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BESLENME NOTLARI

Dengelenmiş ve Çeşitlendirilmiş Gıdalardan 
Oluşan Bir Beslenme Düzeni
Vücudumuz, temel besin maddelerini almak için 
çeşitlendirilmiş ve dengelenmiş bir beslenme düzenine 
ihtiyaç duyar.

Bu beslenme düzeninde dikkat etmeniz
gereken bazı unsurlar vardır:
• Makro besin maddelerinin; karbonhidratların, lifin, az 
yağlı proteinlerin ve doymamış yağların doğru miktarlarda 
tüketimi.
• Mikro besin maddelerinin; vitaminlerin, minerallerin ve 
önemli elementlerin dengelenmiş miktarlarda tüketimi.
• Şeker ve tuzun sınırlı miktarda tüketimi.
• Günde en az beş porsiyon olacak şekilde gerekli besin 
öğelerinin temini için taze meyve ve sebze tüketimi.
• Günde en az 2 litre su tüketimi.

Dengeli beslenme:
• Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için yemeyi tercih 
ettiğiniz besinlerin yanı sıra, bunları ne zaman yediğiniz 
de önemlidir. Uyku sırasında kaybedilen temel besin
maddelerini ve suyu geri almak için güne sağlıklı, 
besleyici bir kahvaltı ve bol sıvı tüketimi ile başlamak 
gereklidir. İyi bir kahvaltı, güne enerjik bir şekilde 
başlamanızı ve metabolizmanızın canlanmasını sağlar.
• Gün içinde makul ölçüde öğünler ile sağlıklı 
atıştırmalıkların tüketimi, enerji seviyesini düzenlemeye 
yardımcı olur ve bizi sağlıksız beslenme alternatiflerine 
yönelten enerji dalgalanmalarını engeller. Enerji ve gıda 
tüketiminizi yönetmek için iyi yöntemlerden biri de her 
gün üç büyük öğün yemek yerine daha küçük beş öğün 
tüketmektir.
• Akşamın ilk saatlerinde yenen, bolca taze meyve ve 
sebze içeren, hafif, dengelenmiş bir yemeğin sindirimi, 
yatmadan hemen önce yenen ağır bir akşam yemeğinin 
sindirimine göre çok daha kolay olacaktır.
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Herbalife Nutrition’ın sizler için hazırladığı bu harika
tariflerle kendinizi şımartın, öğünlerinizi renklendirin.

Yeme alışkanlığımız ve seçtiğimiz ürünler, yaşam tarzımızı belirler. 
Bu nedenle biz Herbalife Nutrition olarak, her öğünün değerli olduğunu

düşünüyoruz ve beslenmeye çok önem veriyoruz.

Herbalife Nutrition’ın sizler için geliştirdiği birbirinden farklı ürünleriyle 
hazırlanan ve farklı damak tatlarına hitap etmek için geliştirilmiş 

lezzetlerin bulunduğu bu kitapçıkta sizlere hem faydalı
hem de pratik yemek tarifleri sunmayı hedefliyoruz. 

 
Her öğünde iyi beslenin…

HERBALIFE NUTRITION
YEMEK TARİFLERİ
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P R O T E İ N İ N  
Ö N E M İ

*Protein kas kütlesinin artışına ve korunmasına katkıda bulunur.
**Protein normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.
1 Periasamy M, et al. Diabetes Metab J. 2017 Oct; 41(5): 327–336.

Önerimiz
PROTEİN NEDİR?
Protein, gıdalarımızdaki ana 
besinlerdendir. Vücuda enerji 
sağlar ve kas kütlesinin artışı* ile 
normal kemiklerin korunmasına 
yardımcı olur**.

Bugünlerde nereye baksak 
birilerinin proteinin gücünü öven 
yeni bir beslenme programı 
önerdiğini görüyoruz. Ancak, 
ister kas kütlenizi artırmak ve 
korumak* isterseniz de sadece 
besleyici bir diyet uygulamak 
istiyor olun, proteinin önemi 
fiziksel görünüm ve kas kütlesini 
artırmanın oldukça ötesindedir.

