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MUTFAK SERÜVENİ 1
Öğün Planlama



Öğünler� planlamak b�r
fark yaratab�l�r m�?

Evet! Öğünler� planlamak çevre, �kl�m ve sağlığınız �ç�n pek

çok şey� değ�şt�reb�l�r. 

Bu aynı zamanda ekonom�k olarak da b�rçok değ�ş�kl�k

yaratab�l�r. Beş hafta boyunca ortaya çıkacak �srafı

azaltarak b�r hafta yemek yemeye yetecek kadar para

b�r�kt�reb�l�rs�n�z. 

Pek� nasıl? 



Planlama �le
başlayab�l�rs�n�z
Planlama zaman kaybı ve sıkıcı b�r �şlem olarak

görüleb�leceğ� g�b� nasıl baktığınıza bağlı olarak tam b�r

serüven olarak da değerlend�r�leb�l�r. Öğünler�n�z� ve

menüler� b�r hafta önceden planlarken, bunu b�r tat�l ya

da gez� planlıyor g�b� düşünün.

Planlama yaparken yen� neler keşfedeb�l�rs�n�z?



Mevs�m�ndek� gıdalar

neler? Uzun zamandır

tatmadığınız neler var?

Planlama Serüven�

Yaklaşan b�r doğum

günü veya başka özel b�r

gün var mı?

Yemek hazırlamak �ç�n

kısa b�r zamanınız

olacağını b�ld�ğ�n�z günler

var mı? Hızlı ve lezzetl�

tar�flere göz atın.

Menü planlama hem

zamandan hem de paradan

tasarruf sağlayab�l�r. Gıda

harcamalarınız �ç�n

bütçen�z ne kadar?

Bütçen�zden tasarruf

etmeye �ht�yaç duyuyor

musunuz?Eğlencel� b�r serüvene hazır olun!



Öğün
planlamanın
temeller�

Planlama tarzınızı öğren�n

Sağlıklı ve dengel� beslen�n

Mevs�mler� tak�p ed�n

Et ve balık tüket�m�ne d�kkat ed�n

Et�ketler� kontrol ed�n

Gıda m�ktarını göz önünde bulundurun

1.

2.

3.

4.

5.

6.



1. Ben doğal b�r planlamacıyım. Her zaman b�r hafta sonrasını

düşünürüm, tüm malzemeler�n stokta olduğundan em�n

olurum. Sürpr�zler� sevmem.

2. Yen� denemeler yapmayı seven b�r�y�m. Stokta ne olduğuna

bakmayı ve ondan lezzetl� b�r şeyler yapmayı sever�m.

3. Ben b�r kaş�f�m. Yemek planlamamı alışver�ş sırasında,

neler�n mevs�m�nde olduğunu ve bana neler�n öner�ld�ğ�n�

gördüğümde yaparım.

4. R�sk alan b�r�y�m. Buzdolabında sevd�ğ�m b�r şey yoksa,

dışarıdan yemek söyler�m.

Bu ben�m tarzım!1.

Sen�n tarzın
hang�s�?



Sen�n tarzın

hang�s�?

 Planlı b�r� m�s�n? Har�ka. Öyleyse,

malzemeler�n�z�n ne kadar sürdürüleb�l�r

olduğunu kontrol edel�m.

 Yen� denemeler yapmayı sev�yor musun.

Muhtemelen ‘gıdaları yen�den

değerlend�rme şamp�yonu' s�zs�n�z. Her

evde b�r tane s�zden olmalı!

 B�r kaş�f m�? Ekonom�n�z ve çevre �ç�n �y�

b�r �ş yapmış olursunuz, tab�k�

mevs�m�ndek� gıdalara bağlı kalmanız

şartıyla. 

 R�sk� seven b�r� m�? Planlamayı sevm�yor

olsanız b�le, yen� şeyler feşfetmekten

hoşlanab�l�rs�n�z…

1.

2.

3.

4.



2. Sağlıklı ve dengel� beslenme
Renkler� düşünün!

Aynı renktek� y�yecekler�n benzer bes�nler� �çerd�ğ�n� b�l�yor muydunuz? Her hafta öğünler�n�z�

farklı renklerle zeng�nleşt�r�n.

