AYIN FİT TARİFLERİ
KASIM 2021

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

Fit Pazılı Omlet

Malzemeler
2 orta boy yumurta
60 gram süzme peynir
1 küçük demet pazı
2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
3 yemek kaşığı süt
1 tutam maydonoz
1 tatlı kaşığı çörek otu ya da keten tohumu

Yapılışı
1. 2 adet yumurta ve sütü bir kap içerisinde
çırpıyoruz.
2. Daha sonra içerisine süzme peynir, yulaf ezmesi ve
maydonozumu ekliyoruz.
3. Pazıları biraz kavurduktan sonra karışıma
ekliyoruz.
4. Az miktarda tuz ve karabiber ekliyoruz.
5. Omletimizi alt üst çevirerek pişiriyoruz.
Pişme
süresi:
15-20
dakika

Porsiyon
miktarı:
2 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ana öğün
olarak tüketime
uygundur.

Kalori
230 kkal

6. Üzerine isteğe bağlı çörek otu yada keten tohumu
ekliyoruz.

Fit Çorbalar

Fit Brokoli Çorbası

Malzemeler
500 gram brokoli
1 orta boy soğan
1 adet orta boy havuç
2 su bardağı süt
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tam buğday unu
Tuz, karabiber

Yapılışı
1. 500 gram brokoliyi, soğan ve havucu küçük küçük
doğrayın.
2. Derin bir tencereye doğradığınız bütün sebzeleri
koyun, sebzelerin üzerini kapatacak şekilde su
döküp ocağa alın. Sebzeler yumuşayana kadar
haşlayın. (Haşlama suyunu dökmeyin)
3. Diğer tarafta başka derin bir kap içinde 2 yemek
kaşığı zeytinyağını koyun tam buğday unuyla
kavurun. Kavrulan unun üzerine 2 su bardağı
Pişme
süresi:
25-30
dakika

Porsiyon
miktarı:
4 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ana yemek
yanında tüketime
uygundur.

sütü azar azar dökün ve sürekli karıştırarak pişirin
Kalori
500 kkal

üzerinde 2 su bardağı haşlama suyunu dökün.
4. Çorbayı blender ile iyice ezin 1 taşım kaynattıktan
sonra ocağı kapatın.

Fit Salatalar

Fit Doyurucu Pancar Salatası

Malzemeler
3 adet kırmızı pancar
Sıcak su
1 avuç maydanoz
1 avuç dereotu
2 tane ceviz
1 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı zeytinyağı
3 yemek kaşığı üzüm veya elma sirkesi
3 yemek kaşığı haşlanmış bulgur

Yapılışı

Pişme
süresi:
15-20
dakika

Porsiyon
miktarı:
2 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ara öğün
olarak tüketime
uygundur.

Kalori
260 kkal

1. İlk olarak pancarların kabuğunu soyalım ve bir kaç
parçaya keselim.
2. Kestiğimiz pancarları uygun bir tencereye alıp
üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyerek yaklaşık
50 dakika haşlayalım. Bu aşamada ara ara çatalla
kontrol etmeyi unutmayalım.
3. Pancarlarımız haşlandıktan sonra suyunu süzelim
ve soğumaya bırakalım.
4. Soğuyan pancarlarımızı dilediğimiz şekilde
doğrayalım.
5. Doğradığımız pancarları karıştırma kabına alalım,
üzerine ince ince kıydığımız maydanoz, dereotu,
bulgur, iri iri doğradığımız ceviz, tuz, zeytinyağı ve
sirkeyi ilave ederek karıştıralım.
6. Sirkeli pancar salatamız servise hazır. Afiyet olsun!

Fit Ana Yemekler

Fit Ispanak Yemeği

Malzemeler
500 gram ıspanak (ayıklanmış ve temizlenmiş)
1 adet orta boy kuru soğan
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 adet yumurta
½ çay bardağı su
½ çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
½ çay kaşığı tuz
Servisi için:
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı sumak

Yapılışı

Pişme
süresi:
30-35
dakika

Porsiyon
miktarı:
2 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ana öğün
olarak tüketime
uygundur.

