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Değerli Fatihli hemşehrilerim,
Her şeyin başı sağlık, her işin başı insan… Sağlıklı bir yaşamın
temelinde sağlıklı beslenmek ve düzenli spor yapmak yatar.
Hele günümüz koşullarında beslenme ihtiyacını doğru ve
dengeli karşılamak oldukça önemli. Zira toplumumuzda
oldukça yaygın görülen teknoloji bağımlılığı, çocuklarımız
başta olmak üzere, hepimizin yaşam tarzını olumsuz yönde
etkilemekte. Bu konuda sorumluluk hepimizin üzerinde.
Bilinçli tercihlerle hareket ederek bir beden disiplini
kazanabilir, hem kendimizin hem ailemizin yaşam kalitesini
artırabiliriz.
Fatih Belediyesi olarak halk sağlığını önemsiyor, bu
doğrultuda farkındalık oluşturan etkili adımlar atıyoruz.
Kadın Aile ve Eğitim Birimimizce yürütülen FitFatih projesi
bunlardan biri. Uzman diyetisyenlerimizin hazırladığı ilginç
tarifler sayesinde kendi mutfağınızda sağlıklı, lezzetli, keyifli
bir mutfak alışkanlığı yaratmanız mümkün.
FitFatih tarifleriyle daha sağlıklı, lezzetli sofralara…
Afiyet olsun.

Fit Kahvaltı

Ispanaklı Omlet

Malzemeler
2 yumurta
6-7 yaprak ıspanak
1 çay bardağı süt
2 yemek kaşığı siyez unu veya tam tahıllı un
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı çörekotu
1 çay kaşığı tuz

Yapılışı
1. Ispanakları güzelce yıkayın. İnce şekilde doğrayın.
2. Yumurta süt ve baharatları karıştırıp üzerine unu
ilave edin.
3. İnce kıyılmış ıspanakları harcın içine katın.
4. Zeytinyağı ile yağladığınız tavayı ısıtın.
5. Karışımı tavaya döküp üzerine çörekotu serpin.
6. Piştikten sonra servis edebilirsiniz.

Pişme
süresi:
18-20
dakika

Porsiyon
miktarı:
4 adet

Tüketim
önerisi:
Ana öğün
yerine tüketilebilir

Kalori
103 kkal

Fit Çorbalar

Pişmeyen Soğuk Çorba

Malzemeler
2 domates
2 tane yeşil biber
1 tane kapya biber
10-12 dal maydanoz
4 yemek kaşığı galeta unu
1 tatlı kaşığı salça
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Biraz tuz pulbiber karabiber
3 bardak soğuk su

Yapılışı
1. Sebzeleri güzelce yıkayın.
2. Doğrayıp robota alın.
3. Üzerine galeta unu baharatlar ve su ilave edin.
4. Süzgeçten geçirip üzerine nane ekleyerek
tüketebilirsiniz.

Pişme
süresi:
10-15
dakika

Porsiyon
miktarı:
3 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ana öğün
yanında tüketime
uygundur.

Kalori
53 kkal

Fit Salatalar

Börülce Salatası

Malzemeler
300 gr. taze börülce
2 adet büyük domates
1/2 limon
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2-3 diş sarımsak
1 çay kaşığı tuz

Yapılışı
1. Taze börülcelerin uçlarını ayıklayıp ikiye bölün.
Yıkayıp kaynayan suda haşlayın.
2. Sudan süzüp bir kasenin içinde soğuk suya alın. Ve
süzüp servis tabağına alın.
3. Başka bir kapta rondodan geçirdiğiniz domatesin
içine, rendelenmiş sarımsağı, zeytinyağını,
limon suyunu koyup karıştırın. Servis tabağına
koyduğumuz börülcelerin üzerine sosu gezdirin.
Pişme
süresi:
15-20
dakika

Porsiyon
miktarı:
2 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ana öğün
yanında tüketime
uygundur.

4. Dİlerseniz derin bir tabakta karıştırarakta servis
Kalori
104 kkal

tabağına alabilirsiniz. Afiyet olsun.

Fit Ana Yemekler

Yoğurtlu Kıymalı Biber Dolması

Malzemeler
8-10 adet orta boy dolmalık biber
1 orta boy kuru soğan
150 g kıyma
2 adet domates
1 çay bardağı siyez bulguru veya iri bulgur
1 yemek kaşığı salça
Pul biber
Karabiber
Tuz
Maydanoz
1 yemek kaşığı sıvı yağ
Dolmaların ağız kısmını kapatmak için:
1 adet domates
Sosu için:
1 yemek kaşığı salça
Sıcak su
Yanında
4 yemek kaşığı yoğurt
1 diş sarımsak

Yapılışı
1. Biberlerin kapakları çıkartılarak içleri boşaltılır.
2. Yıkanır ve suyu süzülmesi için süzgece alınır.
3. Tüm malzemeleri doğrayıp karıştın.
4. Biberlerin içleri doldurularak üzerlerine domates ile
kapak yapın ve tencereye dizin.
5. Sos için salçayı sıcak suda çözdürün.
Pişme
süresi:
30-35
dakika

Porsiyon
miktarı:
2 adet

Tüketim
önerisi:
Ana öğün
olarak tüketime
uygundur.

