
eru ivi KARBoNHionnr sEgENExleni uelenoiRz
(Best Carbohydrate Choices in Turkish)

Karbonhidrat gurubu yiyecekler vucut tarafrndan parqalanarak glukoza (gekere) dontigttirtililr. Glukoz

daha sonra kana karrgarak ana enerji kayna$r olarak kullanrlrr, Arabalarrn galrgmasr iqin nastl ki petrole ihtiyact

varsa, vucudumuzunda enerji iqin glukoza ihtiyact vardtr.

YAVA$ gALr$AN KARBONH| DRAT GU RUBU viveCeXlen.

Agagrda adr gegen yiyecekler, vucut tarafrndan yavag sindirilir ve glukoza yavag donUgttiriiltir. Bu yiyecek gurubu

yavag gahgan karbonhidratlar olarak adlandrnlrr. Bu yavag galrgan karbonhidratlar kan glukozu tizerinde yavag etki

gostererek, gluozun kan dolagrmrna hrzh olarak gonderilmasine neden olmaz, Bu yavag gahgan

karbonhidratlar kan glukoz seviyenizi kontrol altrnda tutmanrza yardrm eder. Bununla birlikte porsivon

biiviikltiqii hakkrnda dikkatli olmanE son derecq 6nemlidir

Eger kilo kaybetmek istiyorsanrz, yavag galrgan karbonhidratlar sizi daha uzun strre tok tutaca$t igin, stk actktp stk

yemek yemenizi de onleyecektir ve boylelikle kilo kaybetmenize yardrm edecektir.Giin[ik beslenmenizde yavag

galrgan bu karbonhidrat segeneklerinden yeterli miktarta ttiketmeniz onemlidir.

Ekmek Granary denilen ve iginde bu$day, yulaf ve tohumlarrn bulundu$u ekmek,

(Wholegrain breads)yulaflrekmek,(oat bread) iginde bolca meyve bulunan ekmek,

(richly fruited bread) arpa ekme$i( Barley Breads), gavdar ekmegi (rye bread), keten

tohumlu gavdar ekme$i( Linseed rye), Kepekli gavdar ekme$i ( wholemeal rye) soya

ve keten tohumu ekme$i( Soya and liseed) mayalanmtg hamur ekme$i(Sourdough

Rye) kepeklipide.

Biskiivi ve Krakerler: Multigrain krakerler; orne$in, Krakerwheat, Ryvita (Pumpkin

/ Sunflower Seeds & Oats) ve Jacob's Choice Grain. Digestives (az yagh), oatmeal

biscuits, Rich Tea Biscuits,Oatcakes, Garibaldi. E$er kilo vermeye
gahgryorsanrz biskiivi yerken bir seferinde iki taneden fazla yememeye galtgtn,

Kahvaltl Kornfleksleri: Porridge (yulaf ezmesi), Mtisli, All Bran, Fruit'n Fibre, Just Right, geker eklenmemig

Alpen, Shredded Wheat, Special K, Shreddies, Oatibix, Oatiflakes, Weetabix Health Wise Bran Flakes. Kahvaltt

konflekslerini az yagh sritle ttiketmeniz gerekmektedir.

Piring, Makarna , Bulgur: Pring kullanrrken, uzun taneli pring gesitlerini segmeye galtgtn,

En iyi yavag gahgan pring gegiti Basmati princidir (beyaz veya kahverengi). (Basmati rice)

Diger iyi segenekler gunlardrr, Uncle Bens long grain white rice (Uncle Bens uzun taneli

beyaz pring), Uncle Bens long grain - Pre-cooked express rice (mikroveyde pigen)ve wild

rice (Vahgi Pring). Btittin makama gegitleri yavag galtgan karbonhidratlar gurubuna

girmektedir, Fakat makarnayr gok pigirmemeye ve lapa haline getirmemeye dikkat etmek
gerekmektedir. Bulgur, yarma ve kus kus ta iyi segenekler arasrndadrr fakat pigirirken

tereya$r gibi katr ya$lardan uzak durdu$unuz stirece,

Siit ve Siit Uriinleri: Srit kullanrrken az ya$lr (low fat) olanlarr ttiketmeye dikkat ediniz. Az ya$lr soya stitti,

orne$in, ' So good' ve ' Provamel'. Yo$urt alrrken (sade veya meyvalr) azya}h olmasrna dikkat ediniz. E$er

kendi yogurdunuzu evde mayalryorsantz, az ya$h sritlerden yogurt yapmayr deneyiniz. Aynt zamanda az yaglt

dondurma ve az yagh krema kullanmaya dikkat edin.



Meyveler: Btittin meyvelerden ttiketebilirsiniz. Gunde 2-4 porsiyon meyvayrg0ne
yayarak ttiketmeye gahgrn. Uztimden veya diger tropikal meyvelerden uzak durmanrza
gerek yoktur sadece ktigrik porsiyonda ttiketmeye dikkat edin. Muz ve mango gibi

meyvalarrn tam olgunlagmamlg olanlarrnr segin,

Nigastalt Sebzeler ve Kurubaklagiller: Kaynatrlan ktigtik patates- new potatoes(en

iyi olanlan krigrikleridir), tatll patates (sweet potatoes),hint yer elmasr (yam) mrsrr,
yegil muz, Afrika muzu (plantain). Haglanmrg fasrilye, barbunya, nohut, mercimek,
bortllce en iyi segenekler gurubuna girmektedir.
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