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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

Kahvaltılık Muffin

Malzemeler
2 adet yumurta
1 su bardağı yoğurt
½ çay bardağı zeytinyağı
2 su bardağı tam buğday unu
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı Rendelenmiş kaşar
1 Kapya biber
2 Yeşil biber
1 çay kaşığı tuz, kekik, pul biber

Yapılışı
1. Yumurta, yağ, kabartma tozu, yoğurt ve
baharatları bir karıştırma kabına ilave edin ve çırpma
teli ile çırpın.
2. Ardından un, kaşar peyniri ve biberleri ilave
edin, karıştırın. Muffin kalıplarına eşit bir şekilde
paylaştırın.
Pişme
süresi:
20-25
dakika

Porsiyon
miktarı:
8-10 adet

Tüketim
önerisi:
Ana öğün
için uygundur.

Kalori
140 kkal

3. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika
kadar pişirin.

Fit Çorbalar

Kerevizli Kırmızı Mercimek Çorbası

Malzemeler
1 adet kereviz
1 adet soğan
250 g kırmızı mercimek
2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Pul biber

Yapılışı
1. Kereviz ve soğanı doğrayıp zeytinyağı ile
soteleyin.
2. Kırmızı mercimeği de ekleyip biraz daha soteleyin.
İçine su ekleyip haşlayın.
3 .Piştikten sonra blenderdan geçirin ve tuz,
karabiber, pul biber ekleyin.
4. Bir taşım tekrar kaynatın.

Pişme
süresi:
30-35
dakika

Porsiyon
miktarı:
4 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ana yemek
yanında tüketime
uygundur.

Kalori
110 kkal

Fit Salatalar

Mısırlı Nohut Salatası

Malzemeler
4-5 yaprak marul
½ adet havuç
1 su bardağı rendelenmiş mor lahana
1 yemek kaşığı haşlanmış mısır
1 çay bardağı haşlanmış nohut
2 yemek kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı
1. Sebzeleri istediğiniz şekilde doğrayın.
2. Haşlanmış mısırı ve nohutu bir salata kasesine alın.
3. Üzerine doğradığınız sebzeleri ekleyin ve güzelce
karıştırın.
4. Üzerine zeytinyağı ve limon suyu gezdirin.

Pişme
süresi:
40-45
dakika

Porsiyon
miktarı:
-

Tüketim
önerisi:
Ana öğün
yanında tüketime
uygundur.

Kalori
210 kkal

Fit Ana Yemekler

Ekmek Yatağında Kuşkonmaz

Malzemeler
15 adet Kuşkonmaz
4 Tam buğday ekmeği
4 yemek kaşığı İzmir tulumu
1 diş Sarımsak
1 tatlı kaşığı Pul biber
2 yemek kaşığı Zeytinyağı
2 Çay kaşığı silme tuz

Yapılışı
1. Sarımsakları dövüp zeytinyağı ile karıştırın.
2. Tam buğday ekmeğine sarımsak ve zeytinyağını
sürün.
3. Üzerine izmir tulumu ve kuşkonmazları koyun.
4. Fırında 180 derecede 10 dakika pişirin.

Pişme
süresi:
40-45
dakika

Porsiyon
miktarı:
4 adet

Tüketim
önerisi:
Ana öğün
yanında tüketime
uygundur.

Kalori
180 kkal

Fit Glutensiz Tarifler

Glutensiz Elmalı Tart

Malzemeler
Tabanı için:
1 su bardağı badem unu
1 su bardağı dut kurusu unu
1 su bardağı keten tohumu
1 su bardağı glutensiz yulaf unu
1 adet portakal kabuğu rendesi
Yarım bardak portakal suyu
Üstü için:
3 adet elma
Bir su bardağı ceviz

Yapılışı
1. Keten tohumunu bir kase içine alıp su ekleyin.
2. Badem unu, dut kurusu ve kasede jelleşmiş keten
tohumunu bir kaba alın.
3. Glutensiz yulaf unu, portakal kabuğu rendesi ve
portakal suyunu kaşık yardımıyla hamur kıvamına
gelinceye kadar karıştırın.
4. Tavaya az yağ sürün. Karışımı kaşıkla alın ve kaşık
kaşık tavaya yerleştirin. Üzerini kapakla kapatın.
Pişme
süresi:
30-35
dakika

Porsiyon
miktarı:
8-10 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ara öğünlerde
tüketime
uygundur.

Ters çevirin ve diğer tarafını da pişirin. Pişince tepsiye
Kalori
200 kkal

alın ve soğutup kuru hal alana kadar bekleyin.
5. Üzerine elmaları rendeleyip suyunu çekene kadar
pişirin. Soğuyunca çekilmiş cevizi katın ve karıştırın.
Pişen tartın üzerine yayın.

Fit Tatlılar

Kuru Üzüm Lokumu

Malzemeler
1 su bardağı çekirdeksiz üzüm
1 su bardağı ceviz içi
1 yemek kaşığı kakao
1 yemek kaşığı hindistan cevizi tozu

Yapılışı
1. Üzümleri sıcak suda yarım saat bekletip iyice
süzüp suyunu sıkın.
2. Sonra tüm malzemeleri rondoyo atın ve iyice
karıştırın.
3. Son olarak da top top yapıp Hindistan cevizine
bulayın.

Pişme
süresi:
15-20
dakika

Porsiyon
miktarı:
12 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ara öğünlerde
tüketime
uygundur.

Kalori
50 kkal

Fit İçecekler

Fit İçecek

Malzemeler
Yarım yeşil elma
1 küçük taze zencefil
5-6 dal maydanoz
1 silme çay kaşığı karabiber
Yarım limon
1 su bardağı su

Yapılışı
Tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Afiyet olsun.

Pişme
süresi:
10 dk

Porsiyon
miktarı:
2 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ara öğünlerde
tüketime
uygundur.

Kalori
40 kkal

Fit Vegan Tarifler

Vegan Çikolatalı Kek

Malzemeler
3 su bardağı tam buğday unu
1 çay bardağı şeker
1 paket kabartma tozu
1 paket şekerli vanilin
25 g kakao
¾ şişe maden suyu
1 su bardağı bitkisel süt
½ su bardağı sıvıyağ
½ çay bardağı Damla çikolata

Yapılışı
1. Kuru malzemeleri çırpıcıyla iyice karıştırın.
2. Sıvıları üstüne ekleyip karıştırmaya devam edin.
3. İyice karıştırdıktan sonra içine damla çikolata ekleyip
fırınlayın.

Pişme
süresi:
30-35
dakika

Porsiyon
miktarı:
8-10 adet

Tüketim
önerisi:
Ara öğünde
tüketime
uygundur.

Kalori
200 kkal

Fit Diyabetik Tarifler

Glutensiz Sufle

Malzemeler
2 yumurta
4 yemek kaşığı hurma püresi
2 yemek kaşığı tereyağı
20 gram bitter çikolata
2 yemek kaşığı badem ezmesi

Yapılışı
1. Yağı ve çikolatayı benmari usulü eritin.
2. Yumurta ve hurma püresini karıştırın.
3. İki karışımı yavaşça birbirleriyle karıştırın.
4. Karışımı sufle kaplarına dökün.
5. 200 derecede 14 dakika pişirin.

Pişme
süresi:
15-20
dakika

Porsiyon
miktarı:
4 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ara öğünlerde
tüketime
uygundur.

Kalori
125 kkal

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

