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Yemek masaya geldiğinde
serüven henüz bitmiş olmaz!
Bakalım, başka neler yapabiliriz? 
Miktarla ilgili oldukça fazla nokta var: Bugün dünyada
yetersiz beslenen insanlar kadar fazla kilolu insanlar da var.
Birkaç milyar.

Büfe tarzı

Tabaklar!

Bilinçli gıda tüketimi

Çeşniler

Artan yemekler - yine mi?
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BÜFE TARZI1.

Yemekleri ayrı tabaklarda servis etmek yerine,

self servis için kaseleri veya yemeği pişirdiğiniz

tencere/tavaları masaya koyun.

Küçük porsiyonlar almayı ve ardından gerekirse

ikinci porsiyonunuzu daha sonra almayı teşvik

edin: Mola vermek, gerçekten hala aç olup

olmadığımızı fark etmemiz için zaman sağlar.

Bu sayede tencere ve tavalarda kalan

yiyecekler daha sonra kullanılmak üzere

saklanabilir.



2. TABAKLAR!
Genel olarak ve özellikle de restoranlarda daha

büyük yemek tabakları moda haline geldi. Modaya

karşı gelin - daha küçük tabaklar kullanın!

Standart boyuttaki bir servis ve porsiyon, büyük bir

tabakta küçük görünür ve sizi tatmin etmeyebilir.

Aşırı yemeyi önlemek için daha küçük bir tabak

kullanın.

Ve bu arada: gıdaları doğrudan içinde bulundukları

kaplardan yemeyin. Jumbo boyutlu paketler veya

büyük kaplarda servis edilen yiyecekler aşırı yemeyi

teşvik eder. Özellikle atıştırmalıkları, yemeye devam

etme isteğinizi azaltmak için küçük bir kaseye

boşaltın.



3. BİLİNÇLİ YEMEK YEME

Acele etmeyin Yemeğin tadını çıkarın Yemeğin tabağınıza ulaşmak
için yaptığı yolculuğu hayal

edin.

Bilinçli yemek yeme stresi azaltır ve sindirimi iyileştirir. Ve yemeğin tabağınıza

gelmesinde rolü olan tüm insanları ve kaynakları gerçekten düşündüğünüzde,

gıdaları israf etme olasılığınız daha düşüktür.



4. ÇEŞNİLER

Tuz? Evet - Yemek pişirirken 'az tuz kullanmak'

daha iyidir, böylece herkes damak tadına göre

istediğinde tuz ekleyebilir.

Mevsiminde taze otlar harika bir lezzet ve renk

kaynağıdır.

Şeker? Hayır! Doktorunuz ya da diyetisyeniniz

tarafından özellikle tavsiye edilmedikçe ve sağlık

söz konusu olduğunda şeker, en büyük

düşmanlardan biridir.

Hazır soslar? Harika bir ilave olabilir. Ancak

kontrollü tüketmekte fayda var. Bazıları çok şeker

içerir.

Masada ne olmalı?



5. ARTAN YEMEKLER-
YİNE Mİ?

Evet, gerçekten de, yemeğinizi

bitirdiğinizde, eğer kalan yemekler varsa,

ne yapılabileceği üzerinde düşünmek için

yeni bir fırsat doğmuş olabilir.

Çok fazla ya da çok az mı pişirdiniz?

Artan gıdaların nasıl yeni bir kaynak

olabileceğini hayal edebiliyor musunuz?

Onları buzdolabında saklamak mı yoksa

depolamak mı daha iyi olur?



Servis Serüvenini başarıyla tamamladınız.

Bir kaç soru ile kendinizi test etmeye ne dersiniz?



SORU 1
NEDEN DAHA KÜÇÜK TABAKLAR KULLANMALISINIZ?

A. Büyük tabaklar
daha büyük

porsiyonları teşvik
eder.

 

B. Küçük tabakta
bulunan aynı

miktardaki gıdalar
daha tatmin edici

görünür.
 



SORU 1
Sizin yanıtınız hangisi?

A. Büyük tabaklar
daha büyük

porsiyonları teşvik
eder.

 

B. Küçük tabakta
bulunan aynı

miktardaki gıdalar
daha tatmin edici

görünür.
 Doğru, aşırı yemekten

kaçınmak için daha

küçük tabaklar kullanın

Evet haklısınız!



SORU 2
BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE YEMEK YİYOR MUSUNUZ?

A. Hayır. Sadece
hayatta kalmak için

yemek yiyorum.

B. Evet. Yemeğin
tadını çıkarırım.

 

C. Fırsat buldukça
rahatlatıcı bir yemek

için zaman
yaratmaya çalışırım

 



SORU 2
Sizin yanıtınız hangisi?

Deneyebilirsiniz! Bilinçli tüketim,

sağlığınız için faydalı olabilir -

stresi azaltır ve sindirimi iyileştirir

ve bilinçli yediğinizde yiyecekleri

israf etme olasılığınız daha

düşüktür.

A. Hayır. Sadece hayatta
kalmak için yemek

yiyorum.
 

Sizin için de yemek için de

iyi bir şey bu! 

 

B. Evet. Yemeğin
tadını çıkarırım.

 
 

Doğru yoldasınız...

C. Fırsat buldukça
rahatlatıcı bir yemek

için zaman
yaratmaya çalışırım
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