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Yemek Pişirme



Artan yemeklerinizle arkadaş olun

Porsiyon boyutlarınızı düzenleyin

Ekipmanlarınızı gözden geçirin

Etiketleri kontrol edin

Birkaç iyi alışkanlık edinin

Gastronomiyi kutlayın!
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YEMEK PİŞİRMENİZ BİR
FARK YARATABİLİR Mİ?

EVET! İŞTE BAZI ÖNERİLER



1 .  ARTAN YEMEKLER

Tabağınızda kalan yemeğin üretilmesi için

gereken her şeyi bir hayal edin. Sadece kendi

zamanınızı ve paranızı değil, aynı zamanda onu

masanıza getirmek için gereken kaynakları da.

Arazi, üretim, çiftçinin emeği, paketleme,

sevkiyat… Artan yemekler çöp kovasından daha

iyi bir yuvayı hak ediyor!



1 .  ARTAN YEMEKLER

Bu iş in en kolayı  ertesi  gün bu yemeklere sofranızda
tekrar yer vermek.  Neden olmasın?
Kalan yemekler bir  porsiyon iç in çok mu az?

Endonezyo pi lavı  (nasi  goreng) ya da çoban
turtası  (Shepherds pie)  gibi  geleneksel «artan
yemeklerle yapı labi l i r» tar i f ler i  düşünün:  biraz
pir inç ya da patates ekleyin veya bir  yumurta
belki  biraz baharatl ı  sos da kullanabil i rs in iz .
Çorba aleternat i f in i  düşünün! Çorba yapmak
mutfakta yapı lacak en kolay ve en eğlencel i
şeylerden bir idir…
 Deneyin!  Beceri  seviyeniz ne olursa olsun,  yeni
bir  şey ortaya çıkarabi l i rs in iz .  Buzdolabınıza (ve
ki ler in ize)  bir  göz at ın ve kendiniz i  şaşırt ın!

 



Porsiyon boyutlarınızın takibini yapmak,
küçük miktarlarda yemeniz veya
tabağınızdaki nohut sayısını tam olarak
ölçüp biçmeniz gerektiği anlamına gelmez!
Evdeki kişi sayınız değişirse, o zaman ne
miktarda yemek pişireceğinizi ayarlamak
biraz zaman alabilir. Bu nedenle, çok fazla
veya çok az yemek hazırlamanız gereken
durumlar için önceden porsiyon boyutlarını
not etmeye değer.

2. PORSİYON BOYUTLARI



2. PORSİYON BOYUTLARI

Gıda ambalajlarındaki ve
tariflerdeki porsiyon büyüklüğü
'ortalama‘ bir değerdir ve
genellikle bu ortalamanın da
biraz üzerinde olabilir.

Ayrıca ağırlık (örneğin 100 g) veya
hacim (litre, kaşık veya bardak)
gibi ekipman gerektiren
şekillerde de belirtilebilirler.

Belki de porsiyonlarınız
büyüklüğü için 'bir avuç'
yöntemini denemelisiniz…

Ağırlık için mutfak terazisine para
harcamak gerçekten iyi bir fikir
olabilir.





3.  EKİPMANLARINIZ

Bir fırın çok fazla enerji harcar - ancak yemek pişirmek için
harika bir yoldur. Ondan en iyi şekilde şöyle yararlanın:

Aynı anda birkaç yemek pişirin. Eti fırında pişirirken, kök
sebzeleri de aynı zamanda pişirebilir veya arta kalan
sebzeleri yeniden ısıtabilirsiniz.

Fırın ve çoğu ocak, siz onları kapattıktan çok sonra bile
sıcak kalır.

Yemek tamamen pişmeden önce fırın ya da ocağı
kapatın. Deneyin! Hem enerji hem de paradan tasarruf
edebilirsiniz.
 

Fırın ve ocaklar



3.  EKİPMANLARINIZ

Ocaklarınıza uygun doğru tencere ve tavalara sahip
olduğunuzdan emin olun.

Elektrikli ocak kullanıyorsanız, tavalarınızın altını
kontrol edin, tavalarınız kesinlikle düz olmalıdır.

Kaynatırken, tencerelerinize tam oturan bir kapak
kullanın. Kapaksız yemek pişirmek ÇOK daha fazla enerji
ve zaman alır.
Düdüklü tencereniz var mı? Yoksa, almayı bir düşünün.
Zira, düdüklü tencerenizde bazı yiyeceklerin pişirilme
süresi, sıradan bir tenceredekine kıyasla çok daha azdır.

