1. Uygulamalı egzersiz
İnteraktif Mutfak Çalıştayları
Giriş
Bu uygulamalı egzersizin amacı, aile ile birlikte zaman geçirmek için diğer zevkli ve eğlenceli
yolları keşfederek ve önererek aile toplantısı deneyimini zenginleştirmektir. Odak noktası,
besinlerden ve yemek yemeden uzaklaştırılıp, sağlıklı yemek tarifleri ve içerik maddeleri hakkında
yapılacak hazırlık ve eğitime yönlendirilir. Bu egzersizde yetişkinler başlıca katılımcılar olup kilit
roldedir. Egzersizlerin, tüm aile bireylerinin katılmasını teşvik eden interaktif bir yaklaşımı vardır.

Hedef Kitle
Aileler, çocuklar, arkadaşlar

Anahtar Kelimeler
Sağlıklı yemek tarifleri, İnteraktif mutfak çalıştayları, Sağlıklı yemek yapma alışkanlıkları
hakkında eğitim, Sağlıklı içerik maddeleri, Öğrenme deneyimleri, Daha iyi seçimler.

Materyaller
Yemek tariflerine yönelik içerik maddeleri, Yemek pişirme malzemeleri, Eğitim materyalleri

Uygulamalı egzersizin amacı
Bu egzersizin eğitsel bir amacı vardır. Temel amacı; bireylere, daha iyi seçimler yapabilmeleri için
sağlıklı ve sağlıksız içerik maddelerini birbirinden nasıl ayıracaklarını onlara göstererek kendi
sağlıklı besinlerini nasıl hazırlayabileceklerini göstermek ve öğretmektir.

Bu uygulamalı egzersizin geliştirilmesine yönelik özel neden
İnteraktif yemek yapma teknikleri vasıtasıyla aile bireyleri sağlıklı yemek tarifleri öğrenebilir ve
hazırlayabilir, bu tariflerin içinde bulunan değerli içerik maddelerini değerlendirebilir ve kısa ve
uzun dönem bakış açısıyla bunların faydalarını benimseyebilirler.

Açıklama & Eğitim
Aşama açıklaması
1. adım: Mutfak çalıştayına
yönelik bir tema seçin
2. adım: Gerekli içerik
maddelerini temin edin
3. adım: İçerik maddeleri ile ilgili
bilgileri edinin
4. adım: Yemek tarifini hazırlayın
5. adım: Kısa bir sınav yapın

Eğitim
Her bir mutfak çalıştayının kendi teması
vardır. Yemek tarifleri ve içerik maddelerinin
hepsi önceden seçilmiş olan tema ile
uyumludur.
Çalıştayın başlamasında önce gerekli tüm
içerik maddeleri temin edilmelidir.
Tüm katılımcılar, her bir yemek tarifine
yönelik içerik maddeleri ve sağlıklı vücut için
bunların kendilerine özgün faydaları
hakkında bilinçlenmeli ve bilgilendirilmelidir.
Yemeği hazırlamak için yemek tarifine uyun.
Önemli bilgilerin ne olduğu hakkında ve
önemli sonuçlara odaklanan kısa bir sınav
yapın.
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1. Başlangıç Tabağı: Shopska salata
İçerik maddeleri: domates, salatalık, beyaz peynir, biber, soğan ve zeytinyağı; bütün malzemeler
doğranır ve birlikte karıştırılır. Sonunda bir miktar zeytinyağı eklenir.
100 gr için besin değerleri: 52 Kcal, protein 0,6 gr, yağlar 0gr, karbonhidrat 12gr

2. Tabak: Slav türlüsü
İçerik maddeleri: tam tahıllı pirinç (bulgur da olabilir), havuç, kırmızı ve yeşil biberler, domates,
patlıcan, taze bezelye, soğan, maydanoz, tuz ve zeytinyağı.
Patlıcan, emmesi için en az bir saat tuzlu suda bekletilir. Sonrasında ufak ufak doğranmış sebzeler
ve tam tahıllı pirinç ile suda karıştırılır. Fırında pişme süresince dağılmaması için fırın tavasına
koymadan önce pirincin hala sert olması önemlidir. Malzemeler bir tepsi içerisine dökülür,
baharatlar ve zeytinyağı eklenir, su eklendikten sonra bir fırında pişirilir. En sonunda maydanoz
serpiştirilir.
100 gr için besin değerleri: 123 Kcal, protein 2,5 gr, yağlar 6gr, karbonhidrat 17,6gr

45

3. Tabak: Ballı cevizli Bulgar yoğurdu
İçerik maddeleri: Bulgar yoğurdu, bal ve cevizler
Bir kaseye yoğurt koyun, biraz bal ve cevizler ekleyin ve sonrasında bu sağlıklı ve faydalı bileşimin
inanılmaz lezzetinin keyfini çıkartın.
100 gr için besin değerleri: 52 Kcal, protein 0,6 gr, yağlar 0gr, karbonhidrat 12gr

Uygulamalı egzersizin sonuçları
Bu uygulamalı egzersizin sonucunda katılımcılar, tükettikleri besinlerin içerik maddeleri,
sağlıkları için nelerden kaçınmaları gerektiği ve neyin iyi olduğu hakkında daha iyi bilgili ve daha
bilinçli olacaktır. Sağlıklı olmayan içerik maddeleri için hangi alternatiflerin uygun olduğunu
öğrenecekler ve böylelikle bunları daha sağlıklı olanlar ile değiştirebilecekler.

Sorular & Değerlendirme
Mevcut bir yemek tarifi için kullandığımız pek çok içerik maddesi alternatifleri vardır. İçerik
maddeleri seçimine bağlı olarak aynı yemek sağlıklı ya da sağlıksız olabilmektedir. Bu nedenle,
içerik maddelerini akıllıca seçmek, sağlıklı bir yaşam tarzına yönelik son derece önemli bir
unsurdur. Bunun gibi bir çalıştay vasıtasıyla çocuklar, sağlıksız içerik maddelerini sağlıklı olanlar
ile değiştirerek kendi yemeklerini yapmayı öğrenebilmektedir.

Sonuçlar
Dikkatli yemek yeme davranışından, tüketilecek yemeği ve besinleri öğrenme ve hazırlama
davranışına yönlendirerek ailede bulunan bireylere, bilgi dağarcıklarını zenginleştirme ve daha
iyi seçimler yapma fırsatı veriyoruz. Bu uygulamalı egzersiz ayrıca, içerik maddeleri ve bunların
insan vücudu üzerindeki doğrudan etkileri hakkında daha bilinçli olmaları hususunda
katılımcıları uyarmakta ve güdülemektedir.
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