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Kahvaltı günün en 
önemli öğünü olabilir. 
Peki ya öğle yemeği? 

Besleyici, doyurucu bir öğle 
yemeği, akşam yemeği saatine 
kadar verimli vakit geçirmek 
için olmazsa olmazdır. Aksi 
takdirde, akşamüstü saatler-
inde sürekli bir şeyler atıştır-
maya başlarsınız. Hafta içi 
günlerinde uyanık olduğunuz 
saatlerin yüzde 60’ını iş 
yerinde geçirdiğinizi varsa-
yarsak, oldukça fazla öğünü iş 
yerinde yediğinizi söylemek 
de yanlış olmaz. Birkaç küçük 
hazırlıkla hem bütçenizi hem 
de bel çevrenizi kontrol altın-
da tutabiliriz. 

• İş Arkadaşınızın Doğum 
Günü! Ne yapmalısınız?

Birisi yaş pasta mı dedi? 
Doğum günü partileri ofis 
çalışanlarının artık bir ge-
leneğidir. Fakat kalabalık 
olan çalışma ortamlarında 
neredeyse haftanın her günü 
birinin doğum günü olur ve o 
yaş pastalar yenir. Onca fazla 
kalori, onca doymuş yağ ve 
şeker, sağlıklı beslenme rutini-
nizi tamamen bozabilir.

• ÇÖZÜM: Her ayın 
sonunda o ay içinde doğum 
günü olanların kutlamasını 
toplu bir şekilde yapabilirsi-
niz. Bu teklifi iş arkadaşlarını-
za mutlaka sunun. Üstelik her 
kutlamada mutlaka o pasta-
dan yeme zorunluluğunuz 

yok. Meyveyle hazırlanmış 
salatalar, sağlıklı soslar ve her-
kesin evden sağlıklı yemekler 
getirdiği ‘doğum günü partisi’ 
de verilebilir.

• Sabah Kahvesi Alışkan-
lığı: Tüm gününüzü ofiste 
geçiriyorsanız, sabah kah-
veleri, günün rutinliğini bir 
miktar da olsa yıkan, keyifli 
bir alışkanlığa dönüşecektir. 

Siz yine de bu konuda dikkatli 
olmalısınız. Çünkü bu alış-
kanlık gün içinde gereğinden 
fazla kalori ve kafein almanı-
za sebep olabilir. Hele bir de 
kahvenin yanında fırından 
yeni çıkmış, sıcak sıcak, mis 
gibi kokan meyveli kekler de 
varsa, kendinizi durdurmanız 

neredeyse imkânsız.
• ÇÖZÜM: Endişelenme-

yin. Sadece kafeine odaklanın. 
Güne yüksek lifli, protein yö-
nünden zengin bir kahvaltıyla 
başlarsanız, kahve saati geldi-
ğinde daha az tatlı tüketebi-
lirsiniz. Ya da canınız hiç tatlı 
istemeyebilir. Bunun yanı sıra 
kahve seçiminizi yaparken 
küçük boy, şekersiz, kremasız 
ya da herhangi bir tatlandırıcı 

içermeyecek şekilde olmasına 
dikkat ediniz. 

• Yoğun İş Temposundan 
Su İçmeyi Unutmak: İşi-
niz başınızdan aşkınken ve 
teslimat sürelerine yetişmeye 
çalışırken, yüksek ihtimalle su 
içmeyi de unutuyorsunuz. Bu 

sebepten dolayı vücudumuz 
susuz kalır ve konsantras-
yonumuz dağılmaya başlar. 
Şimdi söyleyeceğime de çok 
şaşıracaksınız. Bu susuzluk 
hissi sizi su içmeye yönlendir-
meyecek. Şeker içeren besin 
tüketmeye yönlendirecektir. 

• ÇÖZÜM: Güne başlama-
dan önce masanıza büyük bar-
dak bir su koyun. Sürekli için 
ve bittikçe doldurun. Fakat bu 
bardak mutlaka gözünüzün 
göreceği bir yerde olmalı. Bu 
şekilde bile su içmeyi unutu-
yorsanız, telefonunuza hatırla-
tıcı kurun ve alarm sesini 
duyduğunuzda bir 
bardak suyu-
nuzdan için. 
Hatta sade-
ce bunun 
için olan 
telefon 
uygula-
maları 
bile var. 
Her ne 
kadar 
gün içinde 
tükettiğiniz 
çay, kahve 
sıvı tüketiminize 
katkı sağlasa da, hiçbir 
zaman suyun yerini tutmaya-
caktır.

• Öğlen Yemeği Seçimlerin-
deki Hatalar: Yapraklı salata-
lar, hazır yemekler ve çorbalar 
az miktarda kalori barındırır 
fakat aynı zamanda protein 
içerikleri de düşüktür. Yani, 
bu yemekleri yedikten sonra 
hemen acıkabilirsiniz ve yor-
gunluk hissetmeye başlayabi-
lirsiniz. Saat dört gibi tekrar 
açlık hissetmeye başladığı-
nızda aklınızda yemek yeme 
düşünceleri dönmeye başlar. 
Keşke sadece yemek yeme 
düşüncesi oluşsa. Bu düşün-
ceyle birlikte bol yağlı, yüksek 
şeker içeren hazır yiyeceklere 
yönelebilirsiniz. Bu daha da 
kötü.