Tencere ve tavalar



4.  ETİKETLERİ  KONTROL
EDİN

Pişirme süresi
Porsiyon büyüklükleri
Son kullanma tarihi

Mutfağınızda koskoca bir ansiklopedi var!
Gıda etiketlerinin ve ambalajlarının (her ne
kadar minimum düzeyde kullanılması
gerekse de) pek çoğu bir takım önemli
ipuçları içerir. Bunları okuyarak şunlar
hakkında bilgi edinebilirsiniz: 



TETT geçse bile bir çok yiyeceğin hala
güvenli bir şekilde  tüketilebilir durumda
olduğunu hatırlayın. Burnunuza güvenin.

 

VE, SKT yaklaşan gıdalarınız varsa
bunları rafın ön taraflarına alın ve sonraki
bir kaç öğününüzde kullanmaya çalışın. 

 

 

4.  ETİKETLERİ
KONTROL EDİN



 

5.  BİRKAÇ İYİ
ALIŞKANLIK

Kapakları açık bırakmamak
Dondurulmuş gıdalar için uygun
çözdürmeyi keşfetmek
Daha sürdürülebilir yemek servisi yapmak

Ayrıca birkaç basit yöntemle enerji, su, gıda
israfı ve paradan tasarruf edebilirsiniz:



5.  BİRKAÇ İYİ  ALIŞKANLIK

Yemek pişirmek için ihtiyacınız olan her şeyi
buzdolabından bir kerede almaya çalışın.
Aynı şey fırın için de geçerli. Kapağının açılması fırın
sıcaklığını 27°C kadar düşürebilir.
Dondurucuyu açmadan önce şunu düşünün: 'Başka
ne çıkarmam veya koymam gerekebilir?'

Kapakları açık bırakmayın

Buzdolabını, derin dondurucuyu, fırını düşünün…
Kapaklarını her açtığınızda, onları doğru sıcaklığa geri
getirmek için ekstra enerji gerekir.



5.  BİRKAÇ İYİ  ALIŞKANLIK

Dondurulmuş gıdaların nerede çözdürüldüğü önemlidir.
Dondurulmuş gıdaların dışarda değil de buzdolabında
çözdürülmesi buzdolabının içindeki havayı serin tutarak paradan
tasarruf etmenizi sağlar.
Et gibi büyük parçalı yiyecekleri pişirmek istediğiniz zaman
onları bir gece öncesinde dondurucudan çıkarın.
Böğürtlen gibi daha küçük ürünler ise çözülmek için sadece bir
veya iki saate ihtiyaç duyabilir.
Buzdolabında kademeli olarak gıda çözdürmek de genellikle
daha sağlıklıdır.

Dondurulmuş gıdalar için uygun çözdürmeyi keşfetmek



5.  BİRKAÇ İYİ  ALIŞKANLIK

Aşırı pişirmekten kaçının. Aşırı pişirmek kolaya kaçmaya benzer. 
Sadece zaman ve enerjiyi değil aynı zamanda besin değerlerini ve
lezzeti de boşa harcar. 
Kronometre kullanın!
Paketlenmiş yiyecekler için talimatları kontrol edin.
Taze sebzeleri kaynatmak için şunu deneyin:

Yapraklı sebzeler için 3-5 dakika, örn. lahana, karalahana, ıspanak;
ayrıca bezelye ve tatlı mısır.
Daha sert sebzeler için 7-10 dakika, örn. brokoli, fasulye, Brüksel
lahanası, karnabahar, pırasa

Daha sert sebzeler için 12-15 dakika, örn. havuç, yaban havucu,
balkabağı, şalgam, tatlı patates – pancar için 30 dakika!

Daha sürdürülebilir yemek servisi yapmak



6.  GASTRONOMİYİ  KUTLAYIN!

Kaliteli yemekler de sürdürülebilir olabilir.
Ve bunlar genellikle yöreseldir. Öneri: Yörenize özgü, sağlıklı, iklim
ve çevre için de uygun olan bir yemek yapmayı deneyin.
Bunu yapacağınız özel günlerden biri 18 Haziran olabilir...



6.  GASTRONOMİYİ  KUTLAYIN!

"Uluslararası  Sürdürülebi l i r  Gastronomi Günü"  nü duydunuz mu?

