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Sabri Ülker Vakfı tarafından derlenen bu kitap, anne adaylarına, gebelere, emziren 
annelere, yeterli ve dengeli beslenme konusunda tavsiyeler sunmayı amaçlamaktadır. 

Sabri Ülker Vakfı, çocuklarının büyüme ve gelişmesini yakından takip etmek isteyen 
aileler için, Hollandalı Araştırma-Geliştirme kuruluşu TNO (Netherlands Organisation for 
Applied Scientific Research) tarafından geliştirilen iGrow adlı mobil uygulamayı 
Hollanda’dan sonra ilk defa Türkiye’de kullanıma sunmuştur.  Akıllı telefonlarda Google 
Play ve Apple Store’dan indirilebilen iGrow mobil uygulaması herkese açık ve ücretsiz 
olarak kullanılabiliyor. 0-18 yaş arasındaki çocukların yaşı, boyu ve kilosu iGrow 
uygulamasına girilerek, gelişimleri Dünya Sağlık Örgütü (WHO) büyüme referans 
verilerine göre değerlendirilebiliyor. iGrow uygulamasında ayrıca; beslenme, fiziksel 
aktivite ve uyku alışkanlıkları başlıkları altında içerik ve öneriler de yer alıyor.

iGrow uygulaması hakkında detaylı bilgi almak, anneler ile çocuklar için yeterli ve dengeli 
beslenme konularında en güncel bilgi ve tavsiyeler ile renkli ve dengeli tarifler ve tüm 
içeriklerimizden haberdar olmak için http://igrow.sabriulkerfoundation.org/  sayfamızı 
takip edin.

Bu kitap, Sabri Ülker Vakfı tarafından hazırlanmıştır. Sabri Ülker Vakfı’nın izni olmadan basımı çoğaltılamaz.

Çocuklarımız gelişirken 
bize de takibi düşer!



Hangi besin grubundan ne kadar 
tüketmeli?
• Süt Grubu (süt, yoğurt, peynir türleri, 
ayran, kefir)

Süt grubu besinler, çocuğunuzun protein, 
kalsiyum, fosfor, B vitaminleri ve bir miktar 
D vitamini gereksinimlerini karşılamasına 
destek olur. 5-8 yaş grubu çocuklarının, 
günde 2-3 su bardağı süt/yoğurt ve 1 
kibrit kutusu büyüklüğünde peynir (30 g) 
tüketmesi önerilmektedir.

• Etler ve Yumurta (Kırmızı etler, tavuk, 
hindi eti, balıklar ve yumurtalar)

Etler ve yumurta, hayvansal ve kaliteli 
protein kaynaklarıdır. Protein içeriklerinin 
yanı sıra özellikle kırmızı etler demir, çinko 
minerallerinin ve B12 vitamininin önemli 
kaynağıdır. Balıklar da, kaliteli protein 
kaynağı olup, iyot, selenyum gibi 
mineraller ve beyin gelişiminde önemli rol 
oynayan omega-3 yağ asitlerini içerirler. 
Demir ve B12 ihtiyaçlarını yeterli düzeyde 
karşılayabilmek için haftada 2-3 kez 
kırmızı et, haftada 2-3 kez tavuk veya 
hindi ve omega -3 gereksinimi karşılamak 
için ise haftada 2 kez balık tüketmelidir. 
Her gün yumurta tüketebilir ancak tercih 
etmiyor ise de haftada 3-4 kez yumurta 
tüketmesi önerilebilir. 

• Kurubaklagiller (Kuru fasulye, nohut, 
mercimek, barbunya, kuru börülce)

Kuru baklagiller, bitkisel proteinlerin 
zengin kaynaklarıdır. Protein içeriklerinin 
yanı sıra, demir ve bazı B grubu vitaminler 
ile posa da içerirler. Bitkisel kaynaklı 
besinlerde bulunan ve kuru baklagillerin 
içerdiği  demirden yararlanabilmek için 
kuru baklagillerin C vitamini kaynağı 

Büyüme ve gelişme nasıl devam 
ediyor? 
5-8 yaş döneminde, yaşamın ilk yılları 
kadar hızlı olmasa da büyüme ve gelişme 
devam eder. Öyle ki bazı ebeveynler 
boyları uzadığı için çocuklarının 
zayıfladığını bile düşünebilirler. Böyle bir 
yanılgıya düşmemek için 5 yaşından sonra 
çocukların vücut ağırlığı yani kiloları 
“boya göre vücut ağırlığı ve yaşa göre 
vücut ağırlığı” olarak tanımlanan büyüme 
eğrilerine göre değerlendirilmelidir.  Bu 
yaş döneminde, hareket etme becerileri de 
iyice gelişmiş, dolayısıyla fiziksel 
aktiviteleri ve enerji harcamaları da 
artmıştır. Gerek büyüme ve gelişmenin 
devam etmesi için ihtiyaç duydukları besin 
öğelerini sağlayabilmeleri gerek artan 
fiziksel aktivite ile harcadıkları enerjiyi 
yerine koyabilmeleri önemlidir. Artan 
fiziksel aktivite ile sıvı kayıpları da 
artabileceğinden yeterli su ve sıvı alımının 
da sağlanması gereklidir.  Fiziksel 
büyümenin yanı sıra, beyin gelişimi de 
devam etmekte, okul dönemi ile birlikte, 
akademik öğrenme ile bilgi beceri 
kazanımı artmakta ve bilişsel işlevlerinin 
etkinliği biraz daha öne çıkmaktadır. 
Yeterli ve dengeli beslenme ile aktif ve 
sosyal bir yaşam tarzı çocuğunuzun beyin 
ve bilişsel işlevlerinin gelişimi için oldukça 
önemlidir. 

5-8 yaş çocukların

beslenmesi konusunda tavsiyeler
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Çocuğunuz beş yaşında ve okula başlıyor! Gününün büyük kısmını sizden 
ayrı geçirecek kadar bağımsızlığını da geliştirdi... Harfleri, rakamları, 

okuyup yazmayı öğrenmeye hazır… Öğretmen ve okul arkadaşları 
edinerek, daha fazla sosyalleşeceği ve farklı deneyimler kazanacağı bir 
döneme ayak basıyor. Peki çocuğunuzun yeni hayatı beslenmesini nasıl 

etkileyecek? Büyüme ve gelişmenin ideal şekilde sürdürülmesi için bu yaş 
grubu çocukların beslenmesinde nerelere dikkat edilmeli? 

• Besin gruplarını tanıtın

Market ve pazar alışverişlerine 
çocuğunuzla birlikte giderek, besin adları 
ve besin gruplarını aktarabilir, süt, yoğurt, 
ayran gibi besinlerin süt ve süt ürünleri 
grubunda olduğunu, ekmek, makarna, 
pilavın da tahıllar grubunda olduğunu 
basit bir dille anlatabilir, bu besinler 
arasındaki farkı ve vücuda yararlarını 
öğretebilirsiniz.