• ÇÖZÜM: Salata tükete-
cekseniz içine protein ekle-
yin. Peki ne ekleyeceksiniz? 
Haşlanmış yumurta, ton balığı 
ve ızgara tavuk en pratik se-
çenekler arasında. Bu şekilde 
karnınız daha fazla doygunlu-
ğa ulaşacak ve uzun süre tok 
kalacaksınız. Ayrıca, acil du-
rumlar için etrafınızda sağlıklı 
atıştırmalıklar bulundurmanız 
sizi kötü seçimlerden uzak tu-
tacaktır. Her pazartesi, çalışma 
masanızın çekmecesine bir 
kase meyve ya da 30 gramlık 

tuzsuz kuruyemiş koymakla 
kendinizi ve beni mutlu 
etmiş olacaksınız.

• Yemek Yemeyi 
Unuttunuz! Şimdi 
Ne Yapacağız?

Öncelikle aç 
karnına çalış-
mayı bir kenara 
bırakalım. Kimse 
aç karnına çalı-
şamaz. Hele ki 
iş yeriniz, şehrin 
merkezinde ise, 
her zaman yakın 
çevrenizde bir yerler-

de bir fast-food res-
toranı bulunur. 

Yiyecek bir şey-
ler bulmak 

kolay olsa 
da, besin 
değeri 
yüksek 
yiye-
cekler 
bulmak 
ve sağlık 

seçimler 
yapabil-

mek oldukça 
zordur. Üstelik 

bu şekilde sü-
rekli dışardan yemek 

siparişi vermek cebinize de 
zarar verecektir. Bir de buna 
kahve ve atıştırmalıkları da 
eklediğinizde kilonuz artışa 
giderken, cebinizdeki para da 
azalışa doğru geçecektir. 

• ÇÖZÜM: Ofisinize sağ-
lıklı yiyeceklerden depolayın. 
Market alışverişi yaparken 
hızla hazırlanabilen, tek 
öğünlük çorbalar ve baklagil 
yemeklerinden seçebilirsiniz. 
Küçük ton balığı konserveleri 
ya da tam tahıl krakerleri 
güzel seçenekler olabilir. Peki 
ofiste buzdolabınız var mı? 
Varsa eğer işimiz daha da 
kolay. Dondurarak saklaya-
bileceğiniz bir sürü alternatif 
üretebilirsiniz. 

• Sürekli Masa Başın-
dayım, Sürekli Oturuyorum 
Sorunsalı: Bu konu üzeri-
ne yapılan çalışmalar bize 
şunu söylemekte. Uzun süre 
oturmak halsizliğe ve vücut 
formunda deformasyona 
sebep olabilir. Ayrıca tip 2 
diyabet, obezite ve kalp has-
talıkları gibi ciddi sorunlara 
yol açabilir.

• ÇÖZÜM: Düzenli 
olarak ayağı kalkma molaları 
verin. Avustralyalı araştır-
macılar, sekiz saat oturarak 
çalışan kişilerin her yarım sa-

ate bir üç 
da-

ki-
ka 

yü- rümeye 
başladıktan sonra kan şekeri 
ve insülin seviyelerinde ge-
lişme görüldüğünü söylüyor. 
Her saat başında en azından 
birkaç dakika ayağa kalkıp 
esnemek için alarm kurmak 
güzel bir yöntem. Ayrıca öğle 
yemeğinizi masanızdan baş-
ka bir yerde de yiyebilirsiniz. 
Bir diyetisyen olarak ofi-
simde zaman zaman müzik 
açıp dans ediyorum. Size de 
şiddetle tavsiye ediyorum.

OFİSTE HIZLI BİR  
EGZERSİZ YAPMA-
NIN YÖNTEMLERİ

1) Kahve ya da çay ge-
tirme işini birkaç seferliğine 
üstlenerek biraz yürüyüş 
yapabilirsiniz. 

2) Çöpünüzü masanız-
dan uzakta bir çöp kutusuna 
atabilirsiniz. 

3) Öğle molasında yürü-
yüş yapabilirsiniz. Bunun 
için bir grup oluşturabilirsi-
niz.

4) İş arkadaşlarınızı karşı-
larken ayağa kalkabilirsiniz. 
Telefonla konuşurken dolaşa-
bilirsiniz.

5) Biraz çılgınlık edip her 
gün birkaç dakika iş arkadaş-
larınızla hareketli bir müzik 
eşliğinde kısa süre dans 
edebilirsiniz.

6) Bire bir görüşmeleri-
nizi dışarıda, ofis civarında 
yürüyüş yaparak gerçekleşti-
rebilirsiniz.

7) Gün içerisinde su se-
biline birkaç defa yürüyerek 
su şişenizi doldurabilirsiniz 
(Sürekli boşalttığınız o şişe 
sizi tuvalete de götürecektir).

8) Asansör yerine merdi-
venleri tercih edebilirsiniz.

İŞ YERİNDE SAĞLIKLI 
BESLENME TÜYOLARI
Meşgulken ve stres altındayken öğle yemeği seçiminiz sağlıksız olabilir. Ben-
de sizler için iş yerinde nasıl sağlıklı beslenebileceğinizi kaleme alıyorum.
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