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Yağ yakmak i~in altın öneriler 
Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Begüm Aygündüz 
özellikle yaz aylarında 
hızla yağ yakmak 
isteyenler için altın 
değerinde önerilerde 
bulunarak en çok merak 
edilen soruları yanıtladı. 

İnsü lini n yağ yakmada anahtar 
rol oynadığ ını ifade eden Uzman 
Aygündüz yağ yakan sebzelerin 
aynı zamanda kanser savaşç ıs ı 

sebzeler olduğunu da dile getirdi. 

Hangi sebzeler yağ yağa r , 
sebzelerin, egzersizin, stresin ve 
lifli gıda ların yağ yakmada rolü 
nedir gibi özellikle yaz aylarında 
formda kalmak isteyen kadın ların 

sorularına Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Begüm Aygündüz cevap 
verdi. 
İşte o sorular ve cevapları : 

NEDEN İNSÜLİN YAĞ YAKMADA 
ANAHTAR ROL OYNAR? 

Tüm uzmanlar insülin seviyesini 
kontrol etmenin yağ yakmada 
anahtar rol oynad ığ ı konusunda 
hemfikirdir. İnsul ini yükseltmeyen 
hormona! bir ortam yaratmak 
yağ yakmanın as ıl s ırrı dır. İn sülin 
ve karbonhidratlar ruh eşidirler 

ve birbirleri için yaratılmışla rdır, 

kan şekeri arttığ ı zaman insül in 

de yükselir. Bir dilim pizza veya 
havuçlu kek yediğ i nizde insülin 
hemen ortama geli r. Ve insülin bir 
şey i çok iyi yapar: Yağ depolamak. 
Bu önemli hormon yağ ve protein 
yend iğ i zaman yükselmez, 
buna karşılık karbonhidratlar 
insülin yükselmesine neden olur. 
Karbonhidrat ne kadar çok i şlenm iş 

ise kan şekerinizi o kadar hızlı 
yükselti r ve sonuç olarak, insülin 
de çok yükselir. Oysa proteinin 
insülinle pek a rası yoktur ve 
insülinin kız kardeşi olan ve yağ 
yakmay ı kolaylaştıran Glukagon'un 
düzeyini arttırır. Karbonhidratı 
kısıtlayan ve hayvansal proteine 
ağ ı rlık veren diyetler (ör. Atkins, 
Dukan, South beach, Karatay) 
karbonhidratı azaltmada aşırı uç 
noktalara giderek beslenmenin çok 
büyük bir kı smını hayvansal gıdalar 
ve doymuş yağlarla doldururlar." 

HAYVANSAL PROTEİN YERİNE 
BİTKİSEL PROTEİN SEÇİN 

"Ay rıca madalyonun bir de 
ka ranlık yüzü var. Düşük 

karbonhidratlı yüksek proteinli 
diyetleri sürdürebi lmek zordur 
ve karbonhidratı (şeke r içerir 
ve insülin sa lgı latır ) birazcık 

yediğinizde bile, aslında yediğin iz 

hayvansal protein ve yağlar yüksek 
kalorili olduğundan hemen kilo 
almanıza neden olurlar. Sağ lık lı 

ve sağlıks ı z tüm karbonhid rat la rı 

çıkarıp ol uşan boşluğun yerini 
hayvansal protein ve hayvansal 
yağ la rla do ld u rursa nız uzun vadede 
ka lp damar hasta lığı riski artar, 
vücut inflamasyon denen yangın ın 

içine atı lır ve kanser riski artabilir. 
Bunların hepsinin oluşması zaman 
a ldığından o an zarar görmediğ inize 

inanı rsınız. Bu diyetlerin bir diğer 
olumsuz tarafı za rarlı olabilen 
yiyecek leri arttı rmasın ın ya nı 

sıra , hastalıklardan koruyucu 
antioksidan ve vitamin kaynağı 

meyve, sağlıklı karbonhidrat ve 
lif kaynağı olan baklagilleri , tam 
tahılları sınırlaması ve bunların 
ş işmanl attığı gibi ya nlış bir sonuç 
çıkarılmasın a neden olmas ıdır. 

