AYIN FİT TARİFLERİ
ŞUBAT 2022

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 Pankek

Malzemeler
2 yumurta
1 çay bardağı süt
1. 5 çay bardağı tam buğday unu
1 çay kaşığı karbonat ya da kabartma tozu
1 avuç doğranmış ıspanak (blenderdan geçirilmiş )
1/2 (yarım) çay bardağı ezilmiş peynir

Yapılışı
1. Süt, zeytinyağı, yumurtayı çırpalım.
2. Geri kalan malzemeleri ekleyip karıştıralım.
3. Tavamızı ısıtalım. Harcımızdan 1 kaşık yardımıyla
alıp tavaya ekleyelim. Altlı üstlü pişirelim.

Pişme
süresi:
15-20
dakika

Porsiyon
miktarı:
3 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ana öğün
için uygundur.

Kalori
250 kkal

Fit Çorbalar

Balkabağı Çorbası

Malzemeler
3 dilim bal kabağı (iri dilim)
1 adet havuç
2 litre su
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan
3 diş sarımsak
1 su bardağı et suyu
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1/2 çay kaşığı zerdeçal

Yapılışı

Pişme
süresi:
25-30
dakika

Porsiyon
miktarı:
4 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ana yemek
yanında tüketime
uygundur.

Kalori
365 kkal

1. Üzerini geçecek kadar suda haşladığınız ya da
fırında (düşük ısıda, uzun süre pişirdiğiniz) pişirdiğiniz
bal kabağını mutfak robotunda püre haline
getirdikten sonra kullanabilirsiniz.
2. Tüm malzemeleri doğrayarak çorba yapımına
başlayın.
3. Doğranmış kabakları bir tencereye alıp üzerine
sıcak suyu ekleyip kaynatalım.
4. Tavaya sıvı yağı alıp doğranmış soğanı, sarmısağı
ve rendelenmiş havucu koyup kavurun.
5. Kavurduğunuz harcı tencereye ekleyip
kaynatmaya devam edin. Et suyu ve tuzu ilave
edip, sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Çorbayı
blenderdan geçirin. Ardından sütü ilave edip güzelce
karıştırın.
6. Zerdeçal, tuz, pul biber ve karabiber ekleyip 5
dakika daha kaynatın. Ardından sıcak sıcak servis
edin.

Fit Salatalar

Şalgamlı Bulgurlu Salata

Malzemeler
2 su bardağı iri pilavlık bulgur
1 su bardağı şalgam suyu
1 tane şalgam
1,5 su bardağı su
Yarım demet maydanoz ve dereotu
4 tane taze soğan
4 veya 5 kaşık zeytinyağı
Tuz
İsteğe bağlı kimyon

Yapılışı
Yıkayıp doğradığınız şalgamı haşlayın.suyunu
dökmeyin, bulguru haşlarken kullanılacaktır.
1. Bulguru su ve şalgam suyunda haşlayın.
2. Pilav gibi suyu çekene kadar haşlayın.
3. Diğer malzemeleri de doğranmış şekilde hazır
tutun.
4. Pilav pişince malzemeleri de karıştırıp zeytinyağını
üstüne gezdirin, servis tabağına alın.
Pişme
süresi:
15-20
dakika

Porsiyon
miktarı:
4 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ana öğün
olarak tüketime
uygundur.

Kalori
260 kkal

Fit Ana Yemekler

Fit Brüksel Lahanası Yemeği

Malzemeler
1 paket brüksel lahanası
1 adet büyük kuru soğan
1 adet havuç
4 diş sarımsak
1 yemek kaşığı salça
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Değirmen karabiber
1 su bardağı kaynar su

Yapılışı

Pişme
süresi:
30 - 35
dakika

Porsiyon
miktarı:
4 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ana öğün
olarak tüketime
uygundur.