Ancak kas kütlenizi artırmak 
veya mevcut kas kütlenizi 
korumak için gereken amino 
asitleri kaslarınızdan değil, 
ihtiyaçlarınız doğrultusunda 
proteince zengin bir beslenme 
planından almanız gerekir.

YETERİNCE PROTEİN 
ALIYOR MUYUM?
Beslenme planınız kapsamında 
doğru ve yeterli miktarda protein 
almanız pek çok sebepten 
ötürü gereklidir. Protein, 
normal kemiklerin korunmasına 
katkıda bulunur. Ayrıca direnç 
egzersizleriyle birlikte alındığında, 
metabolizmanın dinlenirken dahi 
güçlenmesini sağlayacak biçimde 
kas kütlesi artışına yardımcı olur1.

Düzenli olarak egzersiz 
yapıyorsanız, vücudunuz daha 
fazla proteine ihtiyaç duyacaktır. 
Yaş, cinsiyet ve yaşam tarzına 
bağlı olarak, kadın erkek herkes, 
günlük kalori ihtiyacının %30’una 
kadarını proteinden karşılamalıdır.

Gün boyunca yeterli miktarda 
protein tüketmeniz ve bunu 
öğünlerinize yaymanız önemlidir.

FORMÜL 1 SHAKE KARIŞIMI
Porsiyon başına 18 g protein  
Vücudun her gün ihtiyaç duyduğu 
22 vitamin ve mineralin yanında 
dengeli bir karbonhidrat, protein 
ve lif içerigine sahip; öğün yerine 
geçen, kalori kontrollü ve lezzetli 
bir içecektir.

H24 REBUILD STRENGTH
Porsiyon başına 25 g protein  
Güç antrenmanından sonra 
kullanılan ve protein dengesini 
korumak amacıyla geliştirilen 
spor gıdasıdır.

YEŞİL ELMALI SHAKE

Malzemeler:
200 ml yeşil elma suyu 
2 çorba kaşığı (26 g) Herbalife Formül 1
Vanilya Aromalı Shake karışımı  
1 tutam tarçın 
Birkaç dal taze nane yaprağı 
Buz parçaları 

Hazırlanışı: 
Malzemeleri karıştırıcıya (blender) ekleyin 
ve istediğiniz kıvama gelinceye kadar 
karıştırın. Servis bardağına aktarıp buz 
parçalarını da ilave edin. Taze nane 
yaprakları ile süsleyin. Hemen servis 
yapın.

203 kalori (1 büyük bardak)
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KAHVELİ BUZLU SHAKE

Malzemeler: 
250 ml yarım yağlı süt 
2 çorba kaşığı (26 g) Herbalife Formül 1
Vanilya Aromalı Shake karışımı
1 tatlı kaşığı Türk kahvesi
Birkaç dilim yeşil elma
Buz parçaları 

Hazırlanışı: 
Malzemeleri karıştırıcıya (blender) ekleyin 
ve istediğiniz kıvama gelinceye kadar 
karıştırın. Servis bardağına aktarıp buz
parçalarını da ilave edin. Hemen servis 
yapın.

235 kalori (1 büyük bardak)

MUZLU TARÇINLI SHAKE

Malzemeler:
250 ml yarım yağlı süt
2 çorba kaşığı (26 g) Herbalife Formül 1
Vanilya Aromalı Shake karışımı 
Yarım muz
1 çay kaşığı tarçın 

Hazırlanışı: 
Malzemeleri karıştırıcıya (blender) ekleyin 
ve istediğiniz kıvama gelinceye kadar 
karıştırın. Karışımı servis bardağına 
aktarın. Hemen servis yapın.

