekleştirme-
nizde en önemli rollerden biri 
de hayır kelimesine düşüyor. 
Sırf hayır diyemediğiniz için 
iyi değerlendiremediğiniz 
anlar olmuştur. Kimi zaman kar-
şınızdaki kişiyi kırmamak, kimi 
zaman ise çekindiğiniz için 
hayır demekte güçlük çekiyor 

olabilirsiniz. Olumlu bir anlamı 
olan evet kelimesi, istenmeye-
rek söylendiği zaman kişinin 
üzerinde olumsuz etkilere 
sebep oluyor. Başkaları için 
pozitif kazanımlara vesile 
olurken kendimiz için negatif 
durumlar yaratabiliyoruz. 
Neden hayır diyemediğinizi 
düşünün. Başkalarına kendini-
ze verdiğiniz değerden daha 
fazla değer veriyor olabilirsiniz. 
Peki siz değerli olmayı hak 
etmiyor musunuz? 
Son olarak eklemek istediğim 
öneri ise; isteklerinizi söyle-
mekten çekinmeyin. İstekle-
rinizi söyleyememek hem iş 
hayatınızdaki motivasyon se-
viyenizin düşmesine hem de 
sevdiklerinizle kaliteli zaman 
geçirmenize engel olabilir. 
Gerek iş hayatınızda, gerekse 
sosyal hayatınızda bencillik 
boyutuna geçmedikçe istekle-
rinizi söylemenizin ne size ne 
de çevrenizdekilere bir zararı 
olmayacaktır. Aksine doğru 
iletişim ile hem kendinizi ifade 
edecek, hem de çevrenizde-
kilerle kurduğunuz bağların 
güçlendiğine şahit olacaksınız. 
Birçok kişi istediğini söylemek-
te zorluk çektiği için sosyal 
hayatta hoşuna gitmeyen 
aktivitelere katılıyor, iş haya-
tında ise değerinin karşılığını 
alamadığından yakınıyor. Oysa 
kendi isteklerini dile getirip 
çok daha mutlu ve başarılı 
bireylere dönüşebilirler.
Bundan sonra kendinize "Ben 
ne istiyorum canım kendim?" 
sorusunu yöneltip biraz da 
kendinizi önemseyin. Bu 
sorunun yanıtının size kazan-
dırdıklarını da gözlemlemeyi 
unutmayın. 

Ben Ne
            İstiyorum?

BİLGE AYDOĞAN

Daha fazla içerik

monthlyfitness.com 
adresinden ulaşabilirsin
Bilge Aydoğan’ın tüm 
içerikleri için 
monthlyfitness.com’a 
tıkla!
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motivasyon

Affetmek İçin İlk Önce
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AAffetmek kavramının önemli 
ve özgürleştirici bir kavram 
olduğunu düşünüyorum.
Fakat bu konuda karıştırılan bir 
durum var.Affettim demekle 
affedilmiyor.Affetmek için ilk 
önce hazır olmalısınız.Kendinizi 
daha iyi hissedebilmek ve ha-
yatınızda bir takım değişiklikler 
yaratmak istiyorsanız,affetmek 
için kendinizi zorlamamalısınız.
Burada anlatmak istediğim,-
günümüzde yazılan kişisel 
gelişim yazılarına ters düşüyor 
fakat doğrusunun bu olduğu-
nu düşünüyorum.Sizin, anne-
sinden veya babasından zarar 
görmüş veya tacize uğramış 
bir arkadaşınızın veya yakı-
nınızın karşı tarafı affetmesini 
ve yüklerinden kurtulmasını 
istemek, o kişinin duygularını 
yok saymak demektir.Tabiki 
de affedilmeli ve bu olayın 
yarattığı travma şifalanmalı 
ama ilk önce duyguyu yaşayıp 
affetmeye hazır olmak gerekir.
Duyguları inkar edip sürekli  
olumlama yaparak  ''affettim’’ 
demenin kendinize ve duygu-
larınıza  büyük saygısızlık ol-
duğunu düşünüyorum.Çünkü 
affettiğini bilmek bazende iyi 
şeyler hissettirmiyor ve  aksine 
bir süre sonra yetersizlik 
duygusu hissetmeye başlıyor-
sunuz.Affettiğiniz insana karşı 
kızgın olduğunuzu nasıl kabul 
edeceksiniz?Bu yaşanılanları,-
ya kendinize ya da size zarar 
veren insana yükleyeceksiniz.
Eğer kendinize yüklenmeye 
başlarsanız da kendinizden 
nefret etmeye başlayacaksınız.
 

AFFETMEK İÇİN DUYGUSAL 
ARINMAK ŞART!
Bize zarar verenleri affetmek, 
şifalanmanın bir parçası.Fakat 
affetmeyi,duygusal arındık-
tan sonra yaparsak daha 
sağlıklı olucağını ve hissedi-
leceğini düşünüyorum.Çünkü 
yaşadığınız kötü bir duruma 

karşı öfkenizi hissedip,öfke-
nizden arınmaya başladıkça, 
gönül rahatlığıyla ve sağlıklı 
bir şekilde kabullenme yoluna 
gireceksiniz.

Şifalanmak ve huzuru bulmak 
istiyorsanız,ilk önce affetmek 
zorunda kalmadan,sizi kıran 
insanların hayatınız üzerindeki 
kontrolünden kurtulmaktan 
geçiyor.Ve bu huzurda ancak 
hissettiğiniz ve yüzleştiğiniz 
duyguların sorumluluğunu 
olması gerektiği gibi onlara 
yüklemelisiniz.Ağır travma 
yaşayan insanların bu tarz 
çalışmaları bir uzman eşliğinde 
yapmalarını tavsiye ediyorum.
Bazen bu duyguyla yüzleşmek 
istesek bile cesaret edemeye-
biliyoruz.Bu durumlarda uzman 
yardımı almanın daha doğru 
olduğunu düşünüyorum.