• Öğün kavramını öğretin

Her ana öğünü, her gün düzenli olarak 
hazırlayın. Böylelikle öğün kavramını 
öğrenecektir. Özellikle aile ile birlikte 
tüketilen öğünlerde çocuğunuza 
beslenmeniz ile örnek olmaya gayret edin. 

Şimdi okullu olsa da ilk 
öğretmeni siz ebeveynlersiniz
Çocuklarınızın ilk öğretmeni elbette 
sizlersiniz. Sizin ona kazandırdığınız öğreti 
ve alışkanlıklar ile davranışlarını 
geliştiriyor, dolayısıyla beslenme 
alışkanlıkları sizden öğrendiği en önemli 
davranışlar arasında yerini alıyor. Eğitim 
öğretim hayatına başladığında günün 
büyük bölümünü sizden uzakta, öğretmen 
ve arkadaşları ile geçireceği ve birkaç ana 
ve ara öğününü sizin gözetiminiz dışında 
tüketeceği bir döneme adım atıyor. 

Dolayısıyla okul öncesi dönemde 
kazandığı yeterli ve dengeli beslenme 
alışkanlıkları, ona okul yaşamı boyunca 
kılavuzluk ediyor. Yaşamın erken 
döneminde kazanılan beslenme 
alışkanlıkları, okul döneminde önemli 
olduğu kadar yetişkin dönem 
beslenmesinin ve sağlıklı bir yaşamın da 
temelini oluşturuyor. 

Çocuklarınıza yeterli ve dengeli 
beslenmeyi öğretin
Çocuklar yeterli ve dengeli beslenme 
alışkanlıkları kazanabilmek için rol 
modellere ihtiyaç duyarlar. Yeterli ve 
dengeli beslenen ailelerin çocukları doğru 
beslenme alışkanlıkları edinebilme 
konusunda avantajlıdır. Örneğin kahvaltı 
yapmayan veya yemek seçen anne, baba 
veya kardeş farkında olmadan diğer 
çocuğun da bu istenmeyen alışkanlıkları 
geliştirmesine neden olabilir. Peki 
çocuğunuza yeterli ve dengeli beslenme 
alışkanlıkları kazandırırken nasıl bir yol 
izlemelisiniz? İşte sizin için birkaç öneri!

besin, yiyecek veya içeceklerle (örneğin 
salatalar, meyveler veya taze sıkılmış 
meyve suları) haftada 3-4 kez tüketilmesi 
önerilmektedir.

• Sebze ve Meyve Grubu

Sebze ve meyveler, A ve C vitamini ile 
mineraller ve posa açısından zengindir. 
Göz,  deri, bağışıklık sistemi ve sindirim 
sistemi başta olmak üzere birçok diğer 
doku ve organın sağlığına destek olurlar. 
Günde 400 g veya 5 porsiyon farklı 
renklerde taze sebze ve meyve tüketilmesi 
önerilmektedir.

• Ekmek ve Tahıl Grubu (buğday, çavdar, 
yulaf ve mısırdan yapılmış ekmekler, 
makarna, şehriye, bulgur, irmik, un, pirinç)

Tahıl grubu besinler, günlük enerji 
ihtiyacının yarısından fazlasını karşılayan 
karbonhidratların temel kaynağı 
olmalarının yanı sıra, B grubu vitaminler 
ve posa kaynağıdırlar. Yeterli ve dengeli 
beslenmede, günlük 6-9 dilim ekmek, 1 
kase pilav, bulgur veya makarna ve 1 kase 
kadar çorba tüketilmesi yeterli 
karbonhidrat alımına katkı sağlar.  

• Yağlar ve Şekerler 

Metabolik işlevlerin ve günlük aktivitelerin 
yerine getirilebilmesi için gereken 
enerjinin diğer büyük kısmı da yağlar ve 
şekerlerden sağlanmaktadır. Günlük 
enerjinin yağlardan sağlanan oranının 
%30’u, şekerden sağlanan oranının ise 
%10’u aşmaması önerilmektedir. Yemeklik 
yağ olarak, bitkisel yağların kullanılması 
ve şekerli yiyeceklerin tüketim sıklığının 
dengelenmesi önerilmektedir. 
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• Birlikte mutfağa girin

Çocuğunuzu mutfağa dahil edip, yemek 
hazırlarken sizi izlemesini sağlayabilir, 
sizin yumurtayı kırmadan hemen önce 
yıkadığınızı, sebze meyveleri yıkayıp 
ayıkladığınızı veya köftenin nasıl 
hazırlandığını öğrenebilir. Çocuğunuz da 
hem besinleri hazırlamaya yardımcı 
olarak, kesme, bölme, yoğurma gibi 
işlemleri öğrenir, hem de kendi emek 
verdiği bir yemeği daha keyifli tüketebilir.

• Birlikte bitkisel besinler yetiştirin

Eğer çocuğunuz ile birlikte bitki ekerek, 
yetiştirebileceğiniz bir bahçeniz varsa 
mutlaka değerlendirmelisiniz. Bitkileri 
ekmek, yetiştirmek ve sonrasında ürün 
almak,  besinlerin çiftlikten çatala nasıl 
ulaştığını anlamasına ve besinlerin 
değerini kavramasına yardım edecek aynı 
zamanda da fiziksel aktiviteye de katkı 
sağlayacaktır. Kendi öğrenciliğinizde 
fasulye çimlendirdiğinizde yaşadığınız 
deneyimi hatırlayın. 
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hastalıklarını önlemeye yardımcı olacaktır. 
Örneğin her pazar tüm aile balık yemek 
için bir araya gelebilir, böylelikle hem 
sosyal paylaşımı desteklemiş hem de balık 
tüketimini teşvik etmiş olursunuz. Her gün 
1 yumurta, kas ve kemik dokusunun 
gelişimi için gerekli protein alımına destek 
olur. 

• Kurubaklagiller (Kuru fasulye, nohut, 
mercimek, barbunya, kuru börülce)

Kurubaklagiller kalsiyum, çinko, demir ve 
posa içeren bitkisel protein kaynaklarıdır. 
Haftada 3 kez kurubaklagil yemeklerine 
veya piyazlarına yer verilmelidir.

• Sebze ve Meyveler

Sebze ve meyveler vitamin, mineral ve 
posa alımına destek olurken içerdikleri 
birçok bileşenle de bağışıklık sistemini 
güçlü tutar. Konu yemek seçimi olduğunda 
en büyük sorun sebze tüketimidir. O 
nedenle sebze ve meyve tüketimi 
konusunda çocuklarınıza örnek olmak da 
size düşer. Sebze ve meyve grubu oldukça 
çeşitlidir, sevmediği ve tüketmek 
istemediği bir sebze veya meyvede 

Günün büyük kısmını okulda geçiren çocuğunuzun arkadaşları ve 
öğretmenleri ile olan iletişimleri güçleniyor, önce siz anne ve babasına 
sonra da topluma karşı her geçen gün artan kendini ifade etme isteği 

zaman zaman sizi de şaşırtıyor. Çocuğunuz büyürken geçirdiği bu fiziksel 
ve sosyal değişim, beslenme davranışlarını ve besin seçimlerini de etkiliyor. 