Kalori
431 kkal

Ispanaklar yeterince su salacağı için mümkün olduğunca az su ekleyerek
pişirmeye çalışın. Yumurta sarısının kıvamını damak tadınıza göre
ayarlayabilirsiniz. Arzuya göre ıspanakları kavurduğunuz esnada
1 tatlı kaşığı kadar domates ya da biber salçası ekleyebilirsiniz.

1. Ayıklanmış ve temizlenmiş ıspanakların suyunu
süzdürdükten sonra ince ince doğrayın.
2. Kuru soğanı küçük parçalar halinde yemeklik
doğrayın. Zeytinyağını geniş tabanlı bir tavada
kızdırdıktan sonra kuru soğanları hafif bir renk alana
kadar kavurun.
3. Suyunu süzdürdüğünüz ıspanakları katıp,
kavurma işlemini 3-4 dakika daha sürdürün.
4. Suyu katıp pişirme işlemini kısık ateşte 5 dakika
kadar sürdürün. Suyunu çeken sote ıspanak
karışımını tuz ve taze çekilmiş tane karabiberle
lezzetlendirin.
5. Kavrulmuş ıspanak üzerinde 2 yumurta kadar yer
açın.
6. Yumurtaları açtığınız yuvalara dikkatli bir şekilde
bütün olarak kırın. Ispanaklı yumurtayı; kapağını
kapattığınız tavada, kısık ateşte 3-4 dakika kadar
pişirmeyi sürdürün.
7. Tereyağını küçük bir sos tenceresinde eritin.
Sumak ekleyip 1 dakika kadar kızdırın.
8. Hazırladığınız tereyağlı sosu ıspanaklı
yumurtaların üzerine gezdirdikten sonra sıcak olarak
bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın.

Fit Glutensiz Tarifler

Kıymalı Pırasalı Poğaça

Malzemeler
200 gram kıyma
4 sap pırasa
1 adet yumurta
½ su bardağı yoğurt
½ kase lor peyniri
1 su bardağı nohut unu
1 şişe soda
2 yemek kaşığı zeytinyağı
½ çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı çörek otu

Yapılışı

Pişme
süresi:
60-75
dakika

Porsiyon
miktarı:
6-8 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ara öğünlerde
tüketime
uygundur.

Kalori
300 kkal

1. Kıymayı önce bir tencereye koyup, yarım bardak
su ile pişiriyoruz.
2. Pişirdikten sonra kıymanın suyunu süzüyoruz ve
geniş bir kaba alıyoruz.
3. Başka bir kapta da yumurta, yoğurt, soda,
zeytinyağı ve lor peynirini iyice karıştırıyoruz.
4. Karışımın üzerine eleyerek unumuzu ekliyoruz ve
iyice yoğuruyoruz.
5. 1 yemek kaşığı yağda kavurduğunuz pırasaları
kıyma ile iyice harmanlayarak karıştırıyoruz.
6. Pırasaları ve kıymalı harcımızın içine tuz, karabiber
ve dilediğimiz baharatları ekliyoruz.
7. Hamurumuzu biraz dinlendirtikten sonra ufak
parçalar alıp, elimiz ile poğaça şekli veriyoruz.
8. Poğaçalarımızın içine kıymalı harcımızdan ekleyip
güzelce kapayarak, şekil veriyoruz. Üzerilerini
dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.
9. Yağlı kağıt serili fırın tepsimizin üzerine dizdiğimiz
poğaçalarımızı 200 derecelik fırında üzerileri
kızarana kadar pişiriyoruz. Afiyet olsun.

Fit Tatlılar

Fit Balkabağı Topları

Malzemeler
500 gram balkabağı
2 yemek kaşığı bal
Yarım çay kaşığı toz tarçın
Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi
3 yemek kaşığı yulaf unu
Yarım su bardağı hindistan cevizi
1 çay bardağı süt

Yapılışı

Pişme
süresi:
30 -35
dakika

Porsiyon
miktarı:
10 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ara öğünlerde
kahve veya bitki
çayınızın yanına
ekleyebilirsiniz.