289 kalori (1 büyük bardak)
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FESLEĞENLİ VE JAMBONLU
TAVUK RULO

Malzemeler (1 kişilik): 
1 parça tavuk göğüs eti  
5-6 büyük yaprak taze fesleğen 
1 büyük dilim hindi jambon 

Domates sos için:
2,5 çorba kaşığı Herbalife Gurme
Domates Çorbası 
200 ml su 
1 çorba kaşığı kıyılmış taze fesleğen 

Hazırlanışı: 
Sos için çukur bir kasede granül halindeki 
domates çorbasını, sıcak suyu ve kıyılmış 
fesleğeni iyice karıştırın. Sosu daha 
sonra kullanmak üzere ayırın. Tavuk etini 
tezgahın üzerinde et dövücüsü ile iyice 
inceltin. Tavuk etinin üzerine birkaç yaprak 
fesleğeni ve hindi jambonu yerleştirin. 
Rulo şeklinde sarıp kürdanla birkaç 
yerinden sabitleyin. Rulo şeklinde sarmış 
olduğunuz tavuk etini küçük bir kaba 
yerleştirin. 170 dereceye ayarlı fırında
35-40 dakika pişirin. Hazırlamış 
olduğunuz domates sosunu üzerine 
dökerek, sosu ile birlikte servis yapın.

315 Kalori (1 porsiyon)

KAHVALTI KEKİ

Malzemeler (12 dilim için): 
3 adet yumurta
1 çay bardağı zeytinyağı 
1 çay bardağı süt 
2 su bardağı tam buğday unu 
1 paket kabartma tozu 
1 kase kıyılmış yeşillik (maydanoz, nane 
karışımı) 
5 çorba kaşığı Herbalife Gurme
Domates Çorbası 
50 g ufalanmış beyaz peynir 

Hazırlanışı:
Yumurtaları köpük köpük olana dek çırpın.
Zeytinyağını ve sütü ekleyip birkaç dakika 
daha çırpın. Elenmiş buğday ununu, 
kabartma tozunu ve granül halindeki 
domates çorbasını ilave edin. Tekrar 
çırpın. En son ufalanmış beyaz peynir ile 
kıyılmış yeşillikleri ilave edin. Spatula ile 
karıştırıp yağlanmış fırın tepsisine veya 
kek kalıbına dökün. 170 dereceye ayarlı 
fırında 35-40 dakika pişirin. Dilimleyip 
servis yapın. 

205 kalori (1 dilim için)
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TAVUK ETLİ KÖZLENMİŞ
PATLICAN SALATASI

Malzemeler (1 kişilik): 
1 adet közlenmiş patlıcan
1 çorba kaşığı Herbalife Gurme
Domates Çorbası 
50 ml yarım yağlı süt 
1 tatlı kaşığı zeytinyağı 
1 parça tavuk göğüs eti 
Birkaç dal dereotu
Yarım limonun suyu 

Hazırlanışı:
Patlıcan salatası için közlenmiş patlıcanı 
ince ince doğrayarak küçük parçalar 
haline getirin. Daha sonra, küçük küçük 
doğranmış patlıcanlar ile granül halindeki 
domates çorbasını ve sütü karıştırın. 
Tavuk eti için limon suyunu ve zeytinyağını 
tavada ısıtın. Tavuk etini ekleyip bir tarafını 
kızarttıktan sonra diğer tarafını çevirin. 
İyice kızarınca ocaktan alın ve ince kıyılmış 
dereotunu ilave edip tatlandırın. Patlıcan 
salatasını servis tabağına aktarın. Üzerine 
uzun ince dilimler halinde kesilmiş tavuk eti 
parçalarını yerleştirin. Hemen servis yapın.

370 kalori (1 porsiyon)

NEDİR BU  

K A R B O N H İ D R AT ?

KARBONHİDRAT NEDİR?
Karbonhidratlar hakkında o kadar çok 
konuşuluyor ki herkesin nereden ve ne 
kadar karbonhidrat alması gerektiğini 
bildiğini düşünüyorsunuz. Karbonhidratların 
bir yandan övülürken bir yandan da 
sürekli eleştirilmesinin sebebi aslında 
karbonhidratlar ile ilgili bilinenlerin büyük 
ölçüde yanlış olmasıdır.

Karbonhidrat denince muhtemelen 
aklınıza erişte, ekmek, pirinç ve patates 
gibi nişastalı yiyecekler geliyor. Ancak, 
bunların yanı sıra, sebze ve meyve, şeker, 
bal, reçel ve hatta bir bardak sütün de 
gelmesi gerekir. Pek çok gıda karbonhidrat 
içerir ve bu da sanılanın aksine iyidir, çünkü 
vücudunuzun çalışmaya devam edebilmesi 
için enerji kaynağı olarak ilk tercihi yağ 
veya protein değil, karbonhidrattır.