AFFEDEMEMEK,İNSAN 
BEDENİNİ ETKİLEYEN BİR 
DUYGUDUR.
Bizi kıran insana karşı öfke 
beslemek ve öfkeyi bastırmak 

bedenimizde bazı değişimlere 
yol açıyor.Mide ağrıları,mide 
yanması,baş ağrısı,baş dönme-
si ve tansiyon gibi rahatsızlık-
lara yol açabiliyor.Öfkenin bu 
kadar yıkıcı bir enerji olduğunu 
varsayarsak, aslında duygula-
rımızla yüzleşmemiz ve kabul 
etmemiz kendimize yaptığımız 
bir iyiliktir.

Duygularımızla yüzleşebilmek 
içinde hazır olmamız gerekiyor.
Kaçtığımız her duygu, aslında 
gün içerisinde yaşadığımız 
olaylar ve insanlardan dola-
yı,tekrar o duyguyu hissetme-
mize ve hatırlamamıza neden 
oluyor.Burada olaylar ve 
insanlar ayna görevi görürler.
Olaylar ve insanlar yüzleşme-
miz gereken duyguları bize 
hatırlatır.Sen hazır olduğunda 
ve süreki aynı döngüleri 
yaşamak istemediğini fark 
ettiğinde,duygularınla yüzleş-
menin vakti gelmiş demektir.
Yüzleşmekten kaçtığın her şey 
sırtına yük olur!

UYGULAMA 1
Beyaz bir kağıda senden 
affedemediğin bir durumu yaz-
manı ve duyguyu hissetmeni 
istiyorum.İçinden ne geliyorsa 
yazmalısın.Daha sonra yazmış 
olduğun kağıdı yakmanı 
istiyorum.
UYGULAMA 2
Eline bir yastık al ve o yastığa 
seni kötü hissetmene neden 
olan insan karşında varmış gibi 
duygularını o yastığa söyle.
Daha sonra yastığı,öfken ge-
çene kadar yumrukla.Kendini 
rahatlamış ve hafiflemiş hisse-
deceksin.Bu aynı zamanda bir 
topraklanma metodudur.

Bu ay,duygularımızla yüzleş-
meye hazır olduktan sonra 
diğer ay yazıcağım karmik bağ 
çalışmasını gönül rahatlığıyla 
yapabilirsiniz.

OLMASI GEREKEN ZAMANDA 
VE SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE ÖZ-
GÜRLEŞMENİZ DİLEĞİYLE...

motivasyon

Daha fazla içerik

monthlyfitness.com 
adresinden ulaşabilirsin
Buse Caydamar’ın tüm 
içerikleri için 
monthlyfitness.com’a 
tıkla!
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Bireyin kendisini tehdit 
altında hissettiğinde verdiği 
fiziksel, zihinsel, duygusal ve 
davranışsal tepkiler bütününe 
stres diyoruz.Genelde stres 
kavramını hep negatif olarak 
algılıyoruz.Fakat hayatta 
kalabilmek için,fiziksel tehdit-
lere tepki vermek canlıların 
yapısında vardır.Bu konuya 
hayvanlardan örnek vermek 
istiyorum.Havyanlar tehdit 
karşısında uzun süre donma 
tepkisi gösterir.Donma tepkisi 
gösterince,hayvanın görülme 
riski azalacağı için kasları 
gergin olur.Uzun süre aynı 
tepkide kaldığından dolayı 
bir süre sonra gerilen kas-
larında ağrı meydana gelir.
Stres insan vücudunun bir 
parçasıdır fakat uzun sürdü-
ğü zaman vücuda fiziksel ve 
ruhsal olarak zarar vermeye 
başlar.

‘’YAŞADIĞIMIZ STRESİN 
DERECESİ, STRESİ NASIL  
ALGILADIĞIMIZA BAĞLI-
DIR.’'
Herkes stresli hissedebilir.Bu 
sizin zayıf veya yetersiz oldu-
ğunuzu göstermez. Stresin 
derecesi ve stresin yarattığı 
etkiler kişiden kişiye göre de-
ğişir.Yaşadığınız stresin dere-
cesi, başa çıkma yeteneğinizi 
nasıl algıladığınıza bağlıdır.
Önemli olan stresimizi yöne-
tebilmeyi öğrenmemizdir.

Çaresizlik ve kontrol etme 
ihtiyacı da stresi meyda-
na getirir. Çaresizlik, öfke, 
kontrol etme ihtiyacı ve 

huzursuzluk gibi negatif 
duygular insanın hayatında 
sorunlar yaratır. Sürekli işine 
geç kalan veya işe gitmeyen 
birisini düşünün. Onun işe 
geç kalması onu strese sokar 
fakat depresyonu olduğu için 
halsizlik ve bitkinlikten dolayı 
işe geç kalıyordur. Burada 
kişide depresyon var ise uz-
man kişi tarafından tedavi ol-
malıdır. Stres hastalık değildir. 
Stres farklı durumlara verilen 
tepkidir. Uzun süre stresli bir 
durumla karşı karşıya kalmak, 
stresle başa çıkma yeteneği-
niz yeterli değilse depresyo-
na  neden olabilir.

