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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

Renkli krepler

Malzemeler
Krep hamuru için
1 su bardağı süt
1 su bardağı su
2 yumurta
2 su bardağı tam buğday unu
1 çay kaşığı tuz
Kırmızı krep 1 tane kapya biber püre
Turuncu krep 1 tane havuç püre
Yeşil krep 4-5 yaprak ıspanak püre

Yapılışı
1. Yumurta süt su un ve tuz pürüzsüz kıvama gelene
kadar çırpılır.
2. Hamur 3 eşit ölçüde bölünür. Hamura ayrı ayrı
sebzeler haşlanarak püre yapılıp eklenir. Blendırdan
pürüzsüz olana dek ezilir.
3. Tavaya 1 tatlı kaşığı yağ eklenerek hamur ince
Pişme
süresi:
18-20
dakika

Porsiyon
miktarı:
1 adet

Tüketim
önerisi:
Ana öğün
için uygundur.

Kalori
175 kkal

şekilde dökülür ve arkalı önlü pişirilir.

Fit Çorbalar

Bezelye Çorbası

Malzemeler
1 su bardağı bezelye
1 adet soğan
1 adet patates
1 su bardağı süt
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı tuz
½ çay kaşığı karabiber
3 su bardağı su
1-2 dal dereotu

Yapılışı
1. Soğanı yemeklik doğrayın. Patatesi küp şekilde
doğrayın.
2. Derin ve geniş bir tencerede 1 yemek kaşığı
tereyağını eritin. Soğan ve patatesleri kavurun.
3. Bezelyeyi ekleyin ve biraz daha kavurun. Suyunu
ekleyip, kaynamaya bırakın.
4. Sütü yavaş yavaş ekleyin ve bir yandan karıştırın.
Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam
edin.
Pişme
süresi:
30-35
dakika

Porsiyon
miktarı:
4 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ana yemek
yanında tüketime
uygundur.

5. Çorbaya ekleyin ve blender ile çekip, bir süre daha
Kalori
150 kkal

pişirin. Arada karıştırmayı unutmayın.
6. Dereotu ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet
olsun.

Fit Salatalar

Çilekli Semizotu Salatası

Malzemeler
1/2 bağ semizotu
1 cherry domates
4-5 orta boy çilek
4-5 tane çağla
2 tam ceviz içi
3 yemek kaşığı lor peyniri
Limon
Sirke

Yapılışı
1. Semizotunu yıkayıp güzelce yapraklarını ayırıp
salata kasesine alın.
2. Üzerine çilekleri ve çağlayı dilimleyin.
3. Peyniri ekleyin.
4. Cevizi iri iri doğrayın.
5. İsteğe bağlı olarak salatanıza limon ve sirke
ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.
Pişme
süresi:
15-20
dakika

Porsiyon
miktarı:
1 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ana öğün
yanında tüketime
uygundur.

Kalori
200 kkal

Fit Ana Yemekler

Madımak Yemeği

Malzemeler
Yarım kg madımak
2 yemek kaşığı sıvı yağ
2 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
Yarım çay bardağı bulgur
Tuz
Pulbiber

Yapılışı
1. Madımaklar ayıklanıp yıkanarak ince ince kıyılır.
2. Kuru soğan ve sarımsak ince yemeklik doğranır.
Tencereye alınan sıvı yağda pembeleşene kadar
kavrulur.
3. Ardından salçası, tuzu, baharatları eklenerek
karıştırılır.
4. Madımaklar ilave edilir ve 10 dakika kadar kavrulur.
5. Daha sonra bulguru ilave edilir. Bol miktarda sıcak
su eklenerek pişmeye bırakılır.
6. Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirilerek servis edilir,
Pişme
süresi:
30-35
dakika

Porsiyon
miktarı:
3 adet

Tüketim
önerisi:
Ana öğün
yanında tüketime
uygundur.

afiyet olsun.
Kalori
180 kkal

Fit Glutensiz Tarifler

Çikolatalı Karabuğday Patlağı

Malzemeler
6 yk karabuğday
1 paket (70 gr) bitter çikolata

Yapılışı
1. Karabuğday kızgın Tencerede sık sık karıştırarak
patlatılır.
2. Benmari usulü eritilen çikolatayla patlayan
karabuğdayı karıştırılır.
3. Yağlı kağıt üzerinde istenilen şekil verilir.
4. Donduruca 20 dakika beklettikten sonra servis
edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Pişme
süresi:
15
dakika

Porsiyon
miktarı:
7 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ara öğünlerde
tüketime
uygundur.

