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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

Ekmek Pizza

Malzemeler
4 dilim tam buğday ekmeği
2 Adet yumurta
Yarım çay bardağı süt
Tuz, karabiber, pulbiber
Kırmızı/yeşil biber
Maydanoz
Redenlenmiş yarım yağlı kaşar peyniri ( 60 gram)

Yapılışı
1. Ekmek dışında tüm malzemeler karıştırın.
2. Ekmeğin üzerine karışımı ilave edin.
3. 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Pişme
süresi:
5-10
dakika

Porsiyon
miktarı:
2-4 kişilik

Tüketim
önerisi:
Kahvaltı
öğününde
tüketilebilir.

Kalori
200 kkal

Fit Çorbalar

Ispanak Çorbası

Malzemeler
250 gr ıspanak
1 adet orta boy soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı tam buğday un
1 yemek kaşığı tereyağı
4 su bardağı su
1 su bardağı süt
Tuz
Karabiber

Yapılışı
1. Ispanakları bol suda yıkayın, süzün ve iri iri
doğrayın. Soğanı yemeklik doğrayın.
2. Soğanı orta boy bir tencereye alın ve zeytinyağı
ile şeffaflaşıncaya kadar soteleyin. Ispanakları
ekleyin ve sotelemeye devam edin.
3. Suyu ve sütü ekleyerek orta ateşte pişirmeye
bırakın. Tavaya tereyağı ve unu alarak kokusu
Pişme
süresi:
15-20
dakika

Porsiyon
miktarı:
4 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ana yemek
yanında tüketime
uygundur.

çıkıncaya kadar kavurun.
Kalori
90 kkal

4. Kavurduğunuz unu çorbaya ekleyin ve çorbayı
blenderdan geçirin.
5. 5-6 dakika daha kısık ateşte kaynamaya
bıraktığınız çorbayı ocaktan alarak servis yapın.

Fit Salatalar

Yoğurtlu Bal Kabağı Salatası

Malzemeler
1 Dilim balkabağı/rendelenmiş
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber
1 Su bardağı süzme yoğurt
2 diş sarımsak
2 adet tam ceviz içi

Yapılışı

Pişme
süresi:
15-20
dakika

Porsiyon
miktarı:
2 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ara öğün
olarak tüketime
uygundur.

Kalori
200 kkal

1. Tavayı ısıtın içine zeytinyağını koyun. Üzerine bal
kabağını ilave edin. Karıştırarak (5-8 dakika) bal
kabağı yumuşayana kadar pişirin. Hafif dişe gelir
kıvamda kalırsa çok daha iyi olur. Tuz ve karabiberini
ekleyin ateşten alın, oda sıcaklığına gelene kadar
soğumasını bekleyin.
2. Bir kasede yoğurdu biraz tuz ve sarımsakla
karıştırın. Gerekirse biraz su ilavesiyle yoğurdu açın.
3. Yoğurda, oda sıcaklığına gelen kabakları ekleyin.
Bu şekilde biraz buzdolabında dinlendirin.
4. Servis etmeden önce içine 2 çorba kaşığı iri
dövülmüş ceviz ekleyin (cevizleri önceden eklerseniz
yumuşama yapar, kıtırlığını kaybeder), karıştırın ve
servis tabağına alın. Yoğurtlu bal kabağı salatasını
üzerini cevizle ve acı biberli zeytinyağı ile süsleyerek
servis edin.

Fit Ana Yemekler

Kıymalı Kereviz Yemeği

Malzemeler
1 adet kereviz
1 adet orta boy patates
1 adet havuç
1 adet soğan
100 gr kıyma
1’er yemek kaşığı domates ve biber salçası

Yapılışı
1. Kereviz, havuç ve patatesler soyulup iri bir şekilde
küp küp doğranır.
2. Soğan yemeklik doğranır ve sıvı yağda kavrulur.
3. Kıyma eklenir ve soğanla birlikte kavrulur.
4. Havuç eklenir biraz kavrulur.
5. Patatesi de ilave edelim ve salçaları ekleyelim.
6. Salçayla birlikte kavurduktan sonra üzerini
geçecek kadar su ekleyip suyun kaynamasını
bekleyelim.
7. Yemeğin suyu kaynayınca kerevizleri de ilave
edelim.
8. Yemek kaynadıktan sonra kısık ateşte sebzeler
yumuşayana kadar pişirelim.

Pişme
süresi:
20 dakika

Porsiyon
miktarı:
2 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ana öğün
olarak tüketime
uygundur.

Kalori
200 kkal

Fit Glutensiz Tarifler

Fit Sufle

Malzemeler
2 yumurta
1 orta boy muz
80 gram çikolata ( bitter )
1 çay kaşığı kabartma tozu

Yapılışı
1. Yumurta beyazlarını bulut olana kadar çırpıyoruz
2. Çikolatayı benmari usulü eritioruz.
3. Başka bir kapta muzu ezip yumurta sarılarını ve
benmari usulü eritilen çikolatayı ve kabartma tozunu
karıştırıyoruz.
4. Köpürttüğümüz yumurta beyazı ile yavaş
yavaş ileve ederek karıştırıyoruz. ( çok karıştırıp
söndürmemeye dikkat edin)
5. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 8 dk kadar
pişiriyoruz.