BM Genel  Kurulu ,  18  Haz i ran ’ ı  Uluslararas ı  Sürdürülebi l i r
Gastronomi  Günü olarak bel i r lemişt i r .

Bu günün amacı  öncel ik le  yöresel  mutfak gelenekler i  ve g ıda üret ic i ler i  i le
i lg i l i  fark ındal ığ ı  ar t t ı rmakt ı r .  Ancak temel  anlamda hedef ,  dünyamız ın

yarar ı  ad ına yeme al ışkanl ık lar ımız ı  gel iş t i rmekle i lg i l id i r .
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Yemek Piş i rme Serüvenini
başar ıyla  tamamladınız .

Önümüzdeki haftalarda… ve
aylarda… ve yıllarda
mutfaktaki yeni
alışkanlıklarınızı uygulamanın
keyfini çıkarın.

İYİ  İŞ  ÇIKARDINIZ!

Yemek piş i rme hakkında kendiniz i  test  etmek iç in  sorular ımız  s iz i  bekl iyor



 

SORU 1
YEMEK PİŞİRİRKEN NASIL ENERJİ TASARRUFU
YAPABİLİRSİNİZ

A

Yemekleri
kaynatırken, iyi oturan

bir kapak kullanırım

B

Fırını kullanırken aynı
anda daha fazla
yemek pişiririm

C.

Yemek pişirmek için
ihtiyacım olan her şeyi aynı

anda buzdolabından
çıkarırım.



 

SORU 1
Eğer yanıtınız...

A

Yemekleri kaynatırken, iyi
oturan bir kapak

kullanırım

B

Fırını kullanırken aynı anda
daha fazla yemek pişiririm

C

Yemek pişirmek için ihtiyacım
olan her şeyi aynı anda

buzdolabından çıkarırım. 

Doğru! Kapaksız
yemek pişirmek ÇOK

daha fazla enerji ve
zaman alır.

 

Evet, fırın yemek pişirmek için
harika bir yoldur ama çok

fazla enerji harcar. Kapağın
açılmasının fırın sıcaklığını 27

°C kadar düşürebileceğini
biliyor muydunuz? Gereksiz

yere kapağı açmamak en iyisi.

.

Evet, buzdolabı
kapağının açılması

içerideki sıcaklığı
yükseltir.or raises the

temperature inside.



A

Mutfak terazisi
kullanırım

B

Paketin üzerindeki
önerilen porsiyon

miktarını kullanırım.

C

Porsiyonu, yemek
pişireceğim kişi

sayısına göre
ayarlarım.

D 

Cömert olmayı tercih
ederim ve bu yüzen
yemekler biraz kalır.

 

SORU 2
Doğru miktarda yemek pişirdiğinizden nasıl emin olursunuz?



A

Mutfak terazisi kullanırım

B

Paketin üzerindeki
önerilen porsiyon

miktarını kullanırım.

C

Porsiyonu, yemek
pişireceğim kişi sayısına

göre ayarlarım.

D 

Cömert olmayı tercih
ederim ve bu yüzen
yemekler biraz kalır.

 

SORU 2
Eğer yanıtınız...

Evet, mutfak
terazisine yatırım

yapmak iyi bir fikirdir.

Evet ve hayır, birçok
porsiyon miktarı

ortalamanın üzerindedir.
Ama daha sürdürülebilir

gıda tüketimi
alışkanlıklarına başlamak
için bu iyi bir yol olabilir.

Evdeki kişi sayısı
azaldığında

porsiyonları doğru
ayarlamak biraz pratik

gerektirebilir!

Bu yüzdendir ki –Artan
Gıdalar - serüveni
oldukça meydan
okuyucu olabilir…



SORU 3
Hangi pişirme ekipmanı elektrikli
ocaklara daha uygundur?

 

A. Hepsi
B. Altları tamamen düz olan tencere ve tavalar
C. Bu, önemli mi ?



SORU 3
Eğer yanıtınız...

 

A. Hepsi

B. Altları tamamen düz olan tencere ve tavalar

C. Bu öenmli mi

Tam olarak değil, elektrikli ocaklar için tencere ve
tavalarınızın altları tamamen düz olmalıdır.

Bu doğru!

Evet önemlidir, çünkü uygun pişirme ekipmana sahip
olmak size zaman ve enerji tasarrufu sağlayabilir.
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