Ancak yağ yakmanın daha sağ lıklı 

yolları da vardı r. Hayvansal prote in 
ve doymuş yağ yerine, ceviz, 
fındık, badem gibi kuruyemişler , 

avokado, hindistan cev izi yağı ve 
bitk isel protein yiyerek de sağ lık lı 

şekilde yine yağ yakabili rsiniz. " 

KARBONHİDRATLAR YAĞ 
YAKMA SÜRECİNİ NASIL 
ETKİLERLER? 

"Şeker ve insülinin ruh eşi 
oldukl arını ve insülinin görevinin 
yağ depolamak ve ş işmanlatmak 

olduğunu artık öğ rendiniz . Eğer 

bu konuda şüpheniz varsa tüm 
dünyada yazılmı ş tüm biyokimya 
ve endokrinoloji kita plarını açıp 

okuyun, hepsi insül inin görevinin 
yağ ı hücre içeri sine koymak 
olduğunu yazar. Sadece göbeğinizin 
deği l , aynı zamanda damarlarınızın 
da yağlanmasını sağ la r.Yani eğer 

gerçekten yağ yakmak istiyorsa nız 

insülin sa lgılanmasın ı kontro l 
etmeniz gerekir. Karbonhidratları 

sın ı rlamak bunu yapmanın 
anahta rıdı r. Düşük ka rbonhidratlı 

bir diyet insülini azaltarak yağ 
yakmanızı sağlar. İn sülin seviyesi 
yüksek iken yağ hücreleriniz yağ 
kaybetmeyecek şek ilde kilitlenir 
ve kilo vermek metabolik o larak 
zorla şır . İ nsülin seviyesi aza ldığ ında 
yağ hücrelerinin k ilitleri aç ılır . 

İnsülin seviyenizi yediğiniz 
karbonhidratla rın ka litesi ve miktarı 
belirler. Şeker , un, tatlıl a r gibi 

iş lenm iş karbonhidrat kaynak ları, 

insülini roket hızıy la yükseltirler." 

YAĞ YAKMADA SEBZELERİN 
ROLÜ 

" İnsü lin düzeylerinizi kontrol 

altına aldıktan sonra sebzeler yağ 
yakımını sağ l amak için size ik i 
yoldan ya rdım ederler. Birincisi çok 
miktarda yeşi l yaprak lı sebzeleri 
yemek açlık duygusunu azaltır. 
Sizin ve vücudunuzun doymasını 

sağ layacak mikrobesinlerl e 
(v itamin, antioksidan, 
fıtokimyasa ll ar , m ineraller) ile 
doludur. Ayrıca sebze tüketiminiz 
arttığı zaman tat lı krizleri daha 
az yaşa rsınız. İk inci olarak çoğu 
sebzeler, örneğ in mantarlar, yeni 
damar oluşumunu engellerler. 
Tümörler daha çok büyüyebilmek 
iç in daha fazla kana ihtiyaç 
duyarlar ve bunun için yeni damar 
ol uştururlar. İlginç şekilde.yağ 
dokusu da büyüyebilmek için 
yeni damar o luşturur. Sebze 
tüketiminizi arttırdığı nız zaman 
özellikle brokoli , mantar, soğan , 

yeş illikler ve çilekg iller, yeni 
damar oluşumunu engelleyerek 
yağ miktarının azalmas ını 

sağ lar l ar. Ara ştırmacı l ar şu 

s ı ralar , obezite ve bağlantı lı 

metabolik hastalı kların 

tedavisinde kullanmak üzere yağ 
dokusunu farmakoloj ik olarak 
etkileyebilecek yen i tedavi edici 
seçenekler konusunda araştırmalar 
ya pıyorlar. Türkçesi sebzelerin bu 
özelliklerini ilaç haline getirmeye 
ça lış ıyorlar." 

