
MEVSİMİNDE NASIL 
BESLENELİM

Neden Mevsimsel Beslenelim?

1- Mevsiminde yenen sebze ve 

meyvenin besleyici değeri daha 

fazladır. Mevsiminde yetişmemiş meyve 

ve sebze, doğa şartlarıyla iş birliği 

yapılarak değil; doğayla mücadele 

edilerek üretildiğinden, üretiminde hibrit

tohum, böcek ilacı ve kimyasal gübre 

kullanım oranı daha fazladır. Mevsimsel 

besinlerin antioksidan özelliği daha 

fazladır. O mevsimde insan vücudunun 

ihtiyacı neyse onu karşılayacak 

vitamin ve mineralleri bünyesinde 

bulundurur.
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2- Mevsimsel beslenerek, yerel 

gıdayla beslenmenizi arttırın.

Gıdanız uzak mesafelerden gelmiyorsa 

karbon ayak izi de düşük olur. Üretimleri 

daha az girdiyle sağlandığından, daha az 

maliyetlidir.

Kış Aylarında Menümüzde Biz Neler 

Hazırladık?

Ocak ayında mevsiminde sebze ve 

meyveler ile daha sağlıklı beslenmek 

adına mevsim sebzelerine uygun olarak; 

ıspanak ve pırasa yemeği, 

zeytinyağlı olarak karnabahar, 

brokoli ve kereviz hazırladık. 



Salata olarak yeşilliklerin yanı sıra havuç 

rende ve marine kırmızı lahana salatasına 

yer verdik.

Küçük yaş gurubu çocuklarımız için 

geleneksel yöntemle ayva reçelimizi 

yaptık. Sabah kahvaltısını şeker havuç 

dilimleri ile renklendirdik. Menülerimizde 

ve ikindi kahvaltısında mevsim 

meyvelerine yer verdik. Yöresel tarım 

ürünlerini çocuklarımıza tanıtmak için ispir 

fasulyesi ile menümüzü zenginleştirdik. 
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Aynı zamanda kendi tarifimiz ve 

üretimimiz olan geleneksel yöntemler ile 

yaptığımız “İTK Lahana Turşusu’’nu

Ocak ayında hazırladık. 

Önceliğimiz olan çocuklarımızın daha 

sağlıklı beslenmesi için lahana turşumuzu 

kendi mutfağımızda özenle 

hazırlamaktayız.
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İTK LAHANA TURŞUSU

Malzemeler:

Beyaz lahana,

Kaya tuzu: %4 gr,

Limon tuzu: %1 gr,

Üzüm sirkesi: %2 lt,

Nohut: 1/2 avuç,

Üzüm pekmezi: 1/2 çay bardağı



Lahanaların üzerine kaya tuzunu ilave edip tuzla 

beraber ovun. (Biz ovmadan yapıyoruz) 

Kavanozun en altına bir avuç nohut ilave edin. 

Lahanaları ekleyin. Aralara kabukları soyulmuş ve 

iri doğranmış havuçları ve sarımsakları dizin, 

tekrar lahana ilavesiyle kavanozu doldurun. 

Kavanozu doldurduktan sonra pekmez, sarımsak, 

sirke ve limon tuzu ile hazırladığınız salamura 

suyunu ilave edin. Eğer tuz ile lahanayı 

ovmadıysanız tuzu salamura suyuna ilave edin.

15-20 gün sonra lahana turşumuz hazır. 


