


YA⁄ VE KOLESTROL DÜfiÜRÜCÜ
KARD‹YOLOJ‹K D‹ET

Önerilen G›dalar

• Kepekli bu¤day ve çavdar
ekme¤i, yulaf ezmesi, m›s›r
gevre¤i

• Ya¤s›z süt, az ya¤l› peynir ve
eritme peyniri, ya¤s›z yo¤urt,
yumurta ak›

• Sebze çorbas›,
   et suyu çorbas›

• Bütün beyaz etli
   ve ya¤l› bal›klar (›zgara
   ve bu¤ulama), istridye

• Tavuk, hindi, dana, av eti

• Bütün taze ve
dondurulmufl
sebzeler, bilhassa
kuru baklagiller
(mercimek, fasulye,
nohut vs.),
hafllama patates

• Ya¤s›z sütle yap›lm›fl tatl›lar (sütlaç, muhallebi vs.),
meyve salatas›, limon dondurmas›, aflure, pestiller,
kuru yemiflli sucuklar, cezeriye vs.

 • Ceviz, badem,
    kestane

 • Çay, kahve, neskafe,
  az kalorili meflrubat



Ölçülü Yenecek G›dalar

• Makarna, pirinç, bulgur

• Yar›m ya¤l› süt, yar›m ya¤l› peynir, dil peyniri, yar›m
ya¤l› yo¤urt, haftada en çok 2 yumurta

• Uygun ya¤da k›zart›lm›fl bal›k, midye istakoz

• Ya¤s›z s›¤›r, dana, kuzu eti (haftada 1-2 kez), dana
ve tavuk sosisi, ci¤er (ayda en çok 1 kez)

• Çoklu doymam›fl ya¤lar (ay çiçe¤i, m›s›r özü,
soya vs.), tekli doymam›fl ya¤lar (zeytin ya¤›,
hidrojene edilmemifl yumuflak margarin)

• Bu tür ya¤larla yap›lm›fl pasta ve bisküviler,
badem tatl›s›, helva

• Uygun ya¤da k›zart›lm›fl patates ve sebze

• Yer f›st›¤› ve antep f›st›¤›

• Az ya¤l› soslar

Kaç›nmak Gereken G›dalar

• Açma, po¤aça, kuruvasan vs.

• Tam ya¤l› süt, konsantre süt, flantiyi,
    kaymak – taklit sütü, ya¤l› peynir ve yo¤urtlar

• ‹flkembe çorbas›

• Ördek, kaz, ya¤l› görünen bütün etler, sosis, salam,
sucuk, past›rma, kümes hayvanlar›n›n derisi

• Bal›k yumurtas›, havyar, belirsiz ya¤da k›zart›lm›fl
bal›klar, karides, kalamar

• Tereya¤›, trabzon ve urfa ya¤›, iç ve kuyruk
ya¤›, hidrojene edilmifl kat› margarinler

• Belirsiz ya¤da k›zart›lm›fl patates, sebze,
cipsler, tuzlu konserve sebze

Dondurma, baklava vs., kremal› pastalar,
bisküviler, haz›r pudingler, çikolata,
çikolatal› tatl›lar

• Hindistan cevizi, tuzlu e¤lencelik

• Fazla tuz, haz›r salata soslar›, mayonez



G›dalar›n al›nmas› ile ilgili genel öneriler

• Her gün çeflitli besinler yiyiniz ve g›da gruplar›n her
birinden ihtiyac›n›z kadar al›n›z.

• Ö¤ünlerinizi her gün düzenli olarak ve ayn› zamanda
yiyiniz. Ö¤ün atlamay›n›z. Aksi halde sonraki ö¤ünde
daha çok yemek zorunda kal›p diyetinizi bozars›n›z.
Yiyecek miktarlar›na dikkat ediniz.

• Sizin için uygun olan bu diyet ailenizede uygun olup
ayr› zamanlarda yemek yemenize ve ayr› yemek
piflirilmesine gerek yoktur.

• Daha az ya¤ tüketin.
   ‹ç ya¤lar›, et
beraberindeki ya¤lar,
tereya¤›, kaymak ve
krema doymufl ya¤
içerirler. Doymufl ya¤
oda s›çakl›¤›nda kat›

olmufl ya¤d›r. Bu tür ya¤lar› kullanmay›n›z.