Kalori
250 - 300
kkal

1. Lahanaların dış yapraklarını temizleyip sirkeli suda
bekletiyoruz.
2. Soğanları yarım ay şeklinde doğrayıp
zeytinyağında sotelemeye başlıyoruz, sarımsakları
ikiye bölüp atıyoruz.
3. Arkasından parmak şeklinde doğranmış havuçları
ekleyip 5 dakika daha kavuruyoruz. Sonra lahanaları
da ekleyip 10 dakika daha kavuruyoruz.
4. Soteleme işlemini yüksek ateşte yapıyoruz ki
sebzeler sulanıp rengini kaybetmesin.
5. 1 kaşık salça ekleyip tuz ve karabiberini
koyuyoruz.
6. Biraz daha çevirip kaynar suyu ekliyoruz, Kısık
ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişiriyoruz.
7. 10 dakika kadar yeterli oluyor. Ilık servis yapıyoruz.

Fit Glutensiz Tarifler

Unsuz Lorlu Kurabiye

Malzemeler
1su bardağı fındık
12 adet kuru kayısı
200 gram lor peyniri
1 adet yumurta
½ paket kabartma tozu

Yapılışı
1. Mutfak robotunuzda incelip un kıvamına gelinceye
dek fındıkları çekin. Ardından kayısıları da ekleyin ve
malzemeler birleşinceye kadar tekrar çekin.
2. Lor peyniri, yumurta ve kabartma tozunu
ekledikten sonra 20-30 saniye kadar tekrar
robottan geçirin. Malzemeler birleşecek ve cıvık
kıvamlı bir hamur elde etmiş olacaksınız.
3. Tercihen dondurma kaşığı veya normal bir yemek
kaşığı yardımıyla hamurdan ceviz büyüklüğünde
parçalar alarak yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine
yerleştirin.
4. Isıtmış olduğunuz fırında 175 derecede 15 dakika
Pişme
süresi:
30-35
dakika

Porsiyon
miktarı:
6-8 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ara öğünlerde
tüketime
uygundur.

pişirin. Oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra servis
Kalori
300 kkal

edin.

Fit Tatlılar

Kestane Kreması

Malzemeler
600 gram kestane
1,5 su bardağı su
4 tatlı kaşığı bal
1 adet vanilya çubuğu
1/2 su bardağı krema
1 tatlı kaşığı tarçın

Yapılışı
1. Bol suda yıkadığınız kestaneleri kağıt havlu
yardımıyla kurulayın. Keskin bir bıçak yardımıyla
geniş kısımlarına çizik atın.
2. Yağlı bir kağıt üzerinde fırın tepsisine aralıklı olarak
dizdiğiniz kestaneleri, önceden ısıtılmış 200 derece
fırında 30 dakika kadar pişirin.
3. Piştikçe kabuk kısımları kalkan kestaneleri tek tek
temizleyin. Tüylü kısımlarını dikkatli bir şekilde alın.
Çubuk vanilyanın orta kısmına çizik atın.
4. Derin bir tencereye aldığınız kestaneleri; su, ve
çubuk vanilya ilavesiyle suyunu çekene kadar orta
ateşte pişirmeye devam edin.son olarak balı ekleyin.
5. Kestaneler yumuşayıp şerbet koyulaştığında
Pişme
süresi:
30-35
dakika

Porsiyon
miktarı:
6 kişilik

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

Kalori
200-250
kkal

çubuk vanilyayı çıkartın ve fırınlandıktan sonra
şerbetinde pişen kestaneleri soğumaya bırakın.
6. Krema ve tarçın ilavesiyle blenderda pürüzsüz bir
püre haline getirdiğiniz kestaneyi, kahvaltılık olarak
ya da kahve yanında tüketebilirsiniz.

Fit İçecekler

Fit İçecek

Malzemeler
Yaklaşık 2-3 adet kerevizin sapı
1 tutam maydanoz
1 adet limonun suyu
3 su bardağı kadar içme suyu

Yapılışı
Tüm malzemeleri blendera alın ve çekin. Elde
ettiğiniz sulu karışımın içindeki parçacıkları temiz bir
tülbentten geçirerek ayırın ve taze şekilde tüketin.

Pişme
süresi:
10 dk

Porsiyon
miktarı:
4 kişilik

Tüketim
önerisi:
Günde 1-2 kez
tüketilebilir.