YAĞ YAKMADA ROL OYNAYAN 
DİĞER FAKTÖRLER 

Her öğünde az miktarda protein 
yemek yağ yakmanıza yardımcı 

olur. Bitkisel protein içeren bir 
smoothie, çilek ve kuruyemiş 
eklenmiş bir yulaf ve sebzeli 
bir omlet sabah şekerinizi 
yükseltmeden dengeleyerek güne 
başlamanın sağlı klı yolla rıd ır. 

iştahı düzenleyen iki hormon daha 
vardır: Ghrelin ve Leptin. Ghrelin 
yemek yemenizi söylerken, Leptin 
artık yeme der. Bil imsel ça lışmala r 

sabahları proteinli bir kahva l tı 

yapmanın , karbonhidratlı bir 
kahva ltıya oranla ghrelin düzeyini 
daha çok düşürdüğünü gösteriyor. 
Ghrelin düzeylerini düşürürseniz 

kan şeke riniz daha iyi dengelenir ve 
daha az acıkırsınız. 

Öğünlerinizde az miktarda 
hayvansal prote in ve bitk isel 
protein yiyerek , kuruyemiş, 

avokado, hindistan cevizi yağ ı gibi 
sağ lıklı yağ l a rı , sebze ve sa lata ları 

ne kadar çok yerseniz o kadar hızlı 

yağ yakmanız mümkün olaca ktır. 

Ayrıca yeşil çay içmek yağ 
yakmanıza yardımcı olur. 

KALORİ KISITLAMA VE YAĞ 
YAKMA 

"Kalori kı sıtlaman ın , yani az 
yemenin yağ yakma i ş leminde 

yine anahtar rollerden birini 
oynadığın ı söylemek gerekir. 

Kalori k ıs ıtlad ığ ınız zaman toplam 
yağ miktarının azaldığ ın ı gösteren 
çok fazla say ıda araştırma 

mevcuttur.Fakat bundaki problem 
açlıkla baş edemeyip eninde 
sonunda bırakmak zorunda 
kalınması ve vücudun besin 
ihtiyaçlarını karşılamad ığ ı için 
sağlık problemlerine neden 
olmasıd ır. Kalorisi düşük ama 
besin değeri yüksek sebze ve 
salataların yenmesi ise hem kaloriyi 
aza ltmanızı hem de vücudunuzun 
ihtiyaçların ı karşılaması 

bakımından daha doğru bir yoldur. " 

LİFİN YAĞ YAKMA ÜZERİNE 
ETKİSİ 

Lif üç yoldan yağ yakımında rol 
oynar. Ghrelin düzeyini azaltarak, 
midede dolgunluk sağ layıp doyma 
hissine yardımc ı olur ve gelen 
sağlıklı şeke rin kana yavaş 

karışmasını sağ laya rak insülinin 
hızlı yükselmesine engel olur. 
Bilimsel bir ça lışma günde 14 gram 
lif tüketi ldiği zaman aylık olarak 
faz ladan 2 kilo daha kaybetmeyi 
sağladığı gösterilmi şt i r. Sağlık lı lifi 
diyetinize sağ lı klı kaynaklardan 
ekleyin." 

BAZI YAĞLAR , DAHA FAZLA 
YAĞ YAKAR 

"Omega 3 yağla r ve kuruyemiş ler, 

avokado ve çeki rdeklerdeki yağl a r , 

depolanmış yağ hücrelerinin 
kilitle rini açar ve sizin kendi 
vücudunuzun ürettiği karnitin 
düzeylerini yükseltir. Bu şek ilde 

sağl ı klı yoldan metabol izma nızı 

hızlandırır Ayrıca size enerji verir 
ve serotonin düzeylerini arttırırarak 
tatl ı/açlı k krizlerini engeller. 
Bunları hap olarak kullanmak tek 
başına kilo vermenizi sağ lamaz. 