9-11 yaş döneminde kızlar, erkeklere göre 
daha hızlı bir büyüme ve gelişme tablosu 
sergilese de büyüme her ikisi için de belirli 
bir hızda devam eder. Büyüme devam 
ederken, fiziksel aktivite ve bununla 
birlikte enerji harcaması da artmaktadır. 
Optimal büyüme ve gelişmenin devam 
etmesi ve artan enerji harcamasının 
karşılanabilmesi için, yeterli ve dengeli 
beslenme oldukça önemlidir. 

 
Hangi besin grubundan ne kadar 
tüketmeli?
• Süt ve Süt Ürünleri (Süt, yoğurt, peynir, 
ayran, kefir )

Süt grubu besinler başlıca protein, 
kalsiyum, fosfor, B12 ve riboflavin 
kaynağıdır.  Bu yaş grubunda boy 
uzamasında artış görülür. Bu artışı 
desteklemek için süt grubu besinlerden 
günde 3-4 porsiyon tüketilmelidir. 
Örneğin, sabah kahvaltısında 1 su bardağı 
süt ve 1 dilim peynir, öğle ve akşam 
yemeklerinde ise 1’er kase yoğurt tüketimi 
gereksinimi karşılayabilecektir.

• Etler ve Yumurta (Kırmızı etler, tavuk, 
hindi eti, balıklar ve yumurtalar)

Etler kaliteli protein, demir, çinko ve  
B12’nin iyi kaynağıdır. Kırmızı et, tavuk ve 
kurubaklagil tüketimi haftanın belirli 
günlerine pay edilmeli ve haftada en az 2 
kez balık tüketilmelidir. Omega-3 ve diğer 
besinlere kıyasla göreceli olarak iyottan 
zengin balık tüketimi öğrenme, kavrama 
ve hafıza gibi bilişsel işlevleri 
destekleyerek akademik başarıyı 
arttırmaya ve yetişkin dönemde ortaya 
çıkabilen şeker ve kalp-damar 

ve kalp dostu yağ asitlerinin iyi birer 
kaynağıdır. Ayrıca kavrulmadıkları 
takdirde azımsanmayacak oranlarda posa 
da içermektedirler. Günde 1 avuç yani 
yaklaşık 20-30 gram kadar yağlı tohum 
tüketilebilir. Örneğin okulda süt ile birlikte 
5-6 adet badem veya 1 tüm ceviz 
çocuğunuz için iyi bir ara öğün alternatifi 
olabilir ancak aşırı tuzla muamele edilmiş 
olan yağlı tohumlar tercih edilmemelidir.

Ailecek paylaşılan sofralar, 
iletişimi ve paylaşımı güçlendirir, 
yeterli ve dengeli beslenmeyi 
destekler
Okuldan önce evde ailecek yapılan 
kahvaltılar, çocuğunuzu uzun ve enerji 
gerektiren yoğun okul temposuna hazırlar 
ve akademik başarısını destekler. 

Akşam yemeğinde tüm ailenin buluştuğu 
sofralar, çocuğunuza okulun nasıl 
geçtiğini ve hatta gün boyunca okulda ne 
yediğini sormak için de iyi bir fırsattır. 
Öğün düzeninin alışkanlık haline 
gelmesine de destek olur.

Bu yaş grubu için kimi zaman gün içinde 
yaşanan zorluklar, size, besinlere ve 
beslenmeye karşı bir tepki olarak da 
gelişebilir. Bu gibi durumlarda, yemesi 
konusunda ısrarcı olmak yerine hoşgörüyü 
elden bırakmamak faydalı olabilir.

Anne veya babayla birlikte yiyecekleri 
hazırlamak, pişirmek veya sofrayı birlikte 
kurup kaldırmak yemek için emek 
harcamak, onu daha değerli ve önemli 
kılmaya ve beslenme davranışlarını 
geliştirmeye yardımcı olabilir. 

diretmek yerine sevdiği sebze ve meyveleri 
tüketmesini teşvik edebilir ve günde 4-5 
porsiyon çiğ sebze ve meyve tüketmesi 
gerektiğini anlatabilirsiniz. 

• Ekmek ve Tahıllar (buğday, çavdar, yulaf 
ve mısırdan yapılmış ekmekler, makarna, 
şehriye, bulgur, irmik, un, pirinç) 

Tahıllar içerdikleri karbonhidratlar ile 
günlük enerji gereksinimin büyük kısmını 
karşılar ve B grubu vitaminlerinin de iyi bir 
kaynağıdır. Tam tahıllar buna ek olarak 
posa da içerirler. Bu yaş grubu çocuklar, 
enerji, karbonhidrat ve B vitamini ihtiyacı 
için günlük 8-10 porsiyon ekmek ve tahıl 
tüketmelidir. Örneğin kahvaltıda 2 dilim 
ekmek, öğle ve akşam yemeklerinde 
çorba, makarna veya pilavlar, ara 
öğünlerde kek veya börek tüketimi ihtiyacı 
karşılayabilir.

• Yağlı tohumlar (ceviz, fındık, badem, 
fıstık…)

Yağlı tohumlar B grubu vitaminler, çinko, 
magnezyum, demir gibi mineraller, protein 
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9-11 yaş çocukların

beslenmesi konusunda tavsiyeler



hastalıklarını önlemeye yardımcı olacaktır. 
Örneğin her pazar tüm aile balık yemek 
için bir araya gelebilir, böylelikle hem 
sosyal paylaşımı desteklemiş hem de balık 
tüketimini teşvik etmiş olursunuz. Her gün 
1 yumurta, kas ve kemik dokusunun 
gelişimi için gerekli protein alımına destek 
olur. 

• Kurubaklagiller (Kuru fasulye, nohut, 
mercimek, barbunya, kuru börülce)

Kurubaklagiller kalsiyum, çinko, demir ve 
posa içeren bitkisel protein kaynaklarıdır. 
Haftada 3 kez kurubaklagil yemeklerine 
veya piyazlarına yer verilmelidir.