Bes�n p�ram�d�n� düşünün

Çoğumuz okulda “bes�n p�ram�d�” hakkında b�lg�

ed�nd�k.

Kanada sağlık otor�teler� tarafından sunulan

güncel bes�n p�ram�d�, �y� b�r örnek olarak

görüleb�l�r; buna b�r göz atmalısınız…



3. Mevs�mler� tak�p ed�n

Yerel üret�c�ler tarafından mevs�m�nde sunulan ürünler� tüketerek
yerel ç�ftç�ler� destekleyeb�l�rs�n�z. Bu sayede kend�n�ze bes�n
değerler�n� kaybetmem�ş taze ve lezzetl� y�yecekler sağlayab�l�rs�n�z.
İthal ed�len b�rçok meyve ve sebze yanıltıcı olab�l�r: Doğal b�r tat,
görünüm ve hatta tazel�ğe sah�pm�ş g�b� görünseler de taşıma
sırasında olması gerekenden az ya da çok olgunlaşmış olab�l�rler. 
Yerel ve mevs�msel y�yecekler, b�z�m �ç�n doğal bes�n kaynağıdır ve
vücudumuz uzun süred�r bu y�yeceklere alışık durumdadır. Buna karşın
vücudumuz, coğraf� olarak uzak mesafelerden gelen y�yecekler�
s�nd�rmekte zorlanab�l�r.
Bu yerel ve mevs�msel ürünler organ�k de olursa har�ka olur! 

Daha sürdürüleb�l�r davranab�lmek �ç�n yapab�leceğ�n�z en etk�l� şeylerden
b�r�, yerel ve mevs�m�nde üret�len ürünler� satın almaktır.



Tazel�k Lezzet Aroma Doğallık

Yerel ve mevs�msel ürünler�n 8 artısı:

Kal�te K�myasal �şlem görmemes� ve

katkı maddes� �çermemes�

(Genell�kle) makul f�yat Üret�m yer�n�n b�l�nmes�



4. Et ve balık tüket�m� ?

Hayvansal ve b�tk�sel temell� beslenmen�n
sürdürüleb�l�rl�ğ� hakkında pek çok tartışma

vardır. En öneml� gerçek �se şudur:

yiyeceğinizin NASIL üretildiği
NE yediğinizden çok daha önemlidir.



4. Et ve balık tüket�m� ?

Balık �y�d�r - ancak bazı türler yok olma tehl�kes�yle
karşı karşıyadır.
Bazı b�tk� bazlı y�yecekler�n de korkunç çevresel
sonuçları vardır; ve b�rçok yen� b�tk� bazlı ürün yüksek
oranda �şlenmekted�r ve bu nedenle muhtemelen çok
da sağlıklı değ�ld�r.

Günümüzde çoğu et, b�lmemey� terc�h edeceğ�n�z
şek�llerde üret�l�yor. Ancak bazı etler aslında et�k olduğu
kadar çevre �ç�n de makuldür.

Sonuç: S�z�n �ç�n �y� olanı y�y�n, ancak kaynaklarınızı kontrol
ed�n ve m�n�mum düzeyde �şlenm�ş ürünler satın alın.
Okumaya devam ed�n =>



4. Dana et�: en büyük �kl�m düşmanı mı?
Sığır/dana et�n�n yet�şt�r�lme şekl�ne bağlı olarak ya yen�lecek en kötü y�yecek
ya da en �y� y�yecek olab�leceğ�n� b�l�yor muydunuz?

Yaklaşık 120 gram geleneksel et
üret�m�n�n yarattığı karbon ayak �z�
3.5 kg. �ken, rejenerat�f olarak
üret�len aynı m�ktar et karbon
negat�ft�r. Yan� salınandan daha
fazla karbonun atmosferden
çek�lmes�ne katkı sağlar.  