SHAKE’İNİ PAYLAŞ
Sizin shake’iniz, sizin tarzınız! Sağlıklı karbonhidrat 
alımınıza yardımcı olacak, sağlıklı ve aktif yaşam 
tarzınızı destekleyecek yüzlerce lezzetli tarifi keşfedin:  
www.myherbalifeshake.com/tr

YETERİNCE KARBONHİDRAT 
ALIYOR MUYUM?
İnsanların farklı karbonhidratlar için “iyi” 
veya “kötü” dediklerini duymuş olabilirsiniz. 
Asıl söylemek istedikleri, iyi karbonhidrat 
kaynaklarının meyve, sebze, fasulye ve tam 
tahıllar gibi daha az işlem görmüş gıdalar 
olduğudur.

Bu gıdaların iyi olmasının bir başka nedeni 
de vücuda sadece enerji değil, beraberinde 
çeşitli vitamin ve mineralleri de sağlamalarıdır. 
Ayrıca sebze, meyve, fasulye ve tahıl 
yediğimizde lif de almış oluruz.
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DOMATESLİ EKMEKLER

Malzemeler (6 adet küçük ekmek için): 
125 g kepekli un 
12 g tam buğday unu 
5 g tuz 
5 g granül maya 
3 çorba kaşığı Herbalife Gurme
Domates Çorbası 
1 çorba kaşığı zeytinyağı 
1 tatlı kaşığı kuru nane 

Hazırlanışı:
Kepekli unu ve buğday ununu hamur 
yoğurma kabında eleyin. Granül mayayı, 
tuzu, granül halindeki domates çorbasını 
ve kuru naneyi ekleyip harmanlayın. Unlu 
karışımın ortasını havuz gibi açıp ılık su ile 
zeytinyağını ekleyin. Pürüzsüz bir hamur 
elde edene dek yoğurun. Hamurun üzerini 
nemli bir bezle örtün. Oda ısısında yarım 
saat dinlendirin. Hamurdan mandalina 
büyüklüğünde parçalar koparın. Her parçayı 
küçük somun ekmeği şeklinde tezgahın 
üzerinde şekillendirin. Keskin bir bıçak 
yardımı ile üzerinden çapraz olacak şekilde 
hafifçe kesin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye 
ayarlı fırında 20-25 dakika kadar pişirin. 

137 kalori (1 adet ekmek için)

LOR PEYNİRLİ CEVİZLİ 
KEPEKLİ MAKARNA

Malzemeler (1 kişilik): 
1 su bardağı kepekli makarna
1 çorba kaşığı iri çekilmiş ceviz içi 
1 çorba kaşığı lor peyniri 
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
3-4 büyük yaprak taze fesleğen 

Domates sos için: 
2,5 çorba kaşığı Herbalife Gurme 
Domates Çorbası
100 ml yarım yağlı süt  
Birkaç dal maydanoz sapı 

Hazırlanışı: 
Domates sos için granül halindeki 
Herbalife Gurme Domates Çorbası’nı, 
yarım yağlı sıcak sütü ve birkaç dal ince 
ince kıyılmış maydanoz sapını karıştırın. 
Sosunuz hazır. Makarnayı, 2 çay kaşığı 
tuz ilave edilmiş kaynar suyun içinde 
9-12 dakika kadar haşlayın. Süzüp 
zeytinyağı ve daha önceden hazırlamış 
olduğunuz domatesli sos ile tatlandırın. 
Makarnayı servis tabağına aktarın. 
Üzerine ufalanmış lor peyniri ve ceviz 
içini serpin. Taze fesleğen yaprakları ile 
süsleyip hemen servis yapın.