Kalori
50 kkal

1. 500 gram balkabağını soyup küp küp doğrayıp
bir tencereye alıyoruz. Üzerini geçecek kadar su
ekleyip balkabakları yumuşayana kadar pişiriyoruz.
2. Balkabakları pişerken suyuna 2 adet kakulenin
ezilmiş çekirdeklerini ekliyoruz. Kakule çok güzel bir
koku verecektir. Balkabakları yumuşadığında suyunu
da çekecektir.
3. Pişen balkabaklarını yapışmaz bir tavaya alıp
çatalla ezip yarım çay kaşığı tarçın ekliyoruz.
4. Biraz soğuttuktan sonra içine çekilmiş ceviz içi ve
3 yemek kaşığı yulaf ununu ve 1 çay bardağı sütü
ekleyip karıştırıyoruz.
5. Hamurdan toplar yapacak kıvama gelene kadar
yulafı kontrollü olarak ekleyelim. Daha kolay top
yapmak için hamuru buzdolabında yarım saat
bekletebiliriz.
6. Balkabağı hamurundan toplar yapıp bir tabağa
serptiğimiz hindistan cevizinde yuvarlıyoruz.
Balkabağı topları servise hazırdır.

Fit İçecekler

Fit Kış Çayı

Malzemeler
3 yemek kaşığı ıhlamur
1 yemek kaşığı karanfil
2 adet çubuk tarçın
1 adet ceviz büyüklüğünde zencefil
1 parça ceviz büyüklüğünde havlıcan
1 tutam muskat
3 adet kakule
4 yemek kaşığı bal
1.5 litre su

Yapılışı
1. Zencefil, havlıcan ve muskatı rendeleyin.
2. Su, ıhlamur, karanfil, tarçın ve kakuleyi ekleyip
karıştırın.
3. Kapalı şekilde 1-2 saat demlendirin

Pişme
süresi:
10 dakika

Porsiyon
miktarı:
- kişilik

Tüketim
önerisi:
Gün boyu
tüketilebilir.

Kalori
- kkal

Fit Vegan Tarifler

Fit Kereviz Salatası

Malzemeler
4 adet kereviz
2 adet havuç
1 su bardağı yoğurt
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
4 ceviz
2 yemek kaşığı keten tohumu

Yapılışı
1. yemek kaşığı zeytinyağını tavaya alın, üstüne
kereviz rendesini ekleyin ve orta ateşte kerevizler
yumuşayıncaya kadar soteleyin.
2. Sotelediğiniz kerevizleri derin bir kaseye alın.
3. Havuçlar için 1 yemek kaşığı zeytinyağını
tavaya alın ve havuçları da ekleyerek kerevizler gibi
soteleyin.
4. Sotelediğiniz havuçları kerevizlere ekleyin. Yoğurt,
ezdiğiniz sarımsaklar ve tuzu da ekleyerek iyice
karıştırın.
5. 1 saat kadar dinlendirdikten sonra üstüne biraz
kırık ceviz ve keten tohumunu serperek servis yapın.
Pişme
süresi:
30
dakika

Porsiyon
miktarı:
2 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ana öğünün
yanında tüketime
uygundur.

Kalori
225 kkal

Fit Diyabetik Tarifler

Turuncu Puding

Malzemeler
2 Trabzon hurması
½ muz
3 yemek kaşığı fındık unu
Taze vanilya çubuğu
1 tatlı kaşığı toz tarçın

Yapılışı
1. Kabuğu soyulmuş hurmaları ve yarım muzu
mutfak robotunda karıştırın. Karışıma toz tarçın ve
vanilya çubuğundan vanilya özünü ekleyin. İçerisine
3 yemek kaşığı fındık unu ilave edin.
2. Karışımı kaplara boşaltın
3. Son olarak üzerini file badem ile süsleyin.

Pişme
süresi:
15
dakika

Porsiyon
miktarı:
3 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ara öğünlerde
tüketime
uygundur.

Kalori
185 kkal

-

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