• Sebze ve Meyveler

Sebze ve meyveler vitamin, mineral ve 
posa alımına destek olurken içerdikleri 
birçok bileşenle de bağışıklık sistemini 
güçlü tutar. Konu yemek seçimi olduğunda 
en büyük sorun sebze tüketimidir. O 
nedenle sebze ve meyve tüketimi 
konusunda çocuklarınıza örnek olmak da 
size düşer. Sebze ve meyve grubu oldukça 
çeşitlidir, sevmediği ve tüketmek 
istemediği bir sebze veya meyvede 

9-11 yaş döneminde kızlar, erkeklere göre 
daha hızlı bir büyüme ve gelişme tablosu 
sergilese de büyüme her ikisi için de belirli 
bir hızda devam eder. Büyüme devam 
ederken, fiziksel aktivite ve bununla 
birlikte enerji harcaması da artmaktadır. 
Optimal büyüme ve gelişmenin devam 
etmesi ve artan enerji harcamasının 
karşılanabilmesi için, yeterli ve dengeli 
beslenme oldukça önemlidir. 

 
Hangi besin grubundan ne kadar 
tüketmeli?
• Süt ve Süt Ürünleri (Süt, yoğurt, peynir, 
ayran, kefir )

Süt grubu besinler başlıca protein, 
kalsiyum, fosfor, B12 ve riboflavin 
kaynağıdır.  Bu yaş grubunda boy 
uzamasında artış görülür. Bu artışı 
desteklemek için süt grubu besinlerden 
günde 3-4 porsiyon tüketilmelidir. 
Örneğin, sabah kahvaltısında 1 su bardağı 
süt ve 1 dilim peynir, öğle ve akşam 
yemeklerinde ise 1’er kase yoğurt tüketimi 
gereksinimi karşılayabilecektir.

• Etler ve Yumurta (Kırmızı etler, tavuk, 
hindi eti, balıklar ve yumurtalar)

Etler kaliteli protein, demir, çinko ve  
B12’nin iyi kaynağıdır. Kırmızı et, tavuk ve 
kurubaklagil tüketimi haftanın belirli 
günlerine pay edilmeli ve haftada en az 2 
kez balık tüketilmelidir. Omega-3 ve diğer 
besinlere kıyasla göreceli olarak iyottan 
zengin balık tüketimi öğrenme, kavrama 
ve hafıza gibi bilişsel işlevleri 
destekleyerek akademik başarıyı 
arttırmaya ve yetişkin dönemde ortaya 
çıkabilen şeker ve kalp-damar 

ve kalp dostu yağ asitlerinin iyi birer 
kaynağıdır. Ayrıca kavrulmadıkları 
takdirde azımsanmayacak oranlarda posa 
da içermektedirler. Günde 1 avuç yani 
yaklaşık 20-30 gram kadar yağlı tohum 
tüketilebilir. Örneğin okulda süt ile birlikte 
5-6 adet badem veya 1 tüm ceviz 
çocuğunuz için iyi bir ara öğün alternatifi 
olabilir ancak aşırı tuzla muamele edilmiş 
olan yağlı tohumlar tercih edilmemelidir.

Ailecek paylaşılan sofralar, 
iletişimi ve paylaşımı güçlendirir, 
yeterli ve dengeli beslenmeyi 
destekler
Okuldan önce evde ailecek yapılan 
kahvaltılar, çocuğunuzu uzun ve enerji 
gerektiren yoğun okul temposuna hazırlar 
ve akademik başarısını destekler. 

Akşam yemeğinde tüm ailenin buluştuğu 
sofralar, çocuğunuza okulun nasıl 
geçtiğini ve hatta gün boyunca okulda ne 
yediğini sormak için de iyi bir fırsattır. 
Öğün düzeninin alışkanlık haline 
gelmesine de destek olur.

Bu yaş grubu için kimi zaman gün içinde 
yaşanan zorluklar, size, besinlere ve 
beslenmeye karşı bir tepki olarak da 
gelişebilir. Bu gibi durumlarda, yemesi 
konusunda ısrarcı olmak yerine hoşgörüyü 
elden bırakmamak faydalı olabilir.

Anne veya babayla birlikte yiyecekleri 
hazırlamak, pişirmek veya sofrayı birlikte 
kurup kaldırmak yemek için emek 
harcamak, onu daha değerli ve önemli 
kılmaya ve beslenme davranışlarını 
geliştirmeye yardımcı olabilir. 

diretmek yerine sevdiği sebze ve meyveleri 
tüketmesini teşvik edebilir ve günde 4-5 
porsiyon çiğ sebze ve meyve tüketmesi 
gerektiğini anlatabilirsiniz. 

• Ekmek ve Tahıllar (buğday, çavdar, yulaf 
ve mısırdan yapılmış ekmekler, makarna, 
şehriye, bulgur, irmik, un, pirinç) 

Tahıllar içerdikleri karbonhidratlar ile 
günlük enerji gereksinimin büyük kısmını 
karşılar ve B grubu vitaminlerinin de iyi bir 
kaynağıdır. Tam tahıllar buna ek olarak 
posa da içerirler. Bu yaş grubu çocuklar, 
enerji, karbonhidrat ve B vitamini ihtiyacı 
için günlük 8-10 porsiyon ekmek ve tahıl 
tüketmelidir. Örneğin kahvaltıda 2 dilim 
ekmek, öğle ve akşam yemeklerinde 
çorba, makarna veya pilavlar, ara 
öğünlerde kek veya börek tüketimi ihtiyacı 
karşılayabilir.

• Yağlı tohumlar (ceviz, fındık, badem, 
fıstık…)

Yağlı tohumlar B grubu vitaminler, çinko, 
magnezyum, demir gibi mineraller, protein 
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• Sebze ve meyveler

Sebze ve meyveler özellikle A ve C gibi 
vitaminlerin, antioksidan bileşenlerin iyi 
kaynağı olup posadan zengindir. 
Hastalıklardan korunmada, deri ve göz 
sağlığının desteklenmesinde, 
bağırsakların düzenli çalışmasında 
etkilidir. Günde en az 5 adet farklı renk ve 
türden özellikle taze sebze ve meyve 
tüketimi önerilmektedir.

• Ekmek ve Tahıllar (buğday, çavdar, yulaf 
ve mısırdan yapılmış ekmekler, makarna, 
şehriye, bulgur, irmik, un, pirinç)

Ekmek ve tahıllar karbonhidrat ve B grubu 
vitaminlerin önemli kaynağıdır. Bu nedenle 
günlük enerji ihtiyacının önemli bölümünü 
karşılarlar. Günlük toplam 7-9 porsiyon 
ekmek ve tahıl, yani 3-4 dilim ekmek, 2 
kâse kadar pirinç/bulgur veya makarna ile 
öğünlerde çorba, börek veya ara öğünde 
kek tüketimi yeterli enerji alımına katkı 
sağlar. Tüketilen ekmeğin özellikle tam 
tahıllı olması önemlidir.