STRESİN VÜCUDUMUZDA 
YARATTIĞI ETKİLER
Stresli durumlarda iki hormo-
nal sistem harekete geçer. 
Bunlar, adrenalin ve onunla 
ilgili olan hormonları üreten 
sistem ile kortizol üreten 
sistem.Tehlikeli durumla 
karşı karşıya kaldığımızda 
beynimiz, duygularımızı 
dengede  tutmakla görevli 
olan sempatik sinir siste-
mine,duruma uygun mesajı 
iletir. Daha sonra adrenalin 
hormonu salgılanmaya 
başlar. Adrenalin hormonun 
salgılanması kan basıncını ve 
dolaşımı değiştirir. Mücadele 
anında ihtiyaç duyulan oksi-
jeni sağlamak için, daha çok 
kan, beyne ve kaslara gider. 
Enerji ihtiyacını gidermek 
için de glikoz salgısı ve kan 
akışındaki yağ asitleri hızlıca 
artar. Duyular keskinleşir. 
Acıya karşı hissiyatımız azalır. 
Tepki geçince vücut normal 
haline dönmeye başlar.

STRESiN SAĞLIĞIMIZ ÜZE-
RİNDEKİ ETKİLERİ
Stresin sürekli yaşanması du-
rumunda vücudumuz fiziksel 
olarak etkilenmeye başlar.

FİZYOLOJİK SEMPTOMLAR
Kas ağrıları ve sızılar
Mide-bağırsak semptomları
Solunum ve kalp-damar 
rahatsızlıkları
Merkezi sinir sistemi prob-
lemleri
Üreme ve cinsel problemler
Üşütme, nezle ve diğer bağı-
şıklık problemleri

Stresli olduğumuz zaman da 
sindirim sistemimiz kısmen 
durur. Dolayısıyla ishal, 
kabızlık ve bulantılar olabilir. 
Stres bağırsaklarda aşırı asite 
sebep olduğu zaman ülser 
hastalığına yol açabilir.
Stres, hormonların kolest-
rol üretimini arttırır bu da 
kalp-damar hastalıklarına 
neden olabilir.
Stresin en önemli faktörü, 
kortizolde değişme yaptığı 
için bağışıklık sistemini 
etkiler.

KİMYASAL DEĞİŞİKLİKLER 
MERKEZİ SİNİR SİSTEMİMİZİ 
ETKİLER.
Bağışıklık sistemi bizi 
hastalıklardan koruyan bir sis-
temdir. Bağışıklık sistemimiz 
zayıflarsa yabancı organiz-
malarla savaşamaz. Aynı za-
manda nasıl düşündüğümüz 
ve hissettiğimiz de bağışıklık 
sistemimizi etkiler. Merkezi 
sinir sistemindeki kimyasal 
değişiklikler direk olarak 
bağışıklık sistemimizi etkiler.

Bağışıklık sisteminin zayıf-
laması durumunda doğal 
öldürücü hücreler arasın-
da yaptığı etki zayıflar. Bu 
durumda stres, kanserin 
oluşumunda rol oynayabilir. 
Araştırmalar sonucunda, 
çok stresli olay yaşayan 
kadınların, daha az stresli 
olay yaşayan kadınlara göre 
meme kanserine yakalanma 
ihtimalinin daha yüksek oldu-
ğu gözlemlenmiştir.

STRESLE BAŞ ETME BİÇİMİ-
NİZİ BELİRLEYİN.
STRES KUTUSU
Kendinizi en son ne zaman 
stresli hissettiniz? O ana geri 
dönmenizi ve  düşünmenizi 
istiyorum. Elinize bir kağıt 
alıp üç adet kutu çiziniz. 

sağlık

Stres Yönetimini
            

Ele Alın!

Daha fazla içerik

monthlyfitness.com 
adresinden ulaşabilirsin
Buse Caydamar’ın tüm 
içerikleri için 
monthlyfitness.com’a 
tıkla!

Bu kutu sizin stres kutunuz 
olsun. Birinci kutunuza, size 
stres veren durumu yazınız. 
Daha sonra duygunuza 
1den 10a kadar puan verin. 
İkinci kutunuza nasıl te,pki 
verdiğinizi yazınız. Üçüncü 
kutunuza da verdiğiniz tepki-
den sonra nasıl hissettiğinizi 
yazınız. Son olarak verdiğiniz 
tepkiden sonra nasıl hissetti-
ğinize, 1den 10a kadar puan 
veriniz. Tepki verdikten sonra 
puanınızın düşüp düşmedi-
ğine bakın. Bu çalışma sizin 
stresle nasıl başa çıktığınızı 
gösterir.

n Sizi strese sokan faktörleri 
en aza indirgemeye veya 
değiştirmeye odaklanın.
n Kendinize yeni hedefler 
belirleyin.
n Açık havada yürüyüş yapın.
Bol su için.
Çikolata ve muz yiyin.
Bol bol gülün.Gülmek için bir 
şeylerin olmasını beklemeyin.
n Stresli olduğunuz zaman 
ılık duş alın. Portakal çiçeği 
kokusu ve mango kokusu 
stresinizi azaltacaktır.
n Pozitif bir bakış açısı be-
nimseyin.
n Kendinize bir stres günlüğü 
oluşturun ve her gün sizi 
strese sokan durumları ve 
durumun size ne hissettirdi-
ğini yazın.
n Nefes egzersizi yapın. 
Nefes almaya başladıkça 
olaylara vereceğiniz tepkiler 
değişecektir.
n Sakin müzikler dinleyin. 
Doğa sesi, su sesi, spa mü-
zikleri gibi..
n Lavanta koklayın.Lavanta 
koklamak sinirleri yatıştırır.
n Hayvanları sevin.
n Bitki yetiştirin.
n Bir kovaya sıcak su koyun 
içine bir bardak kaya tuzu 
ekleyin.İçine ayaklarınızı 
yerleştirin. Ayaklarınıza 
masaj yapmayı ve şımartmayı 
unutmayın. 
n Stres, hepimizin hayatında 
vardır ve hepimizi etkiler.
Önemli olan stresli durumlar-
la karşılaşınca stres yönetimi-
ni iyi yapabilmektir.Hepinize 
sakin günler diliyorum...