6. Dolmaların üzerlerinden gezdirerek tencereye dökün.
Kalori
380 kkal

7. Dolmaların yarısını geçecek kadar sıcak su ilave
edilerek kapağı kapatın ve orta ateşteki ocağa alıp
pişirin.
8. Yanına sarımsaklı yoğurt ilave ederek tüketebilirsiniz.

Fit Glutensiz Tarifler

Yeşil Mercimek Tabanlı Pizza

Malzemeler
1 su bardağı yeşil mercimek
6 yk lor peynir
1 tane kapya biber
1 yemek kaşığı salça
1 yemek kaşığı doğranmış zeytin
3-4 dal taze nane
1 yemek kaşığı zeytinyağ
1 çay kaşığı karabiber, nane, pulbiber

Yapılışı
1. Mercimekleri yıkayıp 20 dk suda bekletin.
2. Suyunu süzdükten sonra üzerine 1 su bardağı su
ve tuz ilave edip robottan geçirin.
3. Tavayı yağlayın, mercimek püresinden 2 kepçe
kadar tavaya dökün. Kapağı kapalı şekilde çevirerek
pişirin. Pişirdiğiniz pizza tabanını bir servis tabağına
alın.
4. Ayrı bir kapta salça, yarım çay bardağı su ve
baharatları karıştırarak sosu hazırlayın. Hazırladığınız
sosu pizza tabanına sürün. Sosu sürdükten sonra
Pişme
süresi:
20 dakika

Porsiyon
miktarı:
4-6 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ana öğünlerde
tüketime
uygundur.

kalan tüm malzemeleri dizerek pizzanızı hazırlayın.
Kalori
374 kkal

Fit Tatlılar

Kaymaklı Şeftali Tatlısı

Malzemeler
2 orta boy şeftali
2 yemek kaşığı bal
½ taze vanilin
2-3 karanfil
1 kabuk tarçın
2 yemek kaşığı kaymak
3-4 dal taze nane

Yapılışı
1. Şeftalileri yıkayın, ikiye bölün.
2. Şeftalileri 1 çay bardağı su, vanilin, çubuk tarçın ve
karanfille beraber tencereye alın.
3. Şeftaliler yumuşayana kadar kapağı kapalı
şekilde pişirin.
4. Piştikten sonra ocaktan alıp servis ederken
üzerine birer tatlı kaşığı bal ve kaymak ilave edin.
Nane yaprağıyla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

Pişme
süresi:
5-10
dakika

Porsiyon
miktarı:
4 adet

Tüketim
önerisi:
Ara öğünlerde
tüketime
uygundur.

Kalori
220 kkal

Fit İçecekler

Karpuz Frozen

Malzemeler
6 üçgen dilim karpuz
7-8 adet buz küpü
2 yemek kaşığı limon suyu
1 tatlı kaşığı bal
8-10 yaprak taze nane

Yapılışı
1. Karpuzların çekirdeklerini çıkarıp, doğrayın.
2. Dilimlediğiniz karpuzu, balı, buz küplerini, nane
yaprakları ve limon suyunu blenderize edin.
3. Homojen kıvama geldiğinde servis edebilirsiniz.

Hazırlama
süresi:
5-10
dakika

Porsiyon
miktarı:
2 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ara öğünde
tüketime
uygundur.

Kalori
102 kkal

Fit Vegan Tarifler

Sebzeli Karnıyarık

Malzemeler
4 adet patlıcan
1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek
6-7 adet mantar
1 adet soğan
1 adet kapya biber
2 yemek kaşığı salça,
2 yemek kaşığı zeytinyağ
8-10 dal maydanoz
1 çay kaşığı tuz, karabiber, pulbiber

Yapılışı
1. Patlıcanları yıkayın, alacalı şekilde soyun.
2. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizip 200 derecelik
fırında közleyin.
3. Tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile doğranmış
soğanları kahverengileşene kadar kavurun. Üzerine
doğradığınız mantar ve kapya biberi ilave edip
kavurmaya devam edin.
4. En son yeşil mercimek, maydanoz, salça ve
baharatları ilave edip harcı ocaktan alın.
5. Fırınlanmış patlıcanların karnını yarıp harcı
patlıcanların içine doldurun.
6. Salçalı su hazırlayıp üzerine gezdirin, fırında 5-6
Pişme
süresi:
30-35
dakika

Porsiyon
miktarı:
4 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ana yemek
yerine tüketime
uygundur.

dakika pişirip servis edebilirsiniz.
Kalori
560 kkal

Fit Diyabetik Tarifler

Chialı Kavunlu Dondurma

Malzemeler
3 yemek kaşığı chia
3 ay dilim kavun
1 su bardağı süt
3 yemek kaşığı çiğ badem
8-10 yaprak nane

Yapılışı
1. Dondurulmuş kavunları robottan geçirin.
2. Üzerine süt, chia ve nane yaprakları ilave edip
karıştırın.
3. Dondurma kalıplarına alıp dondurun.
4. Servis ederken file badem kullanabilirsiniz.

Pişme
süresi:
45 dk
dakika

Porsiyon
miktarı:
4 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ara öğünlerde
tüketime
uygundur.

Kalori
150 kkal

Sağlıklı yaşamak her bireyin
hakkıdır. FitFatih’te spor
alanları ve uzman
diyetisyenlerle tüm
Fatihlilere hizmet vermekten
mutluluk duyuyoruz.
“Zindeyiz, Sağlıklıyız”