• Yağlı tohumlar (ceviz, fındık, badem, 
fıstık…)

Günlük 1 avuç yani yaklaşık 20-30 gram 
kadar yağlı tohum tüketilebilir. Yağlı 
tohumlar kalp dostu yağ asitleri ve protein 
ile minerallerin iyi birer kaynağıdır. 
Taşıması ve tüketmesi pratik olduğu için 
yanında meyve veya süt ile okulda tüketim 
açısından iyi bir ara öğün alternatifi 
olabilir. 

Hangi besin grubundan ne kadar 
tüketmeli?
• Süt Grubu (süt, yoğurt, peynir türleri, 
ayran, kefir)

Süt grubu boyun uzaması ve büyüme için 
gerekli olan protein ile kalsiyum, fosfor 
gibi minerallerin karşılanmasına destek 
olur. Ayrıca büyüme ve gelişme için büyük 
öneme sahip başta B2 vitamini olmak 
üzere B grubu ve diğer vitaminler 
açısından da oldukça iyi kaynaktır. Günde 
2-3 su bardağı süt/yoğurt/kefir, 1-2 kibrit 
kutusu kadar peynir tüketilmelidir.

• Etler ve Yumurta (Kırmızı etler, tavuk, 
hindi eti, balıklar ve yumurtalar)

Etler kaliteli protein, B12 ve demir 
kaynağıdır. Günde 3-6 adet köfte 
büyüklüğünde et, tavuk, hindi tüketilmesi 
önerilmektedir. Haftada 2 kez balık 
tüketimi, omega-3 yağ asitleri ve bilişsel 
sağlık için önemlidir. Kaliteli protein 
kaynağı olan yumurta her gün 1 adet 
tüketilebilir. 

• Kurubaklagiller (Kuru fasulye, nohut, 
mercimek, barbunya, kuru börülce)

Kurubaklagiller bitkisel protein kaynakları 
olup vitamin, mineral ve posadan da 
zengindir. Tahıllarla ve C vitamini kaynağı 
olan sebze ve meyveler ile birlikte tüketilen  
örneğin kuru fasulye, pilav ve salatadan 
oluşan bir öğün, besin değeri açısından 
oldukça dengelidir. Haftada 2-3 kez 
kurubaklagil tüketimi önerilmektedir.

yapılan eğlenceli kahvaltılar bunun için iyi 
bir başlangıç olabilir ve aile içi ilişkileri 
güçlendirerek çocuğunuzun doğru besin 
seçimleri yapabilmesine yardımcı olur. 

Öğle yemeklerini genellikle okulda, 
yemekhane veya kantinde arkadaşları ile 
birlikte tüketmek isteyebilir. Ergenlik 
döneminde, evden okula yiyecek götürme 
fikri çocuğunuza pek uygun gelmeyebilir 
çünkü arkadaşları tarafından 
yadırganacağı endişesi taşıyabilir. 
Dolayısıyla çocuğunuzu bu yaşa kadar 
kazanmış olduğu beslenme 
alışkanlıklarına güvenerek öğle 
yemeklerinde özgür bırakmanız sosyal 
gelişimi açısından daha uygun olabilir. 
Belki ara öğün yapabilmesi açısından 
meyve ve yağlı tohumları (sert kabuklu 
kuruyemişler) okula götürmesi konusunda 
ikna etmeye çalışabilirsiniz.  

Okuldan eve döndüğünde, çoğu zaman 
odasında vakit geçirmek ve akşam 
yemeklerini yalnız başına odasında yemek 
isteyebilir. Böyle bir durumda, ailecek 
sofraya oturmanın önemini anlatıp 
birlikte yemeye teşvik edebilir ancak belirli 
günler odasında yalnız başına yemesine 
müsaade ederek uzlaşmaya yardımcı 
olabilirsiniz. Çocuğunuzla kuracağınız 
doğru iletişimin yalnızca sosyal gelişimi 
değil beslenme davranışları açısından da 
oldukça önemli olduğunuzu 
unutmamalısınız. 

Ben artık çocuk değilim… Neden istediğim gibi davranamıyorum? Yalnız 
kalmak istiyorum! Bana karışmayın! Kimse beni anlamıyor…

Bunlar size tanıdık geliyor mu? Çocuğunuz büyüyor, ergenlik dönemiyle 
birlikte fiziksel ve sosyal açıdan büyük bir değişim yaşıyor.

Çocuğunuz bu dönemde dinamik bir 
büyüme eğrisine sahip. Kemikler hızla 
gelişirken, yaşanan hormonal değişimler 
de çocuğunuzun gelişimini etkiliyor. 
Büyüme hızı önceki yıllara göre azalsa da 
belirli bir hızda devam ediyor. Buna bağlı 
olarak boy uzunluğu ve vücut ağırlığı 
değişimleri de oldukça dinamik, örneğin 
çocuğunuzun boyu akranlarına göre daha 
uzunsa yaşına göre normal vücut 
ağırlığına sahip olmasına rağmen size 
zayıf görünebiliyor.

Fiziksel büyüme ve gelişimin yanı sıra 
çocuğunuz önemli bir sosyal değişim de 
yaşıyor.  Arkadaşları ile olan paylaşımı 
günlük yaşamının en önemli bölümünü 
oluşturmaya başlıyor ve bu nedenle akran 
etkileşimi sosyal yaşamının merkezine 
yerleşiyor. Bunun bir sonucu olarak da 
özellikle fiziksel görünümü konusunda çok 
hassas olabiliyor. 

Çocuğunuza beslenme 
konusunda nasıl yardımcı 
olabilirsiniz? 
Ergenlik döneminde her ebeveyn gibi siz ve 
çocuğunuz, beslenmenin de içinde olduğu 
birçok konuda karşı karşıya gelebilirsiniz. 
Yaşadığı ve ona göre çok önemli olan 
sorunların, beslenme davranışlarında 
kalıcı ve istenmeyen değişikliklere yol 
açmaması için bu süreci doğal karşılamak 
ve uzlaşmacı olmak gerekiyor. Bu yaş 
grubunda kahvaltıyı atlama eğilimi 
olabilir. Size düşen en önemli görev de 
kahvaltı etmesini sağlamak üzere 
çocuğunuza rol model olmak ve onu 
özendirmektir. Örneğin hafta sonu ailecek 
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12-14 yaş çocukların

beslenmesi konusunda tavsiyeler



• Sebze ve meyveler

Sebze ve meyveler özellikle A ve C gibi 
vitaminlerin, antioksidan bileşenlerin iyi 
kaynağı olup posadan zengindir. 
Hastalıklardan korunmada, deri ve göz 
sağlığının desteklenmesinde, 
bağırsakların düzenli çalışmasında 
etkilidir. Günde en az 5 adet farklı renk ve 
türden özellikle taze sebze ve meyve 
tüketimi önerilmektedir.