BUSE CAYDAMAR
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Bireyin kendisini tehdit 
altında hissettiğinde verdiği 
fiziksel, zihinsel, duygusal ve 
davranışsal tepkiler bütününe 
stres diyoruz.Genelde stres 
kavramını hep negatif olarak 
algılıyoruz.Fakat hayatta 
kalabilmek için,fiziksel tehdit-
lere tepki vermek canlıların 
yapısında vardır.Bu konuya 
hayvanlardan örnek vermek 
istiyorum.Havyanlar tehdit 
karşısında uzun süre donma 
tepkisi gösterir.Donma tepkisi 
gösterince,hayvanın görülme 
riski azalacağı için kasları 
gergin olur.Uzun süre aynı 
tepkide kaldığından dolayı 
bir süre sonra gerilen kas-
larında ağrı meydana gelir.
Stres insan vücudunun bir 
parçasıdır fakat uzun sürdü-
ğü zaman vücuda fiziksel ve 
ruhsal olarak zarar vermeye 
başlar.

‘’YAŞADIĞIMIZ STRESİN 
DERECESİ, STRESİ NASIL  
ALGILADIĞIMIZA BAĞLI-
DIR.’'
Herkes stresli hissedebilir.Bu 
sizin zayıf veya yetersiz oldu-
ğunuzu göstermez. Stresin 
derecesi ve stresin yarattığı 
etkiler kişiden kişiye göre de-
ğişir.Yaşadığınız stresin dere-
cesi, başa çıkma yeteneğinizi 
nasıl algıladığınıza bağlıdır.
Önemli olan stresimizi yöne-
tebilmeyi öğrenmemizdir.

Çaresizlik ve kontrol etme 
ihtiyacı da stresi meyda-
na getirir. Çaresizlik, öfke, 
kontrol etme ihtiyacı ve 

huzursuzluk gibi negatif 
duygular insanın hayatında 
sorunlar yaratır. Sürekli işine 
geç kalan veya işe gitmeyen 
birisini düşünün. Onun işe 
geç kalması onu strese sokar 
fakat depresyonu olduğu için 
halsizlik ve bitkinlikten dolayı 
işe geç kalıyordur. Burada 
kişide depresyon var ise uz-
man kişi tarafından tedavi ol-
malıdır. Stres hastalık değildir. 
Stres farklı durumlara verilen 
tepkidir. Uzun süre stresli bir 
durumla karşı karşıya kalmak, 
stresle başa çıkma yeteneği-
niz yeterli değilse depresyo-
na  neden olabilir.

STRESİN VÜCUDUMUZDA 
YARATTIĞI ETKİLER
Stresli durumlarda iki hormo-
nal sistem harekete geçer. 
Bunlar, adrenalin ve onunla 
ilgili olan hormonları üreten 
sistem ile kortizol üreten 
sistem.Tehlikeli durumla 
karşı karşıya kaldığımızda 
beynimiz, duygularımızı 
dengede  tutmakla görevli 
olan sempatik sinir siste-
mine,duruma uygun mesajı 
iletir. Daha sonra adrenalin 
hormonu salgılanmaya 
başlar. Adrenalin hormonun 
salgılanması kan basıncını ve 
dolaşımı değiştirir. Mücadele 
anında ihtiyaç duyulan oksi-
jeni sağlamak için, daha çok 
kan, beyne ve kaslara gider. 
Enerji ihtiyacını gidermek 
için de glikoz salgısı ve kan 
akışındaki yağ asitleri hızlıca 
artar. Duyular keskinleşir. 
Acıya karşı hissiyatımız azalır. 
Tepki geçince vücut normal 
haline dönmeye başlar.

STRESiN SAĞLIĞIMIZ ÜZE-
RİNDEKİ ETKİLERİ
Stresin sürekli yaşanması du-
rumunda vücudumuz fiziksel 
olarak etkilenmeye başlar.

FİZYOLOJİK SEMPTOMLAR
Kas ağrıları ve sızılar
Mide-bağırsak semptomları
Solunum ve kalp-damar 
rahatsızlıkları
Merkezi sinir sistemi prob-
lemleri
Üreme ve cinsel problemler
Üşütme, nezle ve diğer bağı-
şıklık problemleri

Stresli olduğumuz zaman da 
sindirim sistemimiz kısmen 
durur. Dolayısıyla ishal, 
kabızlık ve bulantılar olabilir. 
Stres bağırsaklarda aşırı asite 
sebep olduğu zaman ülser 
hastalığına yol açabilir.
Stres, hormonların kolest-
rol üretimini arttırır bu da 
kalp-damar hastalıklarına 
neden olabilir.
Stresin en önemli faktörü, 
kortizolde değişme yaptığı 
için bağışıklık sistemini 
etkiler.

KİMYASAL DEĞİŞİKLİKLER 
MERKEZİ SİNİR SİSTEMİMİZİ 
ETKİLER.
Bağışıklık sistemi bizi 
hastalıklardan koruyan bir sis-
temdir. Bağışıklık sistemimiz 
zayıflarsa yabancı organiz-
malarla savaşamaz. Aynı za-
manda nasıl düşündüğümüz 
ve hissettiğimiz de bağışıklık 
sistemimizi etkiler. Merkezi 
sinir sistemindeki kimyasal 
değişiklikler direk olarak 
bağışıklık sistemimizi etkiler.

Bağışıklık sisteminin zayıf-
laması durumunda doğal 
öldürücü hücreler arasın-
da yaptığı etki zayıflar. Bu 
durumda stres, kanserin 
oluşumunda rol oynayabilir. 
Araştırmalar sonucunda, 
çok stresli olay yaşayan 
kadınların, daha az stresli 
olay yaşayan kadınlara göre 
meme kanserine yakalanma 
ihtimalinin daha yüksek oldu-
ğu gözlemlenmiştir.

