
SICAK YAZ GÜNLERİNE GİRERKEN  SAĞLIKLI BESLENMENİN 

PÜF NOKTALARI 

SU TÜKETMEYİ İHMAL ETMEYİN 

 Yaz aylarında  sıcaklık ve nem yoğunluğuna bağlı olarak su ihtiyacımız artar. Terleme su ve mineral 
kaybını arttırır. Vücudumuzdan kaybettiğimiz suyu yerine koymak için kilo başına 30 ml su 
tüketilmelidir. Günlük su tüketimini 2,5-3 litre civarında tutmak sağlık açısından oldukça önemli. 
Ayrıca egzersiz yaptığınızda da daha fazla su tüketmeye özen gösterin. Suyun tadını sevmiyorsanız 
limon dilimleri, salatalık, nane veya çilek ekleyerek aromatik sular yaratabilir ve su tüketimini 
destekleyebilirsiniz. Özellikle yazın  

 

 ŞEKERLİ VE ASİTLİ İÇECEKLER TÜKETMEYİN 

Sıvı ihtiyacının karşılanması ve serinlemek için suyun dışında süt, ayran, maden suyu, şekersiz 
limonata, soğuk bitki çayları, şekersiz kompostolar ve taze sıkılmış meyve suyu gibi içecekleri de 
tercih edebilirsiniz. Gazlı içecekler, aşırı çay ve aşırı kahve vücudunuzun su kaybını attıracağı için 
tüketiminden kaçınınız. 

TABAĞINIZIN İÇERİĞİNİ ZENGİNLEŞTİRİN 

 Tabağınızda her besin grubunun olmasına dikkat ediniz. Protein, karbonhidrat, yağ ve meyve ve 
sebze tüketimini dengeleyiniz. İdeal olarak, tabağın %50'sinde meyve ve sebze olmalı ve kalan yarısı 
süt, protein ve tahıl çeşitleri olmalıdır. 

 

 

 

https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate-vs-usda-myplate/


DÜZENSİZ UYKU SAATLERİ YEMEK DÜZENİNİZİ BOZMASIN 

Yaz aylarında sosyal yaşamın hareketliliği uyku düzenini bozabilir. Geç saatlerde atıştırmak , öğün 
atlamak kilo artışına sebep olabilir. Yemeğinizi zamanında tüketmeye dikkat etmelisiniz. Atlanan öğün 
yerine mutlaka küçük bir ara öğün almaya dikkat edin. Taze meyve ile hazırlanmış meyveli yoğurt 
veya küçük bir kase badem ceviz, veya 2 ince dilim tahıllı ekmekle yapılmış peynirli tost gibi 
tüketeceğiniz ara öğünler geç saatlerde yemek kaçamaklarınıza engel olabilir. 

 

 

 

  PİŞİRME YÖNTEMLERİ ÖNEMLİ 

 

Kızartma ve kavurma gibi yağlı besinler yerine daha çok ızgara, fırında, buğulama yöntemleriyle 
yapılmış yiyecekler tüketin.1 gram yağ 9 kcal  enerji içerir ve kızartma işlemi yiyeceğin yağ içeriğini 
arttırır. 

 

SAĞLIKLI  BESLEN ,  SAĞLIKLI OL 

Hayatınızın her döneminde kilonuzu korumanın size uygun , sürekliliği  olan doğru beslenme 
alışkanlığı kazanmaktan geçtiğini unutmayınız. Öğün aralarınızı çok uzatmadan sık beslenmek 
metabolizmanın hızlanmasını sağlar. 

 

 

 

 

 

 



DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTE   

Düzenli yapılan, günlük egzersiz haline gelmiş fiziksel aktivite, insan bedenini güçlendirerek hem 
fiziksel hem de zihinsel boyutlarda iyileşme sağlar. 

 

Aktivitenizi arttıracak öneriler: 

Asansör yerine merdivenleri kullanın. 

Günde birkaç kez kısa yürüyüşler yapın ve fırsat buldukça yürüyün. 

Uzun süre hareketsiz kaldığınızda esneme hareketleri yapın. 

Televizyon izlemek ve bilgisayar oyunları oynamak gibi hareketsiz kaldığınız aktiviteleri sınırlandırın. 

30 dakikadan fazla oturmayın. 

Her gün 30 dakika egzersiz yapın. 

Bir otoparkta gideceğiniz yere en uzak mesafedeki yere arabanızı park edip, otobüste her zaman 
indiğiniz duraktan bir önceki durakta inip, geri kalan mesafeyi yürüyün. 

 

 

ARA ÖĞÜN ÖRNEKLERİ 

Yoğurt, elma ve salatalık ile smoothie:  1 su bardağı yoğurt, 3 bardak su, 2-3 dilim elma ve 1-2 
salatalığı blenderdan geçirin. Ara öğünlerde 1 bardak içebileceğiniz düşük kalorili yüksek lifli bir 
içecek. 

 

Karpuzlu mineral içeceği  

             Malzemeler: 
          · 3 orta-normal dilim karpuz (200 gr) 
          · 1 şişe maden suyu 
          · Taze nane yaprakları 

Karpuz ve maden suyunu blenderdan geçirin. Süslemek için taze nane yapraklarını 



kullanabilirsiniz. Meyveli içecekleri tüketirken şeker içerdiklerini de göz önünde bulundurarak günde 
1 ara öğün olarak tüketebilirsiniz. 

 

LORLU TUZLU KURABİYE 

MALZEMELER 

 

9 yemek kaşığı yulaf ezmesi 

2 yumurta 

250 gr lor peyniri 

1/2 su bardağı süt 

1 yemek kaşığı kaymak (tereyağ da olur) 

Azıcık tuz, çay kaşığı ucu ile karbonat veya kabartma tozu 

 

YAPILIŞI 

 

Tüm malzemeleri karıştırın, buzdolabında 1 saat beklettikten sonra yuvarlayarak şekil verin veya  
muffin kalıplarına koyup 170 derece fırında 30 dakika pişirin.  

 



 

HALE ASLANTAŞ 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ 

BESLENME VE DİYET BİRİMİ 

 