381 kalori (1 porsiyon)
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KEPEKLİ KURABİYE

Malzemeler (20-24 adet için):
2 su bardağı kepekli un 
Yarım su bardağı yulaf kepeği 
1 adet yumurta
1 çorba kaşığı zeytinyağı 
1 kahve fincanı Herbalife Formül 1
Vanilya Aromalı Shake karışımı
1 çorba kaşığı tarçın
3 adet öğütülmüş karanfil 
2 adet rendelenmiş elma 
1 çorba kaşığı kuru üzüm 
4 adet kurutulmuş kayısı (küp şeklinde 
doğranmış)
50 g ceviz içi veya fındık içi
1 paket kabartma tozu

Hazırlanışı:
Unu, yulaf kepeğini, kabartma tozunu,
Formül 1 Vanilya Aromalı Shake 
karışımını, tarçını ve öğütülmüş karanfili 
hamur yoğurma kabında harmanlayın.
1 yumurtayı, zeytinyağını ve rendelenmiş 
elmayı ilave edin. İyice karıştırın. En son 
kuru üzümü, zar şeklinde doğranmış 
kuru kayısıyı, ceviz içi veya fındık içini 
ekleyin. İyice karıştırın. Hamurdan ceviz 
büyüklüğünde parçalar koparın. Her 
parçayı yağlı kağıt serili fırın tepsisine 
dizin ve önceden ısıtılmış 170 dereceye 
ayarlı fırında 20-25 dakika pişirin. 

87 kalori (1 kurabiye)

ELMALI CEVİZLİ KEK

Malzemeler (12 dilim için): 
3 adet yumurta
4 çorba kaşığı (52 g) Herbalife Formül 1
Vanilya Aromalı Shake karışımı 
1 kahve fincanı esmer toz şeker 
1 su bardağı yağsız süt 
2 su bardağı tam buğday unu 
2 adet rendelenmiş elma 
2 tatlı kaşığı tarçın 
1 kahve fincanı ceviz içi 

Hazırlanışı:
Yumurtaları şeker ile köpük olana dek 
çırpın. Herbalife Formül 1 Vanilya Aromalı 
Shake karışımını ve sütü de ilave edin. 
Birkaç dakika daha çırpın. En son buğday 
ununu, tarçını, ceviz içini ve rendelenmiş 
elmayı ekleyin. Spatula ile tüm malzeme 
birleşinceye kadar karıştırın. Karışımı 
yuvarlak kek kalıbına dökün. Önceden 
ısıtılmış 170 dereceye ayarlı fırında
25-30 dakika pişirin. Dilimleyip servis 
yapın.

171 kalori (1 dilim için)
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Malzemeler:
250 ml yarım yağlı süt 
2 çorba kaşığı (26 g) Herbalife Formül 1
Vanilya Aromalı Shake karışımı 
1 adet kivi 
1 tutam kuru zencefil 
Buz parçaları 

Hazırlanışı: 
Malzemeleri karıştırıcıya (blender) ekleyin 
ve istediğiniz kıvama gelinceye kadar 
karıştırın. Servis bardağına aktarıp buz 
parçalarını da ilave edin. Hemen servis 
yapın.

299 kalori (1 büyük bardak)

Malzemeler (2 kase için):
250 ml yarım yağlı süt 
2 çorba kaşığı (26 g) Herbalife Formül 1
Vanilya Aromalı Shake karışımı 
1 tatlı kaşığı nişasta 
1 tatlı kaşığı file badem 
1 tutam tarçın 
1 küçük kase çilek (200 g)
1 çay kaşığı Antep fıstığı içi 

Hazırlanışı:
Sütü, Herbalife Formül 1 Vanilya Aromalı 
Shake karışımını ve nişastayı tencereye 
aktarıp orta ateşte iyice karıştırın. 
Muhallebi kıvamına gelince ocaktan 
alın. En son file bademi ve doğranmış 
çilekleri katıp karıştırın. Pudingi servis 
kasesine aktarın. İsteğe göre üzerini 
Antep fıstığı ile süsleyin. 