STRESLE BAŞ ETME BİÇİMİ-
NİZİ BELİRLEYİN.
STRES KUTUSU
Kendinizi en son ne zaman 
stresli hissettiniz? O ana geri 
dönmenizi ve  düşünmenizi 
istiyorum. Elinize bir kağıt 
alıp üç adet kutu çiziniz. 

sağlık

Stres Yönetimini
            

Ele Alın!

Daha fazla içerik

monthlyfitness.com 
adresinden ulaşabilirsin
Buse Caydamar’ın tüm 
içerikleri için 
monthlyfitness.com’a 
tıkla!

Bu kutu sizin stres kutunuz 
olsun. Birinci kutunuza, size 
stres veren durumu yazınız. 
Daha sonra duygunuza 
1den 10a kadar puan verin. 
İkinci kutunuza nasıl te,pki 
verdiğinizi yazınız. Üçüncü 
kutunuza da verdiğiniz tepki-
den sonra nasıl hissettiğinizi 
yazınız. Son olarak verdiğiniz 
tepkiden sonra nasıl hissetti-
ğinize, 1den 10a kadar puan 
veriniz. Tepki verdikten sonra 
puanınızın düşüp düşmedi-
ğine bakın. Bu çalışma sizin 
stresle nasıl başa çıktığınızı 
gösterir.

n Sizi strese sokan faktörleri 
en aza indirgemeye veya 
değiştirmeye odaklanın.
n Kendinize yeni hedefler 
belirleyin.
n Açık havada yürüyüş yapın.
Bol su için.
Çikolata ve muz yiyin.
Bol bol gülün.Gülmek için bir 
şeylerin olmasını beklemeyin.
n Stresli olduğunuz zaman 
ılık duş alın. Portakal çiçeği 
kokusu ve mango kokusu 
stresinizi azaltacaktır.
n Pozitif bir bakış açısı be-
nimseyin.
n Kendinize bir stres günlüğü 
oluşturun ve her gün sizi 
strese sokan durumları ve 
durumun size ne hissettirdi-
ğini yazın.
n Nefes egzersizi yapın. 
Nefes almaya başladıkça 
olaylara vereceğiniz tepkiler 
değişecektir.
n Sakin müzikler dinleyin. 
Doğa sesi, su sesi, spa mü-
zikleri gibi..
n Lavanta koklayın.Lavanta 
koklamak sinirleri yatıştırır.
n Hayvanları sevin.
n Bitki yetiştirin.
n Bir kovaya sıcak su koyun 
içine bir bardak kaya tuzu 
ekleyin.İçine ayaklarınızı 
yerleştirin. Ayaklarınıza 
masaj yapmayı ve şımartmayı 
unutmayın. 
n Stres, hepimizin hayatında 
vardır ve hepimizi etkiler.
Önemli olan stresli durumlar-
la karşılaşınca stres yönetimi-
ni iyi yapabilmektir.Hepinize 
sakin günler diliyorum...

BUSE CAYDAMAR

43Mart 2017 / monthlyfitness.com

EN
GÜNCEL

SAĞLIKLI YAŞAM 
ÖNERİLERİ

www.monthlyfitness.com



44 monthlyfitness.com / Mart 2017

sağlık

45Mart 2017 / monthlyfitness.com

H
ÖZGE CEREN ÖKTEM

sağlık

Hücrelerin yaşamsal faali-
yetleri ve bu sayede vücut 
fonksiyonlarının yerine getiril-
mesi, vücudun su dengesinin 
korunması ile mümkündür. 
Bu dengenin korunması 
yani ‘’hidrasyon’’, sporcu-
nun başarısının önemli bir 
parçasıdır. Vücuttan su kaybı 
(dehidrasyon) sporcunun 
performansını düşürebilir. İyi 
bir hidrasyon sağlamak için, 
kişisel sıvı gereksinimlerinin 
bilinmesi gerekir. Terleme 
oranına bağlı olarak sıvı ge-
reksinimleri kişiler arasında 
değişiklik gösterir. Terleme 
oranını belirlemenin en pratik 
yolu egzersizden önce ve 
sonra tartılmaktır. Bu iki ağırlık 
arasındaki fark, egzersiz 
sırasında kaybedilen vücut 

suyudur. Terleme oranı(saat-
te); vücuttan kaybedilen su 
miktarının, yapılan egzersizin 
süresine (dakika olarak) bö-
lünmesi ve 60 ile çarpılması 
sonucu bulunur. Antrenman 
sonrası toparlanma için kay-
bedilen vücut suyunu yerine 
koymak, hayati önem taşır.
   Egzersiz süresince kaybe-
dilen vücut suyunun yerine 
konması, dehidrasyonu ön-
lemek ve sakatlanmalardan 
kaçınmak kadar, performansı 
korumak için de gereklidir. 
Çok az düzeyde dehidrasyon 
(vücut ağırlığının %2 kaybı) 
bile, egzersiz performansını 
olumsuz yönde etkileyecek 
olan kas ve vücut bitkinliği ile 
sonuçlanabilir. 

Aktiviteden 1 gün önce                         
Sık aralarla su ve/veya sıvı 
tüketimi
Aktivite öncesi öğünde                         
2-3 su bardağı su
Aktiviteden 2 saat önce                        
2-2,5 su bardağı su
Aktiviteden ½ saat önce                       
2 su bardağı su
Aktivite süresince                                 
½ su bardağı su                             
(her 10-15 dakikada)
Aktivite sonrasında                             
Her yarım kilo vücut ağılığı 
kaybı için 2-3 su bardağı su
Aktiviteden 1 gün sonra                      
Sık aralıklarla su/sıvı tüketin.