• Ö¤le ve akflam
yemeklerinde az s›v›
ya¤ ve az tuz ilave
edilmifl çi¤ sebze ve
salata yiyiniz.



• Ya¤s›z veya yar›m ya¤l› süt ürünlerini
kullan›n›z. Kalsiyum ihtiyac› için süt
önemli olup mutlaka al›nmal›d›r.

• Tavuk ve bal›k eti tercih edilmelidir.
Tavuk derisi yenmemelidir.

• K›rm›z› et az ve görünen ya¤lar›
ay›klanm›fl olarak yenmelidir.

• K›zartma yerine
   ›zgara veya
   hafllama tercih
edilmelidir.

• Haftada iki
   yumurtadan fazla
  almay›n›z.

• Posa miktar› fazla oldu¤undan kepekli ekmek, bulgur
pilav› ve kuru baklagiller tercih edilmelidir.

• Mercimek çorbas›n› un ve flehriye çorbas›na tercih
ediniz.

• Kuru meyvelerin fleker konsantrasyonu fazlad›r. Bu
nedenle tüketilmemeleri önerilir.

• Meyve suyu yerine meyveyi tercih ediniz. Böylece
barsaklar›n›za da yard›m etmifl olursunuz.



Hastanemiz;
TBMM, Özel Sigortalar, Kurumlar,
Bankalar ve SGK ile anlaflmal›d›r.

Abide-i Hürriyet Cad. Dilaçar Sk. No: 4  34381 fiiflli - ‹stanbul
Tel: 0850 800 50 50  Faks: +90 212 230 26 18

www.osmanogluhastanesi.com.tr  e-mail: info@osmanogluhastanesi.com.tr
JOIN US

LIKE US
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•  A⁄IZ VE D‹fi SA⁄LI⁄I
•  C‹LD‹YE
•  ÇOCUK HASTALIKLARI
•  DAH‹L‹YE
•  D‹YET VE BESLENME
•  ENDOSKOP‹ MERKEZ‹
•  ESTET‹K VE PLAST‹K CERRAH‹

SAÇ EK‹M‹
•  F‹Z‹K TEDAV‹ VE REHAB‹L‹TASYON
•  GENEL CERRAH‹

MEME CERRAH‹S‹
PANKREAS HASTALIKLARI

•  GER‹ATR‹
•  GÖZ MERKEZ‹

ARGON LAZER - YA⁄ LAZER
KATARAKT - GLOKOM TEDAV‹LER‹
OPT‹K KOHERENS TOMOGRAF‹

•  KADIN HASTALIKLARI VE DO⁄UM
•  KARD‹YOLOJ‹

EKG - EKOKARD‹YOGRAF‹
EFORLU EKG - HOLTER

•  KULAK BURUN BO⁄AZ
ODYOLOJ‹

•  NÖROLOJ‹
ÇOCUK - YET‹fiK‹N
EMG - EEG - UYKU LABORATUVARI

•  ORTOPED‹ VE TRAVMATOLOJ‹
•  PATOLOJ‹ LABORATUVARI
•  PS‹KOLOJ‹

A‹LE Ç‹FT VE YET‹fiK‹N TERAP‹S‹
•  SA⁄LIKLI YAfiAM-TAMAMLAYICI TIP
•  TIBB‹ GÖRÜNTÜLEME MERKEZ‹

G‹R‹fi‹MSEL RADYOLOJ‹
MRG - MULTISLICE CT, BT
MAMOGRAF‹ - MEME US
ULTRASONOGRAF‹
 RENKL‹ DOPPLER US
D‹J‹TAL RÖNTGEN
KEM‹K YO⁄UNLU⁄U ÖLÇÜMÜ

•  TIBB‹ TAHL‹L LABORATUVARI
B‹YOK‹MYA - M‹KROB‹YOLOJ‹
HEMATOLOJ‹ - HORMONLAR

•  ÜROLOJ‹ -ANDROLOJ‹
TAfi KIRMA ÜN‹TES‹

•  YO⁄UN BAKIM ÜN‹TES‹