Ancak düşük miktarda sağ lı k lı 

karbonhidratlı bir diyet ve egzersizle 
kombine edildiği zaman yağ 
yakımınız ı h ı z lanır. " 

YAĞ YAKMAK İÇİN NE KADAR 
EGZERSİZ YAPMAK GEREKLİ? 

Egzersiz in ka lp damar, bağ ı ş ı klık 

sistemi ve tüm sağ lık üzerine 
olumlu etkileri saymakla bi tmez. 
Ancak dürüst olalım , aranızda 

kaç k işi yağ yakmak için değ il de, 
bu sağlık ya ra rl a rı için egzersiz 

yapar? Aerobik 
egzersizler yağ 
yakma konusunda 
pek katkı 

sağ lamazl ar, direnç egzersiz leri 
ve yoğunlaştırı lan egzersizler 
daha etkili şekil de yağ yakmanızı 

sağ larlar. Örneğ in yürürken 
20-60 saniye koşup nabzınızı 
yükseltmeniz ve sonra tekrar 
yürümeniz, sadece yürümekten 
daha fazla yağ yakar. Ça lışma l ar 

bu şek ilde yoğunluğu zaman 
zaman a rttırıla rak ya pı lan 

egzerisizin daha fazla yağ yaktığını 
gösteri yor. Aç karnına yapı lan 
egzersiz yağ yerine kas yakar bu 

nedenle dikkatli olun." 

UYKU VE STRES YAĞ 
YAKMAYI NASIL 
ETKİLİYOR? 

"Her şey i yaptınız 

ancak 5 saatten az 
uyuyorsanız tüm bu 
çabal arınız boşa gidebilir. 

Uykusuzluk ve stres asla 
ha rcayamayacağın ız kadar 

çok miktarda yemenize neden 
olarak yağ yakma çabanızı 

sabote edebilir. Günde ortalama 7 
saat kaliteli bir uyku yağ yakmak 
için gereklidir. Az uyuduğunuz 
zaman ghrelin hormonu artar, bu 
da sizi daha faz la yemeniz iç in 
tetik ler, dolayıs ıy l a insülin seviyeniz 
de artar ve yedikçe yeme kısır 

döngüsüne girersiniz. Daha fazla 
yağ depolarsınız ve iştah ı azaltan 
leptin hormonu az uyku nedeni 
ile azalır . Bu da gündüz de daha 
çok yemenize neden olur. Aşırı 
stres kortizo l düzeyini arttıra ra k 

yağ depolanmasına neden olur. 
Stresten tamamen kurtulmak 
belki zordur ancak nasıl idare 
edebileceğ inizi öğrenebilirsiniz. 

Olaylara yaklaşımın ızı değiştirerek 

daha az stres yaşayabili rsi n iz 

veya dua, yoga, meditasyon, 
telkin, EFT, NLP gibi yaklaşımlar 

stresi yönetmenize ve daha az 
etkilenmenize yardımcı olabilirler." 

HANGİ SEBZELER YAĞ YAKAR? 

Tüm alyum grubu sebzeler (tüm 
soğan ve ailesi), çilek ve tüm 
ailesi, siyah pirinç, baklagiller, 
tarçın , , narenciye meyveler, 
brokoli ve karnabahar, lahana ve 
ailesi, keten tohumu, zencefil , yeşil 
çay, mantarlar, omega 3 yağla r , 

biberler, nar, resveratrol, ıspanak , 

domates, zerdeçal. Bu listede 
ilginç olan şey , tüm bu sebzelerin 
aynı zamanda kanserin büyümesi 
ile savaşan sebzeler olmasıdır . 

Bilimsel yönden baktığımızda bu 
bi lgiler yağ yakmak için ya rarlı 

görünüyor. " 

Dilek Akşen 
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