Sporcularda
            

Suyun Önemi

SIVI TÜKETİM ÖNERİLERİ
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SIVI TÜKETİM ÖNERİLERİ
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FFitness dünyasının öncü ve 
yenilikçi markası Reebok, 
İlkbahar/ Yaz 2017 koleksiyo-
nunda Print ailesinin yeni üyesi 
olan Reebok Print Smooth’u 
tanıtıyor.

Print Smooth, her stile uygun 
silueti ve hareket halinde-
ki ayağın dijital haritasının 
çıkarılması sonucuyla yaratılan 
teknolojisiyle Reebok koşu 
ayakkabılarının ulaştığı son 
noktayı temsil ediyor.

Print Smooth, estetik görünen 
ve çok yönlü ayakkabı arayan 
günlük koşucuları hedefliyor. 
Hafif koşular ve koşu içeren 
fitness antrenmanlarına uygun 
olan Print Smooth’un kusursuz 
yastıklama sağlayan teknolojisi 
hareket esnasındaki esneklik 
ve denge ihtiyacında koşucu-
lara yardımcı oluyor.

Print Smooth; ayağın baskı 
noktalarını bulmaya yönelik 
geliştirilen dijital ayak haritası 
teknolojisinin oluşturduğu özel 
yapısı ile dış tabanında iki farklı 
yoğunlukta köpük bulunduru-
yor ve ayağın ihtiyacı olduğu 
anlarda kusursuz yastıklama 
sağlıyor. Tabanında bulunan 
çok yönlü hareket edebilen 
birbirinden bağımsız yastıkla-
ma noktaları ile koşu sırasında 
ayağa maksimum esneklik 
veriyor. Özel taban çevresi 
tasarımı ile çok yönlü hareket-
lerde denge sağlıyor.

advertorial

REEBOK PRINT 
SMOOTH İLE HER 
KOŞUDA İZİNİZİ 
BIRAKIN!
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Urdhva Siddhasana
         Göğe Uzanan Bilge Duruşu

ÖZDEN BÖLÜKBAŞI

Şubat Ayı Yoga Pozu: Urdhva Siddhasana – Göğe Uzanan Bilge 
Duruşu
Poz türü: Yerde 
Hedef kaslar: Genel rahatlamaya ilave olarak kollar, omuz, boyun, 
kürek kemiği bölgesi ve sırt
Seviye: Tüm

‘72000 Enerji Kanalını Arındıran Meditatif Poz!

www.yogametrique.com

Uygulama:
n Yere rahat bir şekilde oturun
n Bacakları ileri uzatıp biraz 
sallayın, rahatlatın
n Bunun üzerine bacakları be-
denine doğru çekerek birbirine 
yakın yerleştirin
n Sol ayağı bükün ve eliniz ile 
sabitleyin
n Sol ayağı elinize alıp bacakla-
rın ara kısmına (labia majorları) 
yerleştirin
n Sağ ayağı kavrayıp sol ayağın 
üzerine koyun
n Alt bedeni stabilize etmek için 
sağ ayak parmaklarını sol baca-
ğın baldır boşluğuna yerleştirin
n Dizler yere değmeli ya da 
yere en yakın şekilde olmalı
n Omurgayı ve boynu yukarı 
doğru uzatarak dikleştirin
n Göğüs kafesini açın
n Çeneyi göğüs kafesine doğru 
çekin
n İki kaşın arasında ki mesafeye 
bakın
n Nefese odaklanın
n Nefes doğal akışında, sakin ve 
derin olmalı
n Elleri yerden kaldırın
n Başı geriye doğru alın, kolları 
başın üzerinden gök yüzüne 
doğru uzatın
n Yavaşça başı indirin ve tekrar 
çeneyi gögüs kafesine doğru 
çekin, avuç içlerini dizlerin üstü-
ne yerleştirin
n Kolları serbest bırakıp gevşetin
n Rahat hissettiğiniz sürece 
pozda kalın
n Odak nefeste olmalı
n Bacakları değiştirip pozu 
tekrar edin

Yararlar:
n Sinir sistemini stabilize eder
n Omuriliği rahatlatır
n Cinsel dürtüleri kontrol etmenizi 
sağlar
n Algıları disipline eder
n Zihni sakinleştirir
n Nefesi düzenler
n Kalçaları açar
n Kalçaları esnetir
n Ruhen mutluluk verir
n Konsantrasyonu geliştirir
n Dolaşım sistemine faydalı
n Diz ve ayak bileklerini güçlendirir
n İdrar kaçırmaya faydalı
n Astıma faydalı
n Uyku sorununa faydalı

Uyarı:
n Kalça da sorunu olanlar denemeyin
n Omurga da problemi olanlar denemeyin
n Diz de problemi olanlar denemeyin
n Siyatik var ise denemeyin
n Eklemlerde sorun var ise denemeyin

Önlemler:
n Dizler yere değmiyorsa kalçanın 
altına battaniye yerleştirin.

Dikkat:
Kalça operasyonu geçirenler bu 
pozu kesinlikle denemeyin! 
Doktorunuza danışmadan yoga 
yapmayın.

yoga
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sağlıklı beslenme

S

Daha fazla içerik

monthlyfitness.com 
adresinden ulaşabilirsin
Sevgi Sevmez’in tüm 
içerikleri için 
monthlyfitness.com’a 
tıkla!