Pişme
süresi:
8 dakika

Porsiyon
miktarı:
3 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ara öğünlerde
tüketime
uygundur.

Kalori
230 kkal

Fit Tatlılar

Mini Havuçlu Kek

Malzemeler
1 su bardağı yulaf
1 çay bardağı çekişmiş ceviz
1 büyük havuç
10 adet hurma
½ su bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı hindistan cevizi
1 tatlı kaşığı tarçın

Yapılışı
1. Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp sıcak su ile birlikte
blendırdan geçirelim.
2. Havucu rendeleyelim.
3. Yulaf ve cevizi blendırdan geçirelim
4. Hurma püresi, havuç rendesi, çekilmiş ceviz ve
yulafa ek olarak tarçın ve hindistan cevizinide
ekleyip iyice karıştıralım.
5. Kaşık veya elimiz ile şekil verip üzerini süsleyelim.

Pişme
süresi:
10-15
dakika

Porsiyon
miktarı:
4 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ara öğünlerde
tüketime
uygundur.

Kalori
275 kkal

Fit İçecekler

Naranciye İçecek

Malzemeler
2 tane dilimlenmiş büyük portakal
1 tane dilimlenmiş limon
1 tane dilimlenmiş salatalık
Birkaç yaprak taze nane

Yapılışı
Tüm malzemeleri dilimledikten sonra bir şişeye koyun
ve şişenin tamamını su ile doldurun.

Pişme
süresi:
1 saat

Porsiyon
miktarı:
1 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ara öğünde
tüketilebilir.

Kalori
120 kkal

Fit Vegan Tarifler

Karışık Sebzeli Mantar Dolması

Malzemeler
20 adet büyük mantar
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet kuru soğan
3 diş sarımsak
1 adet domates
1 adet dolmalık yeşil biber
1 adet dolmalık sarı biber
1 adet patlıcan
¼ demet maydanoz
½ adet limon suyu
½ çay kaşığı tuz
½ çay kaşığı karabiber

Yapılışı

Pişme
süresi:
15 dakika

Porsiyon
miktarı:
5-10 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ana öğünde
tüketime
uygundur.

Kalori
120 kkal

1. Mantarların saplarını kesin ve bir kenara ayırın. İç
kısımlarını temizleyin. Yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine
boş kısımları üstte kalacak şekilde aralıklı olarak dizin.
Üzerlerini zeytinyağı ile yağlayın.
2. Kuru soğan ve sarımsakları küçük parçalar halinde
yemeklik doğrayın.
3. Ortadan ikiye kestiğiniz renkli dolmalık biberlerin
çekirdeklerini çıkartın. Küçük küpler halinde kesin.
4. Patlıcanın kabuğunu alacalı olarak soyduktan sonra
uzunlamasına sekiz eşit parçaya bölün. Ardından küçük
küpler halinde kesin.
5. Domatesi kabuğunu soymadan küçük küpler halinde
doğrayın. Maydanozu ve bir kenara ayırdığınız mantar
saplarını incecik kıyın.
6. Kalan zeytinyağını bir tavada kızdırın. Soğan ve
sarımsakları renk alana kadar soteleyin. Aralarda
karıştırıp, sotelenmesini sağlayarak sırasıyla; patlıcan,
mantar, renkli biber ve domates küplerini katın.
7. Suyunu çekene kadar sotelenen iç harca ince kıyılmış
maydanoz, limon suyu, tuz ve karabiber ekleyin. Tüm
malzemeyi karıştırdıktan sonra iç harcı ocaktan alın.
8. Fırın tepsisine aldığınız mantarların iç kısımlarını
hazırladığınız renkli, sağlıklı ve dumanı üzerinde harç
ile tepeleme olarak doldurun. Eğer “vegan” değilseniz
sebze dolmalarının üzerine birer dilim kaşar yerleştirin ve
kendinizi şımartın.
9. Önceden ısıtılmış 250 derece fırında 10 dakika kadar
pişirdikten sonra bekletmeden servis edin. Sevdiklerinizle
paylaşın.

Fit Diyabetik Tarifler

Portakallı Bademli Hurma Pestili

Malzemeler
6-7 adet çekirdeği çıkarılmış hurma
4 avuç kadar çiğ badem
2 yemek kaşığı kakao
1 portakal kabuğunun rendesi

Yapılışı
1. Hurmalar ve kakaonun tümünü, bademler
ve portakal kabuğunun 4/3’ünü pestil kıvamını
buluncaya kadar robottan geçirelim
2. Streç film içerisinde elinle dilediğin biçimi verdikten
sonra buzlukta biraz bekletelim.
3. Buzluktan çıkaralım ve dilimleyelim. Dilimledikten
sonra kalan badem ve portakal kabuğunu üstüne
serpelim

Pişme
süresi:
5-10
dakika

Porsiyon
miktarı:
4 kişilik

Tüketim
önerisi:
Ara öğünlerde
tüketime
uygundur.

Kalori
100 kkal

-

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