160 kalori (1 porsiyon)

KİVİLİ SHAKESHAKE’Lİ BADEMLİ PUDİNG

15 16



DOMATESLİ GRİSSİNİLER

Malzemeler (15-20 adet grissini için):
125 g tam buğday unu
125 g yüksek lifli ekmek unu  
3 g granül maya 
1 tatlı kaşığı kıyılmış taze kekik
3/5 su bardağı ılık su 
3 çorba kaşığı Herbalife Gurme
Domates Çorbası
1 tatlı kaşığı zeytinyağı 

Hazırlanışı:
Tüm malzemeyi hamur yoğurma kabına 
aktarın. Pürüzsüz bir hamur elde edene 
dek yoğurun. Hamurun üzerini nemli 
bir bezle örtüp oda ısısında yarım saat 
dinlendirin. Hamurdan, cevizden biraz 
daha büyük parçalar koparıp tezgahın 
üzerinde avucunuzun içi ile silindir 
şeklinde çubuklar elde edin. Hamurdan 
elde ettiğiniz çubukları yağlı kağıt üzerine 
aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 200 
dereceye ayarlı fırında iyice kızarıncaya 
kadar pişirin. 

54 kalori (1 adet)

HURMALI YOĞURTLU SHAKE

Malzemeler (1 kişilik):
2 adet olgun hurma 
1 kase yoğurt (200 g)
2 çorba kaşığı (26 g) Herbalife Formül 1
Vanilya Aromalı Shake karışımı
3-4 adet ince çekilmiş Antep fıstığı içi 

Hazırlanışı: 
Malzemeleri karıştırıcıya (blender) ekleyin 
ve istediğiniz kıvama gelinceye kadar 
karıştırın. Servis kasesine aktarıp üzerini 
ince çekilmiş Antep fıstığı ile süsleyin. 
Hemen servis yapın.

287 kalori (1 porsiyon)
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L İ F  
T Ü K E T İ M İ N İ Z İ

artırın!

LİF NEDİR?
Ortalama bir insan, tavsiye edilen günlük lif 
alım miktarını (25-30 g) karşılayamayabilir. 
Bu miktarın altında kalmanız, lifin 
sağlık açısından sunduğu faydalardan 
yararlanamadığınız anlamına gelir.

Lifler, normal bağırsak fonksiyonuna1 ve 
sindirim sürecinin hızlandırılmasına katkıda 
bulunur. Kahvaltınızda yeterli miktarda iyi 
lif aldığınız takdirde, tatlı yeme isteğiniz 
büyük olasılıkla azalacaktır. Lif ile proteini 
bir arada tüketirseniz, hissedeceğiniz tokluk 
sayesinde öğle yemeğine kadar hiçbir şey 
yemeden bile durabilirsiniz.

HEARTWELL
Heartwell ana bileşen olarak OatWell™ yulaf 
beta-glukanı içeren besleyici bir içecek tozudur. 
Yulaf beta-glukanı, kan kolesterolünü düşürür.2 
Beta-glukanlar normal kan kolesterol seviyesinin 
korunmasına katkıda bulunurlar.3

YETERİNCE LİF ALIYOR MUYUM?
Lifler, çözünebilen ve çözünemeyen olarak 
ikiye ayrılırlar. Çözünebilir lifler suda çözünüp 
yoğunlaşarak tok kalmanıza yardımcı olur. 
Çözünebilir lifler alt sindirim kanalındaki suyu 
emip daha hacimli hale gelir ve sindirim 
sisteminizden atık geçişini hızlandırır.

Ancak şişkinlik hissi rahatsızlık 
verebileceğinden, lif alımınızı kontrol altında 
tutmanız önemlidir. Ayrıca, diyetinize 
kısa süre içinde çok fazla lif eklediğiniz 
takdirde karın ağrısı ve gaz sorunu da 
yaşayabilirsiniz. Bu nedenle lif tüketiminizi 
vücudunuzun kendisini ayarlayabileceği 
biçimde yavaşça düzenleyebilirsiniz.

Önerimiz

1 Yulaf beta-glukanı kan kolesterolünü düşürür. Yüksek kolesterol, koroner kalp rahatsızlıklarının 
gelişiminde bir risk faktörüdür. Faydalı etkisi günde en az 3 g yulaf beta-glukanı tüketildiğinde 
görülür. Koroner kalp hastalıkları çoklu risk faktörlerine sahiptir ve bu risk faktörlerinden birini 
değiştirmenin yararlı bir etkisi olabilir veya olmayabilir.

