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Daha sağlıklı olmak için–  

Sağlıklı beslenme 
alışkanlığı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beslenmenin hayatımızdaki yeri ve önemi  
İyi ve sağlıklı beslenmenin birçok yolu var. İnsan, her gün medyalarda yayınlanan önerilerden veya 

başkalarının söylediklerinden etkilenerek yanlış beslendiğini sanabilir ve beslenme alışkanlıklarını tamamen 

değiştirmesi gerektiğini düşünebilir.  

Bu broşürdeki öneriler, kuzey ülkelerinde geçerli beslenme şeklini temel alarak hazırlanmıştır ve hemen 

herkes için geçerlidir. Herhangi bir hastalığınız varsa sağlık merkezinin size özel beslenme önerilerine 

ihtiyacınız olabilir.   

 

NELER yiyorsunuz?  

İyi beslenmenin ana ilkeleri sağlıklı ve kararında yemek, yediklerinizin çeşitliliğine dikkat etmekten oluşuyor. 

Tükettiğimiz besinlerin çeşitliliğine dikkat edersek, vücut kendisini iyi hissetmek için ihtiyacı olanı daha 

kolay elde edebilir.   

Aşağıdaki resim daha sağlıklı beslenebilmek için kaçımızın beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi gerektiğini 

göstermektedir. Küçük değişiklikler büyük farklar yaratabilir. Bu biraz daha meyve ve sebze yemek veya 

balığı daha sık kırmızı ete tercih etmek şeklinde olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild:  

 

Fazlalaştırın  Değiştirin Sınırlayın 

Sebze 

Baklagiller 

Beyaz rafine undan 

yapılmış tahıl 

ürünleri -> Tam 

tahıldan yapılmış 

besinler  

Şarküteri ürünleri 

Kırmızı et 

Meyve ve dağ 

çileği, böğürtlen 

yaban meyveleri 

Tereyağı, ve 

tereyağı bazlı diğer 

yağlar -> Bitkisel 

yağlar, sıvı yağlar 

Şeker katkılı 

yiyecek ve 

içecekler  

Balık ve kabuklu 

deniz hayvanları 

Yağlı süt ürünleri 

 -> Yağı alınmış ya 

da az yağlı süt 

ürünleri  

Tuz 

Çerez ve tohumlar   Alkol 

 

 

  



NE ZAMAN yiyorsunuz? 

Kahvaltı, öğlen ve akşam yemeğini belli saatlerde yemek, açlık ve tokluk duygusunun düzenlenmesini ve 

istenmeyen atıştırma isteğinin kaybolmasını sağlar. Kilo almak isteyenlere de yemeklerini belli saatlerde 

düzenli olarak yemeleri önerilir.  

Her sabah kahvaltı etmek, günün diğer öğünlerinin de düzenlenmesini beraberinde getirir.  

 

NASIL yiyorsunuz? 

Az yemek de fazla yemek gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Vücudun düzgün çalışabilmesi için 

kararında yemek gerekir.  

 

Tabak modeli, her öğün farklı besinleri nasıl dengeli bir şekilde ve kolayca bir araya getirebileceğimiz 

göstermektedir. Yemeğin resimde olduğu gibi düzenlenmesi gerekmiyor. Bu model her tür yemek için 

geçerlidir: çorba, yahni, sandviç veya salata.  

 

Zayıflamak istiyorsanız, daha fazla sebze yiyerek diğer bölümleri miktarını azaltabilirsiniz. Fazlası ile 

egzersiz yapıyor veya kilo almak istiyorsanız, daha fazla karbonhidrat alıp, belki de yağ oranını arttırabilir, 

hatta yemeğin üzerine bir de tatlı yiyebilirsiniz. .  
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Öneri ve destek alabileceğiniz bağlantılar   

 

Yemek alışkanlıklarını değiştirmek için neyi neden yediğimiz veya yemediğimiz konusunda bilinçlenmek 

önemli bir ilk adımdır.  Üzgün, yorgun, mutlu olduğunuz için mi ya da ağrınız olduğu veya canınız sıkıldığı 

için mi? Beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmek için öneri, destek veya bilgi almak isterseniz; bk. aşağıdaki 

bağlantılar.    

 

 

Sağlık merkeziniz 

www.vgregion.se 

 

Vårdguiden 1177 – sjukvårdsrådgivning [tedavi desteği] 

www.1177.se 

 

Livsmedelsverket [Yiyecek Maddelerini Denetleme Kurulu] 

www.slv.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meyve, sebze, balık, tam tahıllı besinlerle iyi yağlar tüketildiği, fazla 

alkol alınmadığı taktirde kalp ve damar hastalığına yakalanma tehlikesi 

yüzde 30 ile 50 oranında azalabilmektedir.    

 

Fiziksel aktivite ile, iyi beslenme alışkanlığı ve normal bir vücut 

ağırlığına sahip olunarak tüm kanser vakalarının neredeyse üçte biri 

önlenebilmektedir.  

 

 


