T›bbi Diyet Hizmetleri
Besin Gruplar›

Serbestler

Yasaklar

Ya¤lar

Her türlü yanmam›ﬂ
bitkisel s›v› ya¤lar;
zeytinya¤›, ayçiçekya¤›,
m›s›r özü, f›nd›k ya¤›,
soya ya¤›

Her türlü kat› ya¤;
tereya¤›, margarin,
kuyruk ya¤›, iç ya¤

Et grubu

Haﬂlama, bu¤ulama veya Tüm sakatatlar, sucuk,
›zgara az ya¤l› k›rm›z› et, past›rma, salam, sosis,
derisiz tavuk veya bal›k döner, kebap çeﬂitleri

Süt grubu

Az ya¤l› peynir kaymaks›z Tam ya¤l› peynir,
süt veya yo¤urt
yo¤urt, süt

Meyve grubu

Her türlü meyve (kabuklu Hiçbiri
yenilebilen meyveleri
kabu¤uyla tüketmeyi tercih
ediniz.

Sebze grubu

Hepsi

Hiçbiri

Tatl›lar

Sütlü tatl›lar; sütlaç,
muhallebi, keﬂgül,
kazandibi

Hamur iﬂleri ve ﬂerbetli
tatl›lar; baklava,
ﬂekerpare

Çorbalar

Az ya¤l› süt yo¤urt ve
sebzeden yap›lm›ﬂ
çorbalar

Et suyu ile yap›lm›ﬂ
çorbalar

Ekmek

Beyaz ekmek yerine
kepek, çavdar, yulaf,
esmer ekmek tercih
edilebilir

Hiçbiri

Yumurta

Haftada iki kez haﬂlanm›ﬂ K›zart›larak yap›lm›ﬂ hali
1 adet yumurta
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MOODY

Lipit ve Kolesterolden Fakir
Beslenme ‹lkeleri

Öneriler

Yasaklar

• Yemeklerinizde bitkisel kaynakl› s›v› ya¤lar› kullan›n›z. Zeytinya¤
ve di¤er bitkisel kaynakl› ya¤lar› (ayçiçek, f›nd›kya¤› v.b) kar›ﬂ›m
halinde tüketmeye özen gösteriniz.

• Börek, kek, yaﬂ pasta, çörek, kurabiye, kaymak, krema, mayonez,
çikolata, pasta soslar›, tahin, tahin helvas› gibi ya¤l› besinleri
tüketmeyiniz.

• Beyaz eti tercih ediniz. Beyaz eti günde 120 gr (4 köfte
büyüklü¤ünde) yiyebilirsiniz. K›rm›z› eti haftada en fazla iki gün
tercih ediniz. K›rm›z› eti tüketti¤iniz günler 90 gr’› aﬂmay›n›z.

• Alkollü içecekler, likör, haz›r meyve sular› ve kolal› içecekler
tüketmeyiniz.

• Düzenli bir bal›k tüketiminiz yok ise günlük 1-2 ceviz tüketebilirsiniz.
• Diyetinizin posa içeri¤ini art›r›n›z. Bunun için:
+ Her ö¤ünde salata (ya¤s›z) yemeyi al›ﬂkanl›k haline getiriniz.
+ Sebze yemeklerinin tüketimini art›rmaya özen gösteriniz.
+ Bol miktarda meyve yiyiniz. Kabuklu yenilebilen meyveleri
soymadan tüketiniz.
+ Kepek, çavdar, tam bu¤day, yulaf ekmeklerini çeﬂitli olarak
tüketiniz.
+ Haftada en az 2-3 porsiyon kurubaklagil yemekleri (kurufasulye,
nohut, mercimek, barbunya...) yiyiniz.

• ‹ﬂlenmiﬂ et ürünlerini (sucuk, sosis, salam, jambon, past›rma
sakatatlar (karaci¤er, dalak, beyin, böbrek, dil) tüketmeyiniz.
s
• Et sular›, tavuk sular› ve bunlarla piﬂirilmiﬂ yemeklerden uzak
durunuz. Tavuk ve bal›¤›n derisizini, etin az ya¤l› olan›n› tercih
ediniz. ‹çeri¤i bilinmeyen haz›r g›dalar (haz›r çorbalar, fast food
yiyecekler vb...) tüketmeyiniz.
• Sigara kullanmay›n›z.
• ﬁeker tüketiminize dikkat ediniz. Günde 4 tatl› kaﬂ›¤›ndan daha
fazla ﬂeker tüketmemeye özen gösteriniz.

• Aç›k çay ve bitki çaylar›n› içebilirsiniz.

• Turﬂu, zeytin gibi salamura besinleri tüketmeyiniz

• Light (ya¤s›z) veya az ya¤l› ve az tuzlu peynirleri tercih ediniz.

• Günde 1 fincandan fazla kahve ve neskafe tüketmeyiniz.

• Light (ya¤s›z) veya az ya¤l› süt ve yo¤urdu tercih ediniz.

• K›zart›lm›ﬂ veya kavrulmuﬂ besinlerden uzak durunuz.

• Yemeklerinizi (özellikle etleri) haﬂlanm›ﬂ, ›zgara ya da f›r›nda
piﬂirilmiﬂ olarak tüketmeye özen gösteriniz.

• Günlük önerilen miktarlara dikkat ediniz. Yeterli ve dengeli
beslenebilmek için besin çeﬂitlili¤i sa¤lay›n›z.

• Haftada iki kez bir adet haﬂlanm›ﬂ yumurta yiyebilirsiniz. Yumurta
yedi¤iniz günlerde et tüketiminizi azalt›n›z.
• Tuz tüketimini azalt›n›z.
• Günde en az 2 - 2,5 litre su tüketiniz.
Beslenme ile ilgili oluﬂacak sorun ve sorular›n›z için hastanemiz
Beslenme ve Diyet Uzmanlar›ndan yard›m alabilirsiniz.