2Beta-glukanlar normal kan kolesterol seviyesinin korunmasına katkıda bulunurlar.
 Faydalı etkisi günde en az 3 g beta-glukan tüketildiğinde görülür.
3 Çavdar lifi normal bağırsak fonksiyonuna katkıda bulunur.
4 Stephen AM., et al. Nutr Res Rev. 2017 Jul 5:1-42. Ruiz E., et al. 
 Nutrients, 2016, 8, 177

SEBZE GARNİTÜRLÜ
DOMATES ÇORBASI

Malzemeler (1 kişilik):
1 adet küçük boy kabak 
1 tatlı kaşığı zeytinyağı 
1 adet küçük boy kapya biber 
1 kahve fincanı haşlanmış buğday 
300 ml su 
2,5 çorba kaşığı Herbalife Gurme 
Domates Çorbası 

Hazırlanışı: 
Kabağı alacalı soyup küp şeklinde 
doğrayın. Zeytinyağını ısıtıp doğranmış 
kabağı ve aynı şekilde doğranmış salçalık 
biberi birkaç dakika kadar kavurun. 
Kaynar suyu, önceden diri kıvamda 
haşlamış olduğunuz buğdayı ve granül 
halindeki domates çorbasını ekleyin. 
Birkaç dakika kaynatıp ocaktan alın. Sıcak 
veya soğuk servis yapabilirsiniz.

310 kalori (1 porsiyon)
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DOMATES SOSLU
KARA BULGUR SALATASI

288 kalori (1 porsiyon)

Malzemeler (1 kişilik):
1 çay bardağı ince bulgur (tercihen kara 
bulgur) 
Yarım demet maydanoz 
1 limonun rendelenmiş kabuğu 
1 tatlı kaşığı zeytinyağı 
2 çay kaşığı nar ekşisi 
1 çorba kaşığı limon suyu 

Domates sos için: 
2,5 çorba kaşığı Herbalife Gurme 
Domates Çorbası (granül halinde)
1 çay bardağı sıcak su 

Hazırlanışı: 
Herbalife Gurme Domates Çorbası ile 
sıcak suyu karıştırın. İnce bulguru çukur 
bir kaba aktarın. Üzerine domatesli sosu 
dökün. Bulgurun yeterince şişmesi için 
15 dakika kadar bekletin. En son 
rendelenmiş limon kabuğunu, çok ince 
kıyılmış maydanozu, nar ekşisini, limon 
suyunu ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağını ilave 
edin. İyice karıştırdıktan sonra servis 
yapın. 

FIRINDA DOMATES SOSLU 
VE HAŞHAŞLI BAGET

Malzemeler (1 kişilik): 
2 adet tavuk baget 
2,5 çorba kaşığı Herbalife Gurme Domates 
Çorbası
200 ml su 
1 tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu 
1 çay kaşığı haşhaş tohumu 

Hazırlanışı:
Granül halindeki domates çorbası ile 
sıcak suyu karıştırın. Rendelenmiş limon 
kabuğu ile haşhaş tohumunu ilave edin. 
Baget tavukları bu karışıma bulayın. 
Fırın tepsisine yerleştirip fırının ızgara 
bölümünde her tarafı kızarıncaya kadar 
pişirin.

480,6 kalori (2 baget için)
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S A Ğ L I K L I  YA Ğ L A R  
HAKKINDAKİ GERÇEKLER

*DHA normal beyin fonksiyonlarının ve normal görme yetisinin korunmasına 
katkıda bulunur. Faydalı etkisi, günde 250 mg DHA alındığında sağlanır.
1 Zárate et al. Clin Trans Med (2017) 6:25.

YAĞ NEDİR?
Yağlarla ilgili bilinen hikaye eskiden 
oldukça basitti: Doymuş yağlar kötü, 
çoklu doymamış yağlar ise iyidir. Oysa 
durum o kadar da basit değil. Günümüzde 
artık “doğru yağ dengesini” sağlamaktan 
bahsediyoruz. Bu noktada özellikle iki tür 
çoklu doymamış yağ ön plana çıkıyor: 
omega-3 ve omega-6.