Kalori
50 kkal

Fit Vegan Tarifler

Havuçlu Çiğ Fit Kek

Malzemeler
6 adet büyük boyhavuç
10 adethurma
2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
2 yemek kaşığı keten tohumu
1 çay bardağı ceviz içi
1 yemek kaşığı tarçın
Üzeri için:
2 yemek kaşığı rendelenmiş hindistan cevizi

Yapılışı
1. Kabuğunu soyduğunuz havuçları, rendenin iri kısmıyla
rendeleyin. Çekirdeklerini çıkardığınız hurmaları küçük
küpler halinde doğrayın.
2. Ceviz içini iri parçalar halinde kıyın. Doğranmış tüm
malzemeyi ve rendelenmiş havuçları, bir karıştırma
kabına alın.
3. Yulaf ezmesi, keten tohumu, tarçını da ekledikten
sonra tüm malzemeyi karıştırın.
4. Silikon tart kalıplarına paylaştırdığınız çiğ kek harcına
bu sayede şekil verin. Buzdolabında 10 dakika kadar
soğuttuktan sonra servis tabaklarına ters çevirerek
çıkartın.
Pişme
süresi:
30 dakika

Porsiyon
miktarı:
8 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ara öğünde
tüketime
uygundur.

5. Üzerini taze meyve parçaları ve rendelenmiş Hindistan
Kalori
225 kkal

cevizi ile süsledikten sonra servis edin. Bekletmeden,
sevdiklerinizle paylaşın.

Fit Diyabetik Tarifler

Ayva Tatlısı

Malzemeler
4 büyük boy ayva
Ayva kabukları
Ayvanın çekirdekleri
400 ml su
Yarım limon
Tarçın kabuğu
Karanfil
Hibiskus
Tarçın tozu
4 Ceviz
Kreması İçin
2 yemek kaşığı sürülebilir peynir
2 yemek kaşığı bal

Yapılışı

Pişme
süresi:
35 - 40
dakika

Porsiyon
miktarı:
8 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ara öğünlerde
tüketime
uygundur.

1. Öncelikle ayvaları yıkadıktan sonra ortadan ikiye
bölelim. Ortasında bulunan çöpü çıkardıktan sonra
çekirdeklerini mutlaka ayrı bir yere ayırmayı unutmayın.
2. Ayvanın kendi çekirdeklerini kesinlikle atmayın. Çünkü
tatlı oluşmaya başlarken şerbetin yoğunlaşıp kıvam
almasını ve ayvaların renginin kırmızıya dönmesini
sağlayan en önemli temel ürün bu çekirdekler olacak.
Derin bir kaseye su ekledikten sonra içine yarım limon
sıkalım ve kabukları soyulmuş ayvanın kararmaması için
ardından hemen limonlu suya atın.
3. Ayvanın kendi kabuklarını da asla atmayın. Çünkü
pişme tenceresinin en alt katmanına ayvanın kabuklarını
dizerek, ayvayı bu kabukların üzerine yerleştireceğiz.
İşte bu sayede hem yapışmasını önleyeceğiz hem de
şerbetin kıvam almasını sağlayacağız.
4. Tencerenin tabanına, ayva kabuklarını dizelim ve
üzerlerine de ayvaları dizelim. Ayvaların tam ortasına
ise eşit miktarda kenara ayırdığımız ayva çekirdekleriyle
birlikte birer karanfil ekleyelim.
5. Ayvaların etrafına 1 bardak su dökelim. Tencerenin
ortasına ise 1 adet tarçın kabuğu koyalım ve en kısık
ateşte 40 dakika kadar pişirelim
Kalori
215 kkal

Krema Yapımı
1. 2 yemek kaşığı labne peynirine 2 yemek kaşığı
bal ekleyelim ve karıştıralım. Ardından buzdolabına
dondururucuya gönderelim. Bu sayede hazır
kremalardan çok daha güzel ve bir o kadar da sağlıklı bir
kıvam olacak.
2. Pişen ayvaları, servis tabağına alalım ve soğuduğu
zaman üzerine dondurucuya gönderdiğimiz ballı labne
kremamızı dökelim. Son olarak ise ceviz ve tarçın tozu
ekleyelim.

-yunus
-(hangi yunus)
-“bizim yunus mu?”

7.1 - 7.3 2022

07.01.2022

Mahzen Nuruosmaniye

07.01.2022

Darüzziyafe

07.01.2022

Yediküle Hisarı

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