• Ekmek ve Tahıllar (buğday, çavdar, yulaf 
ve mısırdan yapılmış ekmekler, makarna, 
şehriye, bulgur, irmik, un, pirinç)

Ekmek ve tahıllar karbonhidrat ve B grubu 
vitaminlerin önemli kaynağıdır. Bu nedenle 
günlük enerji ihtiyacının önemli bölümünü 
karşılarlar. Günlük toplam 7-9 porsiyon 
ekmek ve tahıl, yani 3-4 dilim ekmek, 2 
kâse kadar pirinç/bulgur veya makarna ile 
öğünlerde çorba, börek veya ara öğünde 
kek tüketimi yeterli enerji alımına katkı 
sağlar. Tüketilen ekmeğin özellikle tam 
tahıllı olması önemlidir.

• Yağlı tohumlar (ceviz, fındık, badem, 
fıstık…)

Günlük 1 avuç yani yaklaşık 20-30 gram 
kadar yağlı tohum tüketilebilir. Yağlı 
tohumlar kalp dostu yağ asitleri ve protein 
ile minerallerin iyi birer kaynağıdır. 
Taşıması ve tüketmesi pratik olduğu için 
yanında meyve veya süt ile okulda tüketim 
açısından iyi bir ara öğün alternatifi 
olabilir. 

Hangi besin grubundan ne kadar 
tüketmeli?
• Süt Grubu (süt, yoğurt, peynir türleri, 
ayran, kefir)

Süt grubu boyun uzaması ve büyüme için 
gerekli olan protein ile kalsiyum, fosfor 
gibi minerallerin karşılanmasına destek 
olur. Ayrıca büyüme ve gelişme için büyük 
öneme sahip başta B2 vitamini olmak 
üzere B grubu ve diğer vitaminler 
açısından da oldukça iyi kaynaktır. Günde 
2-3 su bardağı süt/yoğurt/kefir, 1-2 kibrit 
kutusu kadar peynir tüketilmelidir.

• Etler ve Yumurta (Kırmızı etler, tavuk, 
hindi eti, balıklar ve yumurtalar)

Etler kaliteli protein, B12 ve demir 
kaynağıdır. Günde 3-6 adet köfte 
büyüklüğünde et, tavuk, hindi tüketilmesi 
önerilmektedir. Haftada 2 kez balık 
tüketimi, omega-3 yağ asitleri ve bilişsel 
sağlık için önemlidir. Kaliteli protein 
kaynağı olan yumurta her gün 1 adet 
tüketilebilir. 

• Kurubaklagiller (Kuru fasulye, nohut, 
mercimek, barbunya, kuru börülce)

Kurubaklagiller bitkisel protein kaynakları 
olup vitamin, mineral ve posadan da 
zengindir. Tahıllarla ve C vitamini kaynağı 
olan sebze ve meyveler ile birlikte tüketilen  
örneğin kuru fasulye, pilav ve salatadan 
oluşan bir öğün, besin değeri açısından 
oldukça dengelidir. Haftada 2-3 kez 
kurubaklagil tüketimi önerilmektedir.
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yapılan eğlenceli kahvaltılar bunun için iyi 
bir başlangıç olabilir ve aile içi ilişkileri 
güçlendirerek çocuğunuzun doğru besin 
seçimleri yapabilmesine yardımcı olur. 

Öğle yemeklerini genellikle okulda, 
yemekhane veya kantinde arkadaşları ile 
birlikte tüketmek isteyebilir. Ergenlik 
döneminde, evden okula yiyecek götürme 
fikri çocuğunuza pek uygun gelmeyebilir 
çünkü arkadaşları tarafından 
yadırganacağı endişesi taşıyabilir. 
Dolayısıyla çocuğunuzu bu yaşa kadar 
kazanmış olduğu beslenme 
alışkanlıklarına güvenerek öğle 
yemeklerinde özgür bırakmanız sosyal 
gelişimi açısından daha uygun olabilir. 
Belki ara öğün yapabilmesi açısından 
meyve ve yağlı tohumları (sert kabuklu 
kuruyemişler) okula götürmesi konusunda 
ikna etmeye çalışabilirsiniz.  

Okuldan eve döndüğünde, çoğu zaman 
odasında vakit geçirmek ve akşam 
yemeklerini yalnız başına odasında yemek 
isteyebilir. Böyle bir durumda, ailecek 
sofraya oturmanın önemini anlatıp 
birlikte yemeye teşvik edebilir ancak belirli 
günler odasında yalnız başına yemesine 
müsaade ederek uzlaşmaya yardımcı 
olabilirsiniz. Çocuğunuzla kuracağınız 
doğru iletişimin yalnızca sosyal gelişimi 
değil beslenme davranışları açısından da 
oldukça önemli olduğunuzu 
unutmamalısınız. 

Çocuğunuz bu dönemde dinamik bir 
büyüme eğrisine sahip. Kemikler hızla 
gelişirken, yaşanan hormonal değişimler 
de çocuğunuzun gelişimini etkiliyor. 
Büyüme hızı önceki yıllara göre azalsa da 
belirli bir hızda devam ediyor. Buna bağlı 
olarak boy uzunluğu ve vücut ağırlığı 
değişimleri de oldukça dinamik, örneğin 
çocuğunuzun boyu akranlarına göre daha 
uzunsa yaşına göre normal vücut 
ağırlığına sahip olmasına rağmen size 
zayıf görünebiliyor.

Fiziksel büyüme ve gelişimin yanı sıra 
çocuğunuz önemli bir sosyal değişim de 
yaşıyor.  Arkadaşları ile olan paylaşımı 
günlük yaşamının en önemli bölümünü 
oluşturmaya başlıyor ve bu nedenle akran 
etkileşimi sosyal yaşamının merkezine 
yerleşiyor. Bunun bir sonucu olarak da 
özellikle fiziksel görünümü konusunda çok 
hassas olabiliyor. 

Çocuğunuza beslenme 
konusunda nasıl yardımcı 
olabilirsiniz? 
Ergenlik döneminde her ebeveyn gibi siz ve 
çocuğunuz, beslenmenin de içinde olduğu 
birçok konuda karşı karşıya gelebilirsiniz. 
Yaşadığı ve ona göre çok önemli olan 
sorunların, beslenme davranışlarında 
kalıcı ve istenmeyen değişikliklere yol 
açmaması için bu süreci doğal karşılamak 
ve uzlaşmacı olmak gerekiyor. Bu yaş 
grubunda kahvaltıyı atlama eğilimi 
olabilir. Size düşen en önemli görev de 
kahvaltı etmesini sağlamak üzere 
çocuğunuza rol model olmak ve onu 
özendirmektir. Örneğin hafta sonu ailecek 



parlak saçlar için yeterli ve dengeli 
beslenmenin önemini anlatın. Sadece 
anlatmakla da kalmayın besin seçimleriniz 
ve beslenme düzeniniz ile örnek olun.