4. ‘Rejenerat�f’ et
Et satın almak �st�yorsanız, 'rejenerat�f olarak
yet�şt�r�lm�ş' et arayın. Bunun anlamı:

Hayvanlara �y� davranıldığını ve onların yalnızca kend�ler� �ç�n doğal
olan ve h�çb�r katkı maddes� �çermeyen yemler� yed�kler�n�
düşünün; hal�yle etler�n�n terc�hen organ�k sert�f�kalı ve yerel olarak
üret�lm�ş olması beklen�r. Kasabınıza sorun!
Buna 'rejenerat�f' den�r çünkü hayvanları bu şek�lde yet�şt�rmek
toprağın yen�lenmes�ne yardımcı olur.
Toprağın esk� hal�ne get�r�lmes�yle b�rl�kte toprak b�r "karbon
yutağı" ortaya çıkarır: yan� �kl�m kr�z� r�sk�n� artırmak yer�ne, aslında
�kl�m üzer�ndek� zararlı etk�y� azaltır.



4. Bunları b�l�yor muydunuz...

Meralar, açık alanlardan çok daha fazla karbon
depolayan havuzlardır. Bu yüzden sığır/dana et� �kl�m
açısından düşünüldüğünde fasulyeden daha �y� b�r gıda
olab�l�r. Ayrıca;

Otla beslenen hayvanlar, �nsanların y�yemed�ğ�
otları yüksek değerl� süt ve et ürünler�ne
dönüştürürler.
B�rçok b�tk� ve ç�çekle b�rl�kte ot ve saman y�yen
hayvanlardan elde ed�len süt ve et, çok fazla mısır veya
soya fasulyes� y�yen hayvanlardan elde ed�len süt ve
ete göre daha fazla Omega 3 yağ as�d�ne sah�pt�r.
Omega 3, kalp sağlığı ve bey�n �ç�n öneml�d�r.



4. Pek� ya balık?
Balık stoklarının yaklaşık %94'ü aşırı avlanmakta (%34) veya sınıra yaklaşmaktadır
(%60) ve su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�n�n kend�ne has sorunları vardır. Ancak den�z ürünler�
sorumluluk b�l�nc� �le üret�ld�ğ�nde �nsanlara, doğaya ve �kl�me fayda sağlayab�l�r.
Omn�vorlar �ç�n haftada en az b�r kez balık bazlı öğün planlamak �y� b�r seçenekt�r.
Yerel market�n�zdek� ya da haldek� balıkların aşağıdak� gruplardan hang�s�ne g�rd�ğ�n�
öğren�n:

«Kırmızı L�ste», Yan� yok olma tehl�kes�yle karşı karşıya - onlardan kaçının! Av
yasağı olan türler� ve zamanları tak�p ed�n. 
«Çevre Sert�f�kalı»: Yaban� balıklar �ç�n MSC ve kültür balıkları �ç�n ASC. Et�ketler
tartışmalı ve tamamen tatm�n ed�c� değ�l, ancak h�ç yoktan �y�.
«Makul Derecede Yerel»: Bazı balık türler� tüket�lmes� çok terc�h ed�lmed�ğ� �ç�n
dünyayı dolaşıyor - pek sürdürüleb�l�r değ�l.
«Mevs�msel»: Evet, bazı balıkların sebzeler g�b� b�r "mevs�m"� vardır. Sezonda �se,
yerel kaynaklı olması daha olası.



Son kullanma tar�h�ne yakın b�r

şey var mı? Varsa, bu hafta

onları menü planlarınıza dah�l

edeb�l�r m�s�n�z, b�r bakın.

Tavs�ye Ed�len Tüket�m Tar�h� (TETT)

�fades�n�n otomat�kman ürünün tar�h�n�n

geçt�ğ� anlamına gelmed�ğ�n� anımsayın.

Kuru gıdalar ve konserveler, uygun şek�lde

depolanırsa, genell�kle TETT sonrasında da

uzun b�r süre tüket�me uygun olacaktır.

Şüphe duyduğunuzda,

burnunuzdan tey�t alın. O b�l�r.

Pek çok gıdanın tüket�leb�l�r

olup olmadığını koklayarak

anlayab�l�rs�n�z. 

5. Et�ketler�n tar�hler�n� kontrol ed�n
Stokunuzda ne var ne yok, hızlıca b�r gözden geç�r�n 

- k�ler, buzdolabı, der�n dondurucu…



Tebr�kler!
İy� �ş çıkardınız! 

Mutfak Serüven� 1-Öğün Planlama’yı

tamamladınız.

 

Daha fazlası �ç�n kend�n�z� test ed�n!



