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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

Kinoa Salatası

Malzemeler
1 çay bardağı kinoa
4-5 dal dereotu
4-5 dal maydanoz
4-5 dal roka
2 dal taze soğan
4 yaprak nane
2 yaprak marul
1/2 limon
3 yemek kaşığı lor peynir
1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yapılışı
1. Kinoayı küçük bir tencerede üzerini geçecek kadar
sıcak su ekleyerek 10 dk haşlayalım.
2. Biz de bu arada sebzelerimizi doğrayalım.
3. Kinoa suyu hızla çekip, şişiyor.
4. Biraz soğutup, içine sebzelerimizi ve peynirimizi
karıştırıp, limonu tuzu yağı döküp, servis yapalım.
Pişme
süresi:
20-25
dakika

Porsiyon
miktarı:
2 adet

Tüketim
önerisi:
Ana öğün
için uygundur.

Kalori
420 kkal

Afiyet olsun.

Fit Çorbalar

Terbiyeli Taze Bakla Çorbası

Malzemeler
20 tane taze bakla
1 adet küçük boy kuru soğan
1 tatlı kaşığı salça
1 yemek kaşığı un
2-3 yemek kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı sıvı yağ

Yapılışı
1. Baklaları çok ama çok ince doğuyoruz.
2. 1 küçük soğanı rendeliyoruz.
3. Sıvı yağda pembeleşen soğana salçayı da katıp,
biraz daha kavurup; baklayı, tuzunu, karabiberini ve
suyunu ekliyoruz.
4. Yaklaşık 25-30 dakika pişiriyoruz
5. Bir kapta un, yoğurt ve limon suyunu iyicene
karıştırıyoruz. Kesilmemesi için sıcak olan çorba suyu
ile terbiyeyi ılıtıyoruz.
6. Ilıdıktan sonra, terbiyeyi karıştırarak çorbaya
ekliyoruz.
7. 3-4 dakika daha ateşte tutup, altını kapatıyoruz.a
Pişme
süresi:
20-25
dakika

Porsiyon
miktarı:
4 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ana yemek
yanında tüketime
uygundur.

Kalori
324 kkal

Fit Salatalar

Yoğurtlu Semizotu Salatası

Malzemeler
½ bağ semizotu
1 orta boy havuç
½ çay bardağı mısır
6-7 dal dereotu
6 yemek kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı zeytin yağı
1 çay kaşığı tuz

Yapılışı
1. Soyulup rendelenmiş havuçları bir miktar
zeytinyağında tuz ilavesiyle biraz soteleyin,
soğumaya bırakın.
2. Semizotunu güzelce yıkayın. Salatada
sadece yaprakları kullanacağız, sap kısımları
kullanmayacağız. Yaprakları saplardan ayırıp geniş
bir kaba alın.
3. Semizotu, dereotu, sotelenmiş havuç, mısır, yoğurt
ve tuz geniş bir karıştırma kabına alıp karıştırın. Serin
Pişme
süresi:
20-25
dakika

Porsiyon
miktarı:
2 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ana öğün
yanında tüketime
uygundur.

Kalori
357 kkal

serin servis edin.

Fit Ana Yemekler

Zeytinyağlı Enginar

Malzemeler
2 tane enginar
1 adet havuç
1 orta boy soğan
1 adet patates
1 çay bardağı bezelye
1 çay kaşığı tuz
1 adet limon suyu
1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Pişme
süresi:
30-35
dakika

Porsiyon
miktarı:
2 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ana öğün
olarak tüketime
uygundur.

Kalori
458 kkal

1. Havuç ve patates minik küp şeklinde doğrayıp ve
tencereye alalım, üzerini geçecek kadar su ekleyerek
10 dakika kadar haşlanmaya bırakalım. Burada
sebzelerin tam pişmemesi önemli, hafif diri kalması
gerekiyor. Sebzelerimiz piştikten sonra suyunu
süzelim ve bir kenarda bekletelim.
2. Ayrı bir tencereye bezelyelerimizi alalım, üzerine
su ekleyerek yumuşayıncaya kadar haşlayalım.
Haşlanan bezelyelerimizin de suyunu süzelim ve bir
kenarda bekletelim.
3. Soğanı yemeklik doğrayarak zeytinyağında hafif
pembeleşene kadar kavuralım. Harç üzerine patates
ve havucu ekleyelim. Haşladığımız bezelyeyi de ilave
ederek 1-2 dakika karıştıralım ve ocaktan alalım.
4. Enginarlarımızı uygun bir kap içerisine alalım, yarım
limon suyu ile ovalım ve tencereye dizelim.
5. Orta kısımlarına hazırladığımız sebzelerden
paylaştıralım. Kalan garnitürü de enginarların üzerine
paylaştıralım. Üzerine zeytinyağı, limon suyu, tuz ve
suyu ekleyerek tencerenin kapağını kapatalım.
6. Yemeğimiz kaynayıncaya kadar orta ateşte,
kaynadıktan sonra kısık ateşte enginarlar
yumuşayana kadar pişirelim. Bu süreç yaklaşık 2025 dakika sürecektir.
7. Pişen enginarlarımızı ocaktan alalım ve soğumaya
bırakalım. Ardından servis tabağına alarak suyundan
üzerine gezdirelim ve servis edelim. Üzerini dereotu
ile de süsleyebilirsiniz.

Fit Glutensiz Tarifler

Mercimek Cipsi

Malzemeler
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 çay kaşığı tuz (tam dolu değil)
1 çay kaşığı mavi haşhaş
2 çay kaşığı çörek otu
1 çay kaşığı pul biber
2 çay kaşığı keten tohumu
2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı
1. Öncelikle bir gece önceden kırmızı mercimekleri
yıkayıp, suya koyuyoruz.
2. Sabah kalan suyu süzüyoruz ve rondomuza
alıyoruz.
3. Üzerine haşhaş, çörek otu, keten tohumu, tuz,
pul biber ve zeytinyağı döküp rondodan tüm
mercimekler parçalanıncaya kadar çektiriyoruz.
4. Tüm mercimek karışımı homojen hal aldığında yağlı
kağıt serdiğimiz fırın tepsisine silikon bir spatula ile
yayıyoruz. Burada ince olmasına özen gösterin, ince
Pişme
süresi:
20-25
dakika

Porsiyon miktarı:

6 kişilik (her
porsiyon 3
tane içerir)

Tüketim
önerisi:
Ara öğünlerde
tüketime
uygundur.

olursa daha kıtır olur.
Kalori
308 kkal

5. 200°C fırında, 20-25 dakika üzeri kızarana kadar
pişiriyoruz

Fit Tatlılar

Kakaolu Yulaf Topları

Malzemeler
7 adet hurma
3 adet kuru kayısı
1 adet muz
2 çay bardağı yulaf
4 yemek kaşığı dövülmüş fındık
1 tatlı kaşığı kakao
2 yemek kaşığı süt
1 tatlı kaşığı tarçın

Yapılışı
1. Hurmaların çekirdeklerini çıkartıp sıcak suda
bekletin. Kayısılar küçük doğrayın ve ekleyin.
2. Rondo da hurma, muz, süt ve kayısıları geçirin.
Temizlediğiniz rondoda yulafı da geçirin ve toz haline
getirin.
3. Yulaf için karışımı, tarçın ve kakao ilave ederek
birkaç kez daha rondodan geçirin Son olarak
içerisine fındıkları ekleyerek bir kaşık yardımıyla
Pişme
süresi:
20-25
dakika

Porsiyon
miktarı:

5 kişilik (her
porsiyon 3
adet içerir)

Tüketim
önerisi:
Ara öğünlerde
tüketime
uygundur.

birbirine yedirin.
Kalori
464 kkal
(15 tane)

4. Elinizi hafifçe ıslatın ve hazırladığınız harçtan minik
parçalar alarak yuvarlayın.
5. Hepsini yuvarladıktan sonra buzdolabında
dinlendirin ve servis edin.

Fit İçecekler

Çilekli Limonata

Malzemeler
3 orta boy limon
10 adet çilek
1 yemek kaşığı bal
1 litre soğuk su

Yapılışı
1. Çileklerin saplarını kesin ve yıkayıp blendere alın.
2. Limonların suyunu sıkın ve çileklerin üzerine ilave
edin.
3. Son olarak bal ve 1 su bardağı suyu ilave edip
blenderi çilekler tamamen parçalanıp bal eriyinceye
kadar çalıştırın.
4. Kalan suyu ekleyip 1-2 tur daha çalıştırın ve
sürahiye aktarın.

Hazırlama
süresi:
20 dakika

Porsiyon
miktarı:
5 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ana yemek
yanında tüketime
uygundur.

Kalori
212 kkal

Fit Vegan Tarifler

Falafel

Malzemeler
1,5 su bardağı nohut
1 adet orta boy soğan
2 diş sarımsak
2 dal taze soğan
½ adet maydanoz
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tahin
Kimyon, kırmızı biber, karabiber

Yapılışı
1. Bir gece önceden suda beklettiğiniz nohutun
suyunu süzün ve bir rondonun içine dökün.(Nohutlar
haşlanmayacak.)
2. Nohutların üzerine önceden küp küp doğradığınız
soğanları, sarımsakları ilave ederek rondoyu bir kez
çalıştırın.
3. Ardından doğradığınız maydanozları, taze soğanı
ekleyip rondoda karıştırın. Robot malzemeleri çektikten
sonra kendiniz de bir spatula yardımıyla mutlaka biraz
karıştırın.
4. Karışıma tüm baharatları ve tahini ekleyip tekrar
rondoda çekin.
Pişme
süresi:
30-35
dakika

Porsiyon
miktarı:
4 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ana yemek
yerine tüketime
uygundur.

5. Hazırlanan karışımı derin bir kabın içerisine alıp
Kalori
422 kkal

unu ekleyip yoğurun. Hazır olduğunda üzerini bir
streç film ile kaplayıp 1 saat buzdolabında bekletin.
6. Buzdolabından çıkarttığınız falafel harcından
elinizle cevizden küçük parçalar alarak yuvarlayın.
7. Falafel köfteleriniz hazır olduğunda yanmaz fırın
kağıdının üzerine koyup fırında 180 derecede 25 dakika
pişiriniz.

Fit Diyabetik Tarifler

Çilekli Yulaflı Smoothie

Malzemeler
6-7 adet orta boy çilek
1 su bardağı süt
2 yemek kaşığı yulaf
1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı
1. Çilek ve yulaf ezmesini blendera atıyoruz.
2. Karışımın üzerine süt ekleyip tekrardan
blenderdan geçiriyoruz.
3. Karışımı bardağa alıp içerisine tarçını atıyoruz.

Pişme
süresi:
10-15
dakika

Porsiyon
miktarı:
2 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ara öğünlerde
tüketime
uygundur.

Kalori
183 kkal

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