Diyetimizin hem kültürel 
ve lezzet hem de sağlık 
açısından vazgeçilmezi olan 
karbonhidratlara karşı son 
zamanlarda fazlasıyla tepkili 
ve ön yargılıyız toplum olarak. 
Her nedense diyetimiz-
den karbonhidratlar çıktığı 
anda daha sağlıklı, fit ve iyi 
görüneceğimizi düşünüyoruz 
ve maalesef ki yanılıyoruz. 
Bunun sebebinin karbonhid-
ratları tam olarak tanımama-
mız olduğunu düşünüyorum 
ve hadi gelin sizi sağlıklı 
karbonhidratlarla tanıştırayım 
diyorum.
Karbonhidratlar; vücudumu-
zun temel enerji kaynakla-
rından en önemlisidir. Dünya 
sağlık örgütünün de tavsiye 
ettiği gibi sağlıklı ve yetişin 
bir bireysen, diyet enerjinin 
%55-60’ı karbonhidratlardan 
karşılanmalıdır.
Karbonhidratlar basit ve 
kompleks olmak üzere iki 
gruba ayrılır. Şeker basit 
karbonhidrat kaynağı olup, 
enerji sağlar. Ancak sağladığı 
enerji, hızlı tüketilen enerjidir 
ve herhangi bir besin öğesi 
içermez. Fazla ve sık olarak 
tüketmen başta kilo artışı, 
kalp-damar hastalıkları ile di-
yabete neden olabilir. Şeker 
dışında çikolata, kek, bisküvi, 
pasta, vb. tatlılar ve hamur 

işleri, meyveler, şekerleme-
ler, konsantre meyve suları, 
kolalı içecekler, reçel, bal, 
pekmez gibi besinler de bol 
miktarda basit şeker içerir. 
Basit şekerler kan şekerinin 
hızla yükselip sonrasında 
aynı hızla düşmesine ve iştah 
kontrolsüzlüğü yaşamana 
sebep olabilir.

Tam buğday, çavdar ya da 
çok tahıllı ekmekler, bulgur 
ya da kepekli pirinç ile yapıl-
mış pilavlar, tam buğday ya 

da kara buğdaylı makarna, 
kuru baklagiller, meyve 
ve sebzeler ise kompleks 
karbonhidrat karbonhidrat 
kaynaklarıdır.  Kan şekeri 
dengene yardımcı olmak-
la kalmayıp daha yüksek 
oranda lif içermesi sebebiyle 
uzun süreli tokluk hissetme-
ne yardımcı olacak ve hem 
hastalıklara karşı seni koruma 
altına alıp hem de fit kalmanı 
kolaylaştıracak. 

Sağlıklı karbonhidratlardan 
hangisini, ne sıklıkla, nasıl 
bir menü içerisinde ve ne 
miktarda tüketmen gerektiği 
konusunda bir diyetisyenden 
yardım alman en sağlıklı ve 
mantıklı olanı. Benim favori 
yemeklerimden biri olan 
domates soslu köfteli tam 
buğday spagetti tarifini sizin-
le paylaşırken yanında salata 
ve naneli ayran tüketmenizi 
tavsiye eder mutlu ve sağlıklı 
günler dilerim.

Sağlıklı Karbonhidratla  
      Hayatına Sağlık Kat

SEVGİ SEVMEZ

50 l Monhtly Fitness - Nisan 2021
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Domates Soslu Köfteli Tam 
Buğday Spagetti

Hazırlanışı

Köftesi İçin
n 300 gr yağsız kıyma
n 1 yumurta
n 1 adet orta boy 
soğan
n 1 diş sarımsak
n 1 çay kaşığı kimyon
n 1 tutam ince kıyılmış 
maydanoz
n Karabiber
n Kimyon

Domates Sos İçin
n 6 adet orta boy 
domates
n 1 adet orta boy 
soğan
n 2 diş sarımsak
n Karabiber
n Kırmızı pul biber
Makarna için
n 400 gr (1 paket) Tam 
buğday makarna
n 8 su bardağı su

Öncelikle sos için gerekli malzemeleri doğ-
rayıcı yardımıyla hafif pürüzlü bir kıvam elde 
edene kadar ufaltın. Granit ya da seramik bir 
tava kullanarak kısık ateşte kapağı kapalı bir 
biçimde pişmeye bırakın.
Kıymayı yoğurma kabına alıp içine yumurta, 
rendeleniş soğan, ezilmiş sarımsak, maydano-
zu ekleyin. Biraz karıştırdıktan sonra karabiber 
ve kimyonu da ekleyip iyice yoğurun. Karışımı 
30 dk kadar buzdolabında bekletin ve sonra-
sında ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp 
şekillendirin. Bu arada tam buğday makar-
nanızı 8 su bardağı suda 8-10 dakika kadar 
haşlayın. Makarna haşlanırken köfteleri yağsız 
bir şekilde granit ya da seramik tavada pişirin. 
Pişen köfteleri sosla birleştirin ve en son haş-
lanan makarna ile buluşturup servis edin.

mutfak
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mutfak

S

Daha fazla içerik

monthlyfitness.com 
adresinden ulaşabilirsin
Özge Ceren Öktem’in 
tüm içerikleri için 
monthlyfitness.com’a 
tıkla!

Baharın gelmesiyle pazarlar-
da boy gösteren enginarın 
faydalarını merak ediyor 
musunuz?

n Sindirim Sistemi : Bolca lif 
içerdiğinden bağırsak hare-
ketlerini arttırır ve kabızlığı 
önler.
n Karaciğer: Kandaki koles-
terol miktarını düzenleyerek 
karaciğerin yükünü hafifletir.
n İdrar Söktürücü: Enginar 
yaprağının idrar söktürücü 
etkisi vardır.
n Bağışıklık Sistemi: C vita-
mini bakımından zengin olan 
enginar bağışıklık sistemimizi 
güçlendirerek hastalıklardan 
korunmamızı sağlar.