Kalori
55 kkal

Fit Tatlılar

Jet Kurabiye

Malzemeler
1 su bardağı yulaf ezmesi
3 tepeleme yemek kaşığı şekersiz fıstık ezmesi
3 yemek kaşığı doğal bal
Bir avuç damla çikolatası veya kuru üzüm

Yapılışı
1- Bütün malzemeler rondonun düşük ayarında
karıştılır.
2- Yağlı kağıt serilen kelepçeli kalıba harç aktarılır.
3- Dilimleyerek servis edilir.

Pişme
süresi:
25-30
dakika

Porsiyon
miktarı:
6 adet

Tüketim
önerisi:
Ara öğünlerde
tüketime
uygundur.

Kalori
60 kkal

Fit İçecekler

Enginar Suyu

Malzemeler
3 orta büyüklükteki enginar
Yaklaşık 1 litre kadar içme suyu
Yarım limon suyu

Yapılışı
1. Yıkanmış enginarın saplarını ayırın ve uç kısımlarını
da temizleyin.
2. Yapraklarının aralarını da kontrol ederek güzelce
yıkayın.
3. Orta boy tencerenin içine temizlenmiş enginarları
yerleştirin ve yaklaşık 1 litre kadar içme suyunu
tencereye ekleyin.
4. Kısık ateşte olacak şekilde yaklaşık 20 dakika
kadar enginarları kaynatın.
5. Kaynayan enginarları tencere kapağını kapatarak
demleme aşamasına geçin. Bir süre demlendikten
sonra bu suyu süzerek tüketebilirsiniz. İsterseniz ılık
şekilde de içebilirsiniz.
Pişme
süresi:
-

Porsiyon
miktarı:
2 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ara öğünlerde
tüketime
uygundur.

Kalori
-

Fit Vegan Tarifler

İç Bakla İle Fava

Malzemeler
500 gram taze iç bakla
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı zeytinyağı
½ çay kaşığı tuz
1 tutam dereotu
1 tutam fesleğen

Yapılışı
1. İç baklaları yıkayın ve kaynayan 1 litre suyun
içerisinde 15-18 dakika boyunca haşlayın.
2. Haşlanan iç baklanın kabuklarını tek tek ayıklayın.
3. Soğanı ince bir şekilde doğrayın. Tencerede
zeytinyağı ve biraz tuzla birlikte kavurun.
4. Soğanlar kavrulduktan sonra, iç baklaları tencereye
alın. Bir su bardağı kadar su ilave edin. Tencerenin
kapağını kapatın.
5. Baklalar güzelce yumuşayana kadar pişirin. Suyunu
çekmesini bekleyin.
6. Güzelce yumuşayan baklaların üzerine fesleğen ve
ezilmiş sarımsakları ekleyin. Tencerenin içerisindeyken
Pişme
süresi:
30-35
dakika

Porsiyon
miktarı:
4 adet

Tüketim
önerisi:
Ara öğünde
tüketime
uygundur.

Kalori
160 kkal

blender yardımıyla güzelce çekip püre haline getirin.
7. Bir kaseye koyun, üstüne doğranmış soğan, dereotu
ve biraz zeytinyağı gezdirerek servis edebilirsiniz. Afiyet
olsun.

Fit Diyabetik Tarifler

Glutensiz Pembe Smoothie

Malzemeler
4-5 Frambuaz
4-5 Çilek
200 ml kefir
1 çay kaşığı chia tohumu
1 çay kaşığı keten tohumu

Yapılışı
Bütün malzemeler blendıra alınıp karıştırılır.
Karışım bardağa alınır. Afiyet olsun

Pişme
süresi:
8-10
dakika

Porsiyon
miktarı:
2 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ara öğünlerde
tüketime
uygundur.

Kalori
180 kkal

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

