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Merhaba!
3 gün programı, 10 gün

programının kısa bir versiyonudur.
 

Aralıklı oruç programı ile hedefiniz kilo vermek, kilonuzu
korumak, daha düzenli beslenmeyi deneyimlemek,
özellikle insülin direnciniz varsa bu direnci kırmak

olabilir. 
Eğer bugüne kadar aralıklı oruç yapmak isteyip

kurallarını tam bilmediğiniz için bir türlü
yapamadıysanız, bu program tam size göre! Amacımız

ekonomik, lezzetli ve pratik tarifler içeren menülerle
hedefinize ulaşmanız.

 



Hakkımda
Merhaba, meslek hayatının 6. yılında olan

İzmirli bir diyetisyenim.  2017 yılında İstanbul
Bilim Üniversitesi'nden mezun olup, 3 yıl

Dünyagöz Hastanesi'nde çalıştım. Yeditepe
Üniversitesi'nde yüksek  lisansımı yaptığım
yıllarda Emlak Konut Spor Kulübü basketbol

oyuncularıyla sporcu beslenmesi üzerine
çalışma şansı yakaladım. 

 
Şu anda ise online olarak dünyanın farklı

yerlerinden danışanlarıma hizmet vermekte,
Instagram'a içerik üretmekteyim.

 
Şu an da dahil olmak üzere spor, hayatımın

her döneminde benimle oldu. 14 sene
profesyonel olarak voleybol oynadım.
Ardından amatör şekilde tenis ve koşu

branşlarıyla ilgilendim. Disiplinle büyümüş biri
olarak naçizane fikrim; kafanıza koyduğunuz

şeyi planlayarak çok rahat şekilde
ilerleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken

sürece güvenmek, çok istemek ve ilerlemeye
devam etmek. 

 
Denemeye başladığınız için teşekkür ederim.



İÇİNDEKİLER

01.Genel B�lg�lend�rme 
*10 gün programında yer alıyor

02. Sıkça Sorulanlar
*10 gün programında yer alıyor

03. Başlamadan Önce

04. 3 Günlük Menü 

05. Tar�fler



GİRİŞ

3 gün programımız çok kısa süreli olduğu
için menüleri değiştirmeden uygulamanız
alacağınız sonucu daha da iyileştirecektir.
10 günlük program da buna benzer detaylı
bir listeden oluşmaktadır. Ayrıca 10  gün
programında sevmediğiniz / alerjiniz olan
besinler bulunmayacaktır. Hatta
yemediğiniz/ yiyemediğiniz yiyecekleri,
yerine geçen yiyeceklerle değiştirmeniz,
hazırlıksız yakalandığınızda esneklik
sağlayarak devam etmeniz mümkün. Bu
bilgileri 10 gün programının genel
bilgilendirme ve sıkça sorulan sorular
kısmında bulabiliyorsunuz. Öğün saatleri
de sizin seçtiğiniz şekilde olacaktır.
Aklınıza takılan bilgileri hem 10 günlük
programın genel bilgilendirme kısamında,
hem de zoom yayınında öğrenme şansınız
olacak.  



BAŞLAMADAN ÖNCE

Programa başlamadan önce 3 günlük
menünüzü inceleyip, evde olan
malzemelerinizi kontrol edip kendinize bir
alışveriş listesi çıkamanızı öneririm.
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Şeker, kafein, alkol ve sigara gibi zararlı
maddelerin tüketimini azaltın. Aralıklı oruç
programına başlamadan 2-3 gün önce
bunları bırakarak vücudunuzu
rahatlatabilirsiniz.

Sıvı tüketimi çok önemli, bu yüzden günde
en az 8-10 bardak su içerek sıvı
tüketiminizi artırmaya başlamalısınız. 

Daha fazla sebze ve meyve tüketmeli,
işlenmiş ve paketli gıdalardan olabildiğince
uzak durmalısınız. 

Kahvenizi gün içerisinde 3-4 fincanı
geçmeyecek şekilde içmenizi tavsiye
ederim. Hipertansiyon probleminiz varsa
yeşil çay ve sade maden suyu tüketiminde
dikkatli olmalısınız.



Güne birkaç damla limon suyu eklediğiniz
bir bardak ılık suyla başlayın. Araştırmalara
göre ılık su, sindirim sistemi hareketlerini
olumlu yönde etkiler. Sadece 2-3 damla
limon suyu eklemeyi unutmayın!

Salatanıza: 1 tk zeytinyağı, istediğiniz
kadar limon ve sirke ekleyebilirsiniz.

Ekmek çeşidi olarak; tam buğday, çavdar,
bol tahıllı ekmekler tercih edebilirsiniz.

Son öğünden ertesi günkü ilk öğüne kadar
olan oruç saatlerinde; sınırsız şekilde su,
sade maden suyu, şekersiz bitki çayı, siyah
çay, sütsüz-kremasız-şekersiz-şurupsuz
kahve gibi kalorisiz içecekler
tüketebilirsiniz.  