Hareketli yaşama teşvik edin

Günümüz çocuklarının, ekran, bilgisayar 
ve tablet karşısında geçirdiği süre oldukça 
uzadı. Özellikle şehirlerde okula araç ile 
gidip gelme, okul sonrası kurslar ve 
güvenlik nedeniyle açık havada vakit 
geçirme imkânları sınırlı. Çocuklarınızın 
daha aktif bir yaşam sürmesi, düzenli 
egzersiz yapabilmesi konusunda sizin 
örnek olmanıza ve yönlendirmenize 
ihtiyacı var. Okul takımlarına katılmasına 
teşvik edebilir veya çeşitli spor kurslarına 
katılımını sağlayabilirsiniz.  Akşamları 
ailecek yapılan yürüyüşler, hafta sonları 
piknikler veya doğa yürüyüşleri ile hem 
iletişiminizi güçlendirebilir hem de daha 
aktif bir yaşam için birlikte bir adım 
atabilirsiniz.  

Yeterli ve dengeli beslenme 
konusunda çocuğunuza nasıl 
yardımcı olabilirsiniz? 
Öğün atlamamasını sağlayın

Bu dönemde en yaygın görülen olumsuz 
beslenme alışkanlıklarından biri öğünlerin 
atlanmasıdır. Çocuklar özellikle kahvaltı 
öğününü veya akşam öğününü atlama 
eğiliminde olabilirler. Ailecek sofrada 
buluşulduğunda hoşlanmadığı konuları 
açmak yerine ilgisini çeken konularda 
sohbet etmeyi deneyerek sizinle birlikte 
sofrayı ve hazırlanan yiyecekleri 
paylaşmaktan keyif almasına yardımcı 
olabilirsiniz. 

Sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih edin

Hormonal değişimlere bağlı olarak vücut 
yağ dokusunda artış ve sivilcelenmeler 
görülebilir. Çocuğunuz bu değişimlerle baş 
etmek için besin tüketiminde kısıtlamalara 
gidebilir ve bu da büyüme gelişmesini 
olumsuz etkileyebilir. Ona, bu fiziki 
değişimlerin onun gelişiminin doğal bir 
sonucu olduğunu anlatmalısınız. Vücut 
ağırlığındaki değişim ve sivilceler 
konusunda ona destek olabilmek için 
uygun besinleri tercih etmesi gerektiğini 
anlatabilir ve siz de besinleri hazırlarken,  
kızartmalar yerine fırında pişirme, ızgara, 
haşlama ve buğulama yöntemlerini tercih 
edebilirsiniz.

Yeterli ve dengeli beslenmeye teşvik 
edin, örnek olun

Güzellik, yakışıklılık ve çirkinlik olguları bu 
dönemde ön plandadır. Sağlıklı bir cilt, 
güçlü kas ve kemikler, sağlam dişler ve 

ve kurubaklagillerin tüketimi önemlidir. 
Günde 3-4 köfte porsiyonuna denk 
gelecek kadar et, her gün bir adet yumurta 
ile haftada 2 kez balık ve 3-4 kez 
kurubaklagil tüketimi önerilmektedir.

• Sebze ve meyve

Sebze ve meyveler vitamin, mineral ve 
posadan zengindir. Vücudun hastalıklara 
karşı savunmasında, hücrelerin 
yenilenmesinde, cilt ve göz sağlığının 
korunmasında etkilidir. Günde 5 porsiyon, 
farklı renklerde, taze ve pişmiş sebze ve 
meyve tüketilmesi önerilmektedir.

• Ekmek ve Tahıllar (buğday, çavdar, yulaf 
ve mısırdan yapılmış ekmekler, makarna, 
şehriye, bulgur, irmik, un, pirinç)

Erkek çocuklar için günde 7-8 porsiyon, 
kız çocuklar içinse günde 4-5 porsiyon 
ekmek ve tahıl tüketimi önerilmektedir. 
Tam tahıl ürünleri ve tam tahıllı ekmekler 
tercih edilmelidir. 

• Yağlı tohumlar (Fındık, ceviz, badem ve 
benzeri sert kabuklu meyveler)

Günlük yarım veya 1 avuç kadar yağlı 
tohum tüketilmesi önerilmektedir. Çiğ yani 
kavrulmamış ve tuzsuz yağlı tohumlar 
tercih edilebilir. Yağ içerikleri nedeniyle 
porsiyon ölçülerine dikkat edilmelidir. 

Beni yalnız bırakın, artık çocuk değilim… Kendi kararlarımı kendim 
verebilirim… Ben de artık neyin yanlış neyin doğru olduğunu biliyorum… 

Ben büyüdüm…

Çocuğunuz doğru söylüyor, büyüdü ancak hala sizin biricik yavrunuz. 
Yetişkin olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Yeni alışkanlıklar kazanıyor, 

kararlarını tek başına almak istiyor, kişilik özelliklerini ve kendini 
keşfediyor.  

Bu yaş dönemi, fiziksel sosyal ve ruhsal 
yönden büyük bir değişimi de beraberinde 
getiriyor. 15-18 yaş, yeni davranışların 
kazanıldığı ve bunların yaşam boyu devam 
edebilecek alışkanlıklar haline geldiği bir 
dönem. Bireyin belki de yaşamının sonuna 
kadar sürdüreceği bu davranışların içinde 
beslenme alışkanlıkları da yer alıyor ve bu 
alışkanlıklar yetişkin dönemdeki sağlığın 
temellerini oluşturuyor. Bu dönemde 
fiziksel, ruhsal ve sosyal değişimin bir 
sonucu olarak beslenme sorunları da 
ortaya çıkabiliyor. Bazı çocuklarda aşırı 
beslenme ve şişmanlık görülebilirken, bazı 
çocuklarda ise beslenmeyi reddetme gibi 
yeme davranış bozuklukları görülebiliyor. 

Çocuğunuzun gelecekteki sağlığına 
yatırım yapmak için yeterli ve dengeli 
beslenmesi konusunda siz ebeveynler nasıl 
yardımcı olabilirsiniz? Onunla çatışmadan, 
doğru beslenme alışkanlıklarını 
sürdürmesini nasıl destekleyebilirsiniz? 

Hangi besin grubundan ne kadar 
tüketmeli?
• Süt Grubu (süt, yoğurt, peynir türleri, 
ayran, kefir)

Kemik ve dişlerin gelişimi, boyun uzaması 
ve büyüme için süt ve ürünleri yeterli 
miktarda tüketilmelidir. 15-18 yaş grubu 
çocuklarda, günde 3 porsiyon, örneğin 2 
su bardağı süt/yoğurt ile 1 kibrit kutusu 
kadar peynir tüketilmesi önerilmektedir.

• Etler ve Yumurta (Kırmızı etler, tavuk, 
hindi eti, balıklar), yumurta ve 
kurubaklagil grubu

Büyüme, kas ve kemiklerin gelişmesi ile 
güçlü bir bağışıklık sistemi için et, yumurta 
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15-18 yaş çocukların

beslenmesi konusunda tavsiyeler



parlak saçlar için yeterli ve dengeli 
beslenmenin önemini anlatın. Sadece 
anlatmakla da kalmayın besin seçimleriniz 
ve beslenme düzeniniz ile örnek olun.

Hareketli yaşama teşvik edin

Günümüz çocuklarının, ekran, bilgisayar 
ve tablet karşısında geçirdiği süre oldukça 
uzadı. Özellikle şehirlerde okula araç ile 
gidip gelme, okul sonrası kurslar ve 
güvenlik nedeniyle açık havada vakit 
geçirme imkânları sınırlı. Çocuklarınızın 
daha aktif bir yaşam sürmesi, düzenli 
egzersiz yapabilmesi konusunda sizin 
örnek olmanıza ve yönlendirmenize 
ihtiyacı var. Okul takımlarına katılmasına 
teşvik edebilir veya çeşitli spor kurslarına 
katılımını sağlayabilirsiniz.  Akşamları 
ailecek yapılan yürüyüşler, hafta sonları 
piknikler veya doğa yürüyüşleri ile hem 
iletişiminizi güçlendirebilir hem de daha 
aktif bir yaşam için birlikte bir adım 
atabilirsiniz.  

Yeterli ve dengeli beslenme 
konusunda çocuğunuza nasıl 
yardımcı olabilirsiniz? 
Öğün atlamamasını sağlayın

Bu dönemde en yaygın görülen olumsuz 
beslenme alışkanlıklarından biri öğünlerin 
atlanmasıdır. Çocuklar özellikle kahvaltı 
öğününü veya akşam öğününü atlama 
eğiliminde olabilirler. Ailecek sofrada 
buluşulduğunda hoşlanmadığı konuları 
açmak yerine ilgisini çeken konularda 
sohbet etmeyi deneyerek sizinle birlikte 
sofrayı ve hazırlanan yiyecekleri 
paylaşmaktan keyif almasına yardımcı 
olabilirsiniz. 

Sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih edin

Hormonal değişimlere bağlı olarak vücut 
yağ dokusunda artış ve sivilcelenmeler 
görülebilir. Çocuğunuz bu değişimlerle baş 
etmek için besin tüketiminde kısıtlamalara 
gidebilir ve bu da büyüme gelişmesini 
olumsuz etkileyebilir. Ona, bu fiziki 
değişimlerin onun gelişiminin doğal bir 
sonucu olduğunu anlatmalısınız. Vücut 
ağırlığındaki değişim ve sivilceler 
konusunda ona destek olabilmek için 
uygun besinleri tercih etmesi gerektiğini 
anlatabilir ve siz de besinleri hazırlarken,  
kızartmalar yerine fırında pişirme, ızgara, 
haşlama ve buğulama yöntemlerini tercih 
edebilirsiniz.

Yeterli ve dengeli beslenmeye teşvik 
edin, örnek olun

Güzellik, yakışıklılık ve çirkinlik olguları bu 
dönemde ön plandadır. Sağlıklı bir cilt, 
güçlü kas ve kemikler, sağlam dişler ve 
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ve kurubaklagillerin tüketimi önemlidir. 
Günde 3-4 köfte porsiyonuna denk 
gelecek kadar et, her gün bir adet yumurta 
ile haftada 2 kez balık ve 3-4 kez 
kurubaklagil tüketimi önerilmektedir.

• Sebze ve meyve

Sebze ve meyveler vitamin, mineral ve 
posadan zengindir. Vücudun hastalıklara 
karşı savunmasında, hücrelerin 
yenilenmesinde, cilt ve göz sağlığının 
korunmasında etkilidir. Günde 5 porsiyon, 
farklı renklerde, taze ve pişmiş sebze ve 
meyve tüketilmesi önerilmektedir.

• Ekmek ve Tahıllar (buğday, çavdar, yulaf 
ve mısırdan yapılmış ekmekler, makarna, 
şehriye, bulgur, irmik, un, pirinç)

Erkek çocuklar için günde 7-8 porsiyon, 
kız çocuklar içinse günde 4-5 porsiyon 
ekmek ve tahıl tüketimi önerilmektedir. 
Tam tahıl ürünleri ve tam tahıllı ekmekler 
tercih edilmelidir. 

• Yağlı tohumlar (Fındık, ceviz, badem ve 
benzeri sert kabuklu meyveler)

Günlük yarım veya 1 avuç kadar yağlı 
tohum tüketilmesi önerilmektedir. Çiğ yani 
kavrulmamış ve tuzsuz yağlı tohumlar 
tercih edilebilir. Yağ içerikleri nedeniyle 
porsiyon ölçülerine dikkat edilmelidir. 

Bu yaş dönemi, fiziksel sosyal ve ruhsal 
yönden büyük bir değişimi de beraberinde 
getiriyor. 15-18 yaş, yeni davranışların 
kazanıldığı ve bunların yaşam boyu devam 
edebilecek alışkanlıklar haline geldiği bir 
dönem. Bireyin belki de yaşamının sonuna 
kadar sürdüreceği bu davranışların içinde 
beslenme alışkanlıkları da yer alıyor ve bu 
alışkanlıklar yetişkin dönemdeki sağlığın 
temellerini oluşturuyor. Bu dönemde 
fiziksel, ruhsal ve sosyal değişimin bir 
sonucu olarak beslenme sorunları da 
ortaya çıkabiliyor. Bazı çocuklarda aşırı 
beslenme ve şişmanlık görülebilirken, bazı 
çocuklarda ise beslenmeyi reddetme gibi 
yeme davranış bozuklukları görülebiliyor. 

Çocuğunuzun gelecekteki sağlığına 
yatırım yapmak için yeterli ve dengeli 
beslenmesi konusunda siz ebeveynler nasıl 
yardımcı olabilirsiniz? Onunla çatışmadan, 
doğru beslenme alışkanlıklarını 
sürdürmesini nasıl destekleyebilirsiniz? 

Hangi besin grubundan ne kadar 
tüketmeli?
• Süt Grubu (süt, yoğurt, peynir türleri, 
ayran, kefir)

Kemik ve dişlerin gelişimi, boyun uzaması 
ve büyüme için süt ve ürünleri yeterli 
miktarda tüketilmelidir. 15-18 yaş grubu 
çocuklarda, günde 3 porsiyon, örneğin 2 
su bardağı süt/yoğurt ile 1 kibrit kutusu 
kadar peynir tüketilmesi önerilmektedir.

• Etler ve Yumurta (Kırmızı etler, tavuk, 
hindi eti, balıklar), yumurta ve 
kurubaklagil grubu

Büyüme, kas ve kemiklerin gelişmesi ile 
güçlü bir bağışıklık sistemi için et, yumurta 
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