Soru 1
Yerel ve mevs�ml�k gıdaların faydalarını �şaretley�n�z

har�ka tat

yapay tazlel�k
aroma
doğallık

kal�te

daha fazla k�myasal �şlem ve katkı maddes�
makul f�yat

köken�n�n b�l�nmes�



Soru 2
Pek� ya et tüket�m� ve sürdürüleb�l�rl�k ? 

Etten kaçının, sebzeler her zaman daha �y�d�r
Sığır/dana et�nden kaçının, d�ğer etler genell�kle daha
�y�d�r
Sağlıklı beslenmek �ç�n et tüket�m� şarttır
Avrupa'dak� çoğu �nsan sağlıklı olan m�ktardan daha fazla
et y�yor
Öneml� olan ne yeneceğ� değ�l, yenen şey�n nasıl
üret�ld�ğ�d�r.



Soru 2
Cevabınız ve küçük hatırlatmalar

Etten kaçının, sebzeler her zaman daha �y�d�r

Sığır/dana et�nden kaçının, d�ğer etler genell�kle daha �y�d�r

Sağlıklı beslenmek �ç�n et tüket�m� şarttır

Avrupa'dak� çoğu �nsan sağlıklı olan m�ktardan daha fazla et y�yor

Öneml� olan ne yeneceğ� değ�l, yenen şey�n nasıl üret�ld�ğ�d�r.

Tekrar düşünün

                                                    Tam olarak değ�l. Örneğ�n, tavuk ve d�ğer kümes hayvanları da genell�kle
sürdürüleb�l�r olmayan koşullar altında yet�şt�r�lmekted�r.

                                                                     Çok az �nsan aslında et tüket�m�ne �ht�yaç duyar. B�rçok üst düzey
sporcu vejeteryandır.

Doğru

                                             Kes�nl�kle doğru - sadece et �ç�n değ�l, tahıllar ve sebzeler �ç�n de bu
rahatlıkla söyleneb�l�r.

 



Soru 3
Tabağınızı farklı renkler� baz alarak planlamak neden
�y�d�r?

Daha �ştah açıcı görünür, bu da s�nd�r�m� kolaylaştırır
Bunun �ç�n b�r sebep yok
Bes�n denges�n� sağladığınızdan em�n olmanın b�r yoludur
Daha sanatsal görünür



Soru 3
Cevabınız ve küçük hatırlatmalar

Daha �ştah açıcı görünür, bu da s�nd�r�m� kolaylaştırır

Bunun �ç�n b�r sebep yok

Bes�n denges�n� sağladığınızdan em�n olmanın b�r yolu

Daha sanatsal görünür

Muhtemelen doğru

Tekrar düşünün...

Evet - muhtemelen bunu yapmanın en kolay yolu!

Temel sebep bu değ�l, ama neden sanatsal olmasın?
 



Soru 4
"Tavs�ye Ed�len Tüket�m Tar�h�" gelm�ş ya da geçm�ş
ürünler� ne yaparsınız ?

Atarım, tüketmek tehl�kel� olab�l�r.
Koklarım: Eğer p�ş�receksem ve güzel kokuyorsa, devam
eder�m.
B�r arkadaşımdan tadına bakmasını �ster�m.



Soru 4
Cevabınız ve küçük hatırlatmalar

Atarım, tüketmek tehl�kel� olab�l�r.

Koklarım: Eğer p�ş�receksem ve güzel kokuyorsa, devam
eder�m.

B�r arkadaşımdan tadına bakmasını �ster�m.

Bu b�r �sraf olur.

Evet!

Bu pek sam�m� gelm�yor...



SUSCOF projes� Türk�ye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 2018-1-
TR01-KA204-058739 numaralı Avrupa B�rl�ğ� projes�d�r. Projen�n amacı,

yet�şk�nler�n gıda tüket�m� konusundak� davranışlarını �ncelemek,
değ�şt�rmek ve sürdürüleb�l�r gıda tüket�m� konusunda farkındalık

yaratmaktır. 
 

Ayrıntılı b�lg� ve daha fazla �çer�ğe ulaşmak �ç�n s�z� web s�tem�ze ve
MySusCoF mob�l uygulamamıza bekl�yoruz.

 
www.suscof.com

 Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Kom�syonu tarafından desteklenmekted�r. Ancak burada yer alan
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