Alışverişe mutlaka tok olarak gidin. Aç
karnına gittiğiniz market alışverişinde
açlığınızı kontrol edip canınızın çektiği bazı
yiyeceklere karşı koymak zorlayıcı olabilir.

Bazı kısatlamalar: 
yk:yemek kaşığı
tk: tatlı kaşığı
/ : veya
+ : ve
sb: su bardağı 200 ml
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3 GÜNLÜK MENÜ



1.GÜN 

1 fincan bitki çayı 
1 adet yumurta
1 dilim dil peyniri
Yağsız domates, salatalık, kapya biber
Limonlu roka ve maydanoz 
3 kuru kayısı
2 dilim ekmek (50 gr)

ARA ÖĞÜN: 14.00-15.00

AKŞAM YEMEĞİ: 18.00-19.00

KAHVALTI: 11.00-12.00

2 dilim pişmeyen (raw) brownie
1 fincan sütlü kahve
VEYA
3 kaşık yoğurt içine 1 kivi doğrayın + 1 yk yulaf ekleyip tüketin 

3 dilim pırasalı ve ıspanaklı mücver
1 büyük kase cacık



2.GÜN 

1 bardak süt
4 kaşık yulaf
1 orta boy elma
1 tk tarçın
5-6 adet fındık  

ARA ÖĞÜN: 14.00-15.00

AKŞAM YEMEĞİ: 18.00-19.00

KAHVALTI: 11.00-12.00

2 dilim pırasalı ve ıspanaklı mücver
1 bardak ayran
1 dilim pişmeyen brownie / 1 orta boy kivi + 5-6 adet çiğ fındık 

3 adet ızgara köfte (90 gr) (1 köfte 1 yumurta büyüklüğünde olmalı)
Sınırsız mevsim salatası
3 kaşık yoğurt
1 dilim ekmek (25 gr)



3.GÜN 

1 fincan bitki çayı
1 yumurta ve 100 gr mantar ile yapılmış bir omlet
1 dilim dil peyniri
Limon eklenmiş maydanoz ve roka
Yağsız domates ve kapya biber
3 kuru kayısı  
1 dilim ekmek (25 gr) 

ARA ÖĞÜN: 14.00-15.00

AKŞAM YEMEĞİ: 18.00-19.00

KAHVALTI: 11.00-12.00

1 fincan yeşil çay
2 adet eti form karabuğday patlağı 
1 orta boy armut 

1 kepçe baklagil yemeği
1 kase mevsim salatası
1 bardak ayran (içine 1 tk kuru nane ve 1 çay kaşığı pul biber ekleyin)
Haşlanmış pancar (sirke ekleyin)
1 dilim ekmek (25 gr)
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TARİFLER



Raw (çiğ)
Brownie
Malzemeler: 

Yapılışı: 

•Küçük kare bir borcama yağlı kağıt serip üzerine karışımı 
boşaltıp bastırarak yayıyoruz. 
•Buzlukta biraz bekletip donduktan sonra çıkarıp küçük 
kareler halinde (16 parça) dilimliyoruz. 
•Bademleri üzerine diziyoruz ve çok az erimiş bitter 
çikolatayı üzerine gezdiriyoruz. 

•20 adet orta boy hurma (5 dakika sıcak suda bekletilip 
yumuşatılır ve çekirdekleri çıkartılır) 

•2 yemek kaşığı tepeleme kakao 
•3 yemek kaşığı tepeleme Hindistan cevizi tozu 

•1 su bardağı ceviz 

•1 çay kaşığı vanilin 
•İsteğe bağlı dilimlediğiniz sayıda badem ve bitter çikolata 
ekleyebilirsiniz 

Pırasa ve Ispanaklı
Mücver
Malzemeler: 

Yapılışı: 

•1 kg ince doğranmış pırasa 

•1 bağ doğranmış ıspanak 

•1 demet kıyılmış maydanoz 

•1 su bardağı az yağlı lor peyniri 

•4 dal kıyılmış taze soğan 

•4 diş rendelenmiş sarımsak 

•Çeyrek su bardağı un 

•Çeyrek su bardağı mısır unu 

•2 adet yumurta 

•1 paket kabartma tozu 

•Yarım çay bardağı zeytinyağı 

•Karabiber, tuz (tansiyon probleminiz yoksa) 

•Malzemelerin hepsini geniş bir karıştırma kabında 
harmanlayın ve karışmasını sağlayın. Yağlanmış orta boy bir 

fırın kabına malzemeleri bastırarak yayın ve önceden ısıtılmış 
180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.
•Ilıyınca dilimleyip servis edin.



Benimle iletişim kurmak isterseniz email
adresim merhaba@ecemersen.com

Instagram hesabım
@diyetisyenecemersen 

ŞİMDİDEN ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ!