Besin Değerleri:
Besin Değerleri (100 gr 
Enginar)
Karbonhidrat (g): 11.95 
Protein (g): 2.89
Yağ (g): 0.34
Lif (g) : 5.7
Kolesterol (mg) : 0 
Sodyum (mg) : 60 
Potasyum (mg) : 286 
Kalsiyum (mg) : 21 
Vitamin A (mg) : 13 
Vitamin C (mg) : 7.4 
Demir (mg) : 0.61

Hazır Mevsimi Gelmişken:  
      Enginar!

ÖZGE CEREN ÖKTEM
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Semiz Otlu Ferah Enginar

Ispanağı Şık Sunmak İsteyenlere

n 300 gr yağsız kıyma
n 4 adet ayıklanmış enginar 
n 1 demet semiz otu
n Süzme yoğurt
n Zeytinyağı

n 500 gr ıspanak
n 1 adet soğan
n 2 adet enginar
n Sumak
n Zeytinyağı

Hazırlanışı

Hazırlanışı

Enginarları limonlu suda yumuşayana kadar 
haşla Süzme yoğurt ile semiz otunu karıştır.
Enginarları semiz otlu karışımla doldurup üze-
rine sızma zeytinyağ gezdir ve afiyetle ye.

Ispanağı soğan ile çok öldürmeden soteleyip 
sumak ve zeytinyağ ile
güzelce harmanlıyoruz.
Limonlu suda haşlanan enginarları ıspanak ile 
taçlandırıyoruz.

mutfak
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mutfak

Tabbule ya da diğer adıyla 
Tabbouleh , hangi ülkeye 
ait olduğu kesin olmayan 
ama Lübnan'da sık yapılan 
Ortadoğu ve Arap mutfağına 
ait olan bir çeşit salata.   Türk 
mutfağının hem Arap Mutfağı, 
hem  Akdeniz hem de Rum 
ve göçmen mutfaklarının 
senteziyle oluşmuş çok özel 
bir yapısı var.  Tabbule de 
ince bulgur ,maydanoz ve 
taze soğanın farklı yorumlan-
dığı bir salata. Çoğumuz onu 
cafe menülerinde görmüş 
ve yakından tanıdığımız  kı-
sıra benzetmiş olabiliriz ama 
elbette ayrıldıkları noktaları 
var. Tabbule , bulgurun daha 
az, salçanın olmadığı ve göz 
dolduran yeşilin ön planda  
olduğu ferah ve sağlıklı bir 

Sağlıklı Bir Ortadoğu Lezzeti
      Tabbule

alternatif.
Sağlıklı çünkü oldukça hafif.  
İçerisinde iyi karbonhidrat 
ve 100 gr'ında 10 gr bitkisel 
protein olan ,lif kaynağı 
bulgur;  C vitamini deposu 
maydanoz, taze soğan ve 
nane bulunuyor. Bu  tarifi 
ana öğünlerinizde salata 
alternatifi veya iyi bir ara 
öğün olarak tercih edebilir-
siniz. Vejeteryanlara, sağlıklı 
beslenmek isteyenlere, 
yanında salatasını taşıyanlara, 
spor sonrası kolay öğünler 
hazırlamak isteyenlere güzel 
bir alternatif olabilir.

SEDA ÇAKMAK



57Mart 2017 / monthlyfitness.com

Hazırlanışı

Malzemeler
n 2 kişilik
n 1 demet maydanoz
n 3-4 dal taze soğan
n Yarım demet taze nane
n 1 orta boy domates
n Yarım su bardağı ince bulgur.
n Yarım Limon suyu
n 1 yemek kaşığı zeytinyağı
n 4 tam ceviz içi
n Karabiber ,pul biber, tuz. 

İnce bulguru sıcak suda 30 dk bekleterek 
şişmesini sağlayın. İyice Yıkayıp ,kuruttuğunuz 
tüm yeşillikleri ince ince kıyın, domatesi küçük 
küpler halinde kesin. Bulguru önce zeytin-
yağı ,tuz ve baharatlarla karıştırın ardından 
yeşillikler ve domatesle birleştirin. Üzerine 
limon suyunu gezdirip ,cevizleri ekleyin. Eğer 
isterseniz taze kişniş, mevsimi ise nar, doğal 
bir nar ekşisi sosu ile de servis edebilirsiniz. 
Afiyet olsun, sağlık olsun :)
Bu arada Tabbouleh; Arapça’da soslamak, 
süslemek anlamına gelmekteymiş. Siz de 
öğünlerinizi süslemek isterseniz , bu tarifi 
denemenizde fayda var derim .

mutfak
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www.monthlyfitness.com
YENİLENDİ

FITNESS
Monthly

50+
Yazar

Liste
İçerikler

Anket ve 
Test

İçerikleri

İçerikteki
Ürünü 
Satın Al

Tüm sayıları ücretsiz oku, dijital kitapları indir, 
50'den fazla uzman yazarın görüşlerini oku, 

anketlere ve testlere katıl bilgini ölç, 
yazı içerisindeki beğendiğin ürünü hemen satın al!

Yenilenen Monthly Fitness'ı ziyaret et!
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D     ız ı v         k      m y       yı  

#k     z g    ti   

AVV LTD  T    0212 310 50 55                                                      

A ım f  k   ı

D k k    k ç   ım k   y      z?
MYRU  T  H OGYM®      ızı ızı  y   
  y   k   ım f  k   ı ızı   tı           z 

A ım  z    ğ 

A ım  z    ğ   z      ?
MYRU  T  H OGYM®   z      yg   v  
güv       ım  z    ğ   z     m  ızı 
  ğ    

A ım vüc      g   

D ğ   m  k   y      z?
MYRU  T  H OGYM®     y  ç k m   z         
    ğ    v   m yı m   m z           v    ğ   vüc   
      y   k     z  g    ti m y    ğ     

V     y   z   y   