Omega-3 ve omega-6 terimleri yağ 
asidinin kimyasal yapısına atıfta bulunur 
ve yalnızca bir değil, birden fazla omega-3 
ve Omega-6 yağ asidi tüketiriz. Her bir 
grupta, vücudumuz üretemediği için 
yediklerimizden almamız gereken “temel 
ve önemli” yağ asitleri vardır. Az miktarda 
ve dengeli bir şekilde alındıklarında, 
bu temel yağ asitleri görme ve beyin 
fonksiyonlarımızı* destekler.

HERBALIFELINE MAX
Herbalifeline Max, omega-3 yağ 
asitleri EPA ve DHA bakımından 
zengin, sürdürülebilir kaynaklardan 
elde edilmiş balık yağı kapsülleri 
formunda bir takviye edici gıdadır.

YETERİNCE YAĞ ALIYOR 
MUYUM?
Temel sorun, aldığımız gıdaların bolca 
omega-6 yağıyla yüklü olması ve yeterince 
omega-3 almıyor olmamız1. Bu denge 
bozulduğunda sağlığımız riske girebilir.

Kızartılmış yiyeceklerden fırında pişirilmiş 
yiyeceklere, patates kızartmasına, salata 
soslarına ve tatlılara kadar yediğimiz her 
şeyde bulunan omega-6 ile aşırı derecede 
yükleniyoruz. Öte yandan, başta balık olmak 
üzere sebze ve sert kabuklu yemişlerden de 
yeterince omega-3 almıyoruz.

İyi yağları aldığınızdan emin olabilmek için 
daha fazla balık yemeniz veya bir balık 
yağı takviyesi almayı düşünmeniz gerekir. 
Sebze ve meyveler doğal olarak doğru 
yağ asidi dengesine sahip olduklarından, 
bunları her öğünde tüketmek son derece 
yararlı olacaktır.

Önerimiz

YOĞURTLU PEKMEZLİ 
SHAKE

Malzemeler (1 kişilik):
1 kase yarım yağlı yoğurt
2 çorba kaşığı (26 g) Herbalife Formül 1 
Vanilya Aromalı Shake karışımı 
1 çay kaşığı pekmez 
Birkaç dal taze nane yaprağı 

Hazırlanışı: 
Yoğurdu servis kasesine aktarın. Formül 1 
Vanilya Aromalı Shake’i ekleyip karıştırın. 
En son pekmezi dökün. Taze nane yaprağı 
ile süsleyin. Servis yapın. 

210 kalori (1 porsiyon)
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SEBZELİ SOMON

Malzemeler (1 kişilik):
150 g somon balığı
1 adet küçük boy kabak
1 adet küçük boy patlıcan 

Domates sos için: 
2,5 çorba kaşığı Herbalife Gurme 
Domates Çorbası
100 ml sıcak su 

Hazırlanışı: 
Sos için sıcak su ile granül halindeki 
Herbalife Gurme Domates Çorbası’nı 
iyice karıştırın. Sosunuz hazır. Somon 
balığını yağlı kağıdın üzerine yerleştirip 
fırında 12-15 dakika kadar kızartın. Izgara 
sebzeler için patlıcan ile kabağı alacalı 
soyun. Enine ince ince dilimleyip ızgarada 
kızartın. Fırında pişirmiş olduğunuz 
somon balığını servis tabağına aktarın. 
Izgara sebzeler ve domates sos ile birlikte 
servis yapın.

376 kalori (1 porsiyon)

DOMATES SOSLU MÜCVER

Malzemeler (1 kişilik): 
1 adet büyük boy kabak
1 kase kıyılmış yeşillik (maydanoz, taze 
nane, taze fesleğen, taze soğan karışımı) 
1 çorba kaşığı buğday kepeği 
1 adet yumurta 
1 tatlı kaşığı zeytinyağı 
30 g ufalanmış yağsız beyaz peynir 

Domates sos için: 
2,5 çorba kaşığı Herbalife Gurme 
Domates Çorbası
100 ml yarım yağlı sıcak süt 
100 ml sıcak su 

Hazırlanışı:
Domatesli sos için tüm sos malzemelerini 
iyice karıştırın. Çukur bir kapta 
rendelenmiş kabağı, kıyılmış yeşillikleri, 
buğday kepeğini, çırpılmış yumurtayı, 
ufalanmış beyaz peