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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

Yulaflı Tost

Malzemeler
1 adet orta boy yumurta
3 tatlı kaşığı yulaf ezmesi
1 yemek kaşığı yoğurt
1 dilim beyaz peynir
Biraz tuz, pul biber, karabiber

Yapılışı
1. Derin bir kaseye yumurta, yulaf ezmesi ve
yoğurdu alıp, çok az tuz ve baharatları ekleyerek
tamamen karışıncaya kadar çırpın.
10-15 dakika buzdolabında dinlendirin.
2. Yağlı kağıt serdiğiniz tost makinesine yayın.
3. 5-6 dakika pişirin içerisine peyniri ekleyerek
katlayın ve peynir eriyince servisi yapın.

Pişme
süresi:
15-20
dakika

Porsiyon
miktarı:
2 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ana öğün
olarak tüketime
uygundur.

Kalori
117 kkal

Fit Çorbalar

Fit Domates Çorbası

Malzemeler
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı
1 ince dilim kaşar peynir
2 yemek kaşığı tam buğday unu
1 yemek kaşığı domates salçası
5 adet domates
4 su bardağı su
Yarım su bardağı süt
Tuz ve karabiber

Yapılışı

Pişme
süresi:
15-20
dakika

Porsiyon
miktarı:
4 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ana yemek
yanında tüketime
uygundur.

Kalori
125 kkal

1. Tereyağı ve sıvı yağ tencereye alınır, un eklenerek
biraz kavrulur.
2. Domates salçası ve rendelenmiş domatesler
eklenir. 3-4 dakika daha kavrulur.
3. 4 su bardağı su eklenerek çırpılır.
4. Kaynayana kadar karıştırılarak, kaynadıktan
sonra yaklaşık 15 dk kısık ateşte pişirilir.
5. Servis yapmadan önce tencereye süt ilave
edilerek, karıştırılır.
6. Son olarak tuz ilave edilir.
7. İsteğe göre üzerine kaşar peyniri rendesi ve
karabiber serpilir.
8. Sütlü domates çorbası tarifimiz servise hazır.

Fit Salatalar

Karpuzlu Salata

Malzemeler
6 Üçgen dilim karpuz
120 gram lor peyniri
20 dal roka
20 dal maydanoz
5-6 dal kuzu kulağı
2 yemek kaşığı taze limon suyu
10-15 yaprak nane
1 yemek kaşığı zeytin yağı
2 ceviz

Yapılışı
1. Çekirdeklerini ayıkladığınız karpuz dilimlerini küçük
küpler halinde doğrayın.
2. Suyunu süzdürdüğünüz beyaz peynirini küçük
küpler halinde doğrayın ya da bir kalıp yardımıyla
şekil verin. Yeşillikleri ayıklayın.
3. Salatanın sosu için; zeytinyağı ve limon suyunu
küçük bir kapta karıştırın.
4. Doğramış olduğunuz tüm salata malzemelerini
harmanladıktan sonra üzerine hazırladığınız salata
sosunu gezdirin. Dövülmüş cevizleri ekleyin.

Pişme
süresi:
15-20
dakika

Porsiyon
miktarı:
4 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ana öğün
olarak tüketime
uygundur.

Kalori
117 kkal

Fit Ana Yemekler

Kabak Sandal

Malzemeler
2 adet yeşil kabak
1 küçük baş soğan
1 adet domates
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı salça
1 tatlı kaşığı toz biber
1 avuç kıyılmış maydanoz
350 gr az yağlı kıyma
Tuz, pulbiber, kekik, nane
30 gr kaşar peynir

Yapılışı

Pişme
süresi:
30-35
dakika

Porsiyon
miktarı:
4 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ana öğün
olarak tüketime
uygundur.

Kalori
266 kkal

1. Kabakları 15-20 dakika kadar buharda yumuşatın.
2. Yumuşadıktan sonra alıp boydan ikiye bölün.
3. Çekirdek kısımlarını bir tatlı kaşığı yardımıyla
çıkarın.
4. Diğer yandan soğanı yemeklik doğrayıp
zeytinyağı ile pembeleşene kadar pişirin. Kıymayı
ekleyip kavurun.
5. Üzerine salçayı ekleyin.
6. Tuz ve baharatları ekleyip karıştırın.
7. Kabağın çekirdek kısmını da ekleyip kısık ateşte
pişirin.
8. Domatesi de küp küp doğrayıp ekleyin
9. Pişmeye yakın maydanozu katın.
10. İç malzemeyi kabakların içine paylaştırın.
11. Üzerlerine kaşar rendesi gezdirin.
12. Fırın tepsisine dizip fırına verin,
13. 180 derecede peynirler eriyip hafif kızarana
kadar pişirin.

Fit Glutensiz Tarifler

Glutensiz Kek

Malzemeler
3 adet yumurta
1 çay bardağı agave şurubu veya ½ çay bardağı
pekmez
3 yemek kaşığı zeytin yağı
2 adet muz
3 yemek kaşığı kuru üzüm
2,5 su bardağı pirinç unu (ya da 2 su bardağı
glutensiz un)
1 paket kabartma tozu
1 adet rendelenmiş limon kabuğu
½ çay kaşığı tarçın
Üzeri için:
½ su bardağı file badem

Yapılışı

Pişme
süresi:
30-35
dakika

Porsiyon
miktarı:
8-10 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ara öğünlerde
tüketime
uygundur.

Kalori
205 kkal

1. Yumurta ve agave şurubunu derin bir kapta bir
mikser yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar
karıştırın.
2. Zeytin yağını kattıktan sonra kısa bir süre daha
karıştırma işlemini sürdürün.
3. Kabuğunu soyduğunuz muzları, bir çırpıcı
yardımıyla ezdikten sonra kek harcına ekleyin ve bir
spatula yardımıyla karıştırın.
4. Elenmiş pirinç unu, kabartma tozu, rendelenmiş
limon kabuğu ve tarçını ilave edin. Sap kısımlarını
ayıkladığınız ve hafif bir şekilde unladığınız kuru
üzümleri katın.
5. Tüm malzemelerini eklediğiniz kek harcını, miksere
gerek kalmadan bir spatula yardımıyla karıştırdıktan
sonra yağlı kağıt serili baton bir kek kalıbına dökün.
6. Üzerini düzelttikten sonra file bademleri serpiştirin.
7. Glutensiz keki, önceden ısıtılmış 170 derece fırında
45 dakika kadar pişirdikten sonra dilim dilim servis
edin.

Fit Tatlılar

Hurma Topları

Malzemeler
2 yemek kaşığı kakao
7-8 tane hurma
7-8 tane ceviz
Hindistan cevizi

Yapılışı
1. Hurmalarımızı ılık suda 25-30 dakika bekletiyoruz.
Sonrasında çekirdeklerini ayırıp bilendir yardımı ile
hamur kıvamına getiriyoruz.
2. Üzerine dövülmüş cevizleri ve kakao ekleyip
yoğurup minik toplar haline getiriyoruz.
3. Hindistan cevizine bulayıp dolapta biraz
bekletiyoruz.

Pişme
süresi:
30 dakika

Porsiyon
miktarı:
4-6 kişilik

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

Kalori
135 kkal

Fit İçecekler

Fit İçecek

Malzemeler
1 adet çubuk tarçın
1 adet orta boy elma
Yarım orta boy limon
1 litre oda sıcaklığında su

Yapılışı
1. Elma ve limonu iyice yıkayıp doğrayın.
2. Tarçın, su, elma ve limonu karıştırın.
3. Kapağını kapatıp en az 4-5 saat kadar bekletin.
4. Artık tüketime hazır.

Pişme
süresi:
5 dakika

Porsiyon
miktarı:
- kişilik

Tüketim
önerisi:
Sıvı ihtiyacınızı
karşılamak için
gün boyu
tüketebilirsiniz.

Kalori
- kkal

Fit Vegan Tarifler

Etsiz Köfte

Malzemeler
1 su bardağı yeşil mercimek
1.5 su bardağı kinoa
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı kırmızı pul biber
1/2 çay kaşığı karabiber
1/2 demet maydanoz
1/2 demet kuru soğan

Yapılışı

Pişme
süresi:
30-35
dakika

Porsiyon
miktarı:
4-6 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ana öğünlerde
tüketime
uygundur.

Kalori
278 kkal

1. Yeşil mercimekleri 4 su bardağı su ile haşlayalım.
2. İyice yumuşadıklarında genişçe bir kaseye sıcak
halde olan mercimeği boşaltalım.
3. Üzerine 1.5 su bardağı haşlanmış kinoayı ilave
ederek karıştıralım.
4. Kinoaların yumuşayıp şişmesi için üzerlerini streç
film ile sıkıca kapatalım. 10-15 dk bekletelim.
5. Bu sırada 1 adet soğanı ince yemeklik doğrayalım.
6. Tavaya sıvı yağı alalım, yağ kızınca soğanları
pembeleşinceye kadar kavuralım.
7. Üzerine domates ve biber salçasını ilave edip
karıştıralım.
8. Bir çay bardağı sıcak su ekleyerek sos haline
getirelim.
9. Yumuşayan bulgurun üzerine salçalı sosu ekleyip
yoğuralım.
10. Baharatları, tuz ve ince kıyılmış soğan ve
maydanozu ekleyip yoğuralım.
11. Elimizle sıkarak şekillendirelim.
12. Servis tabağına alıp dilediğimiz yeşillikler
eşliğinde servis edelim.

Fit Diyabetik Tarifler

Chia Puding

Malzemeler
1 su bardağı süt
3 yemek kaşığı chia
1 yemek kaşığı kakao
1 yemek kaşığı keçiboynuzu pekmezi

Yapılışı
1. Chia tohumlarını soğuk suyun altında yıkayalım.
2. Daha sonra küçük tencereye alıp biraz pişirelim,
daha sonra üstüne süt ilave edelim sonrasında
kakaoyu ekleyelim.
3. Lapa kıvamına gelene kadar pişirelim.
4. Altını kapattıktan sonra pekmezi ekleyelim.
5. Servis kasesine koyup soğuduktan sonra muzu
doğrayıp istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz.

Pişme
süresi:
20-25
dakika

Porsiyon
miktarı:
2 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ara öğünlerde
tüketime
uygundur.

Kalori
158 kkal

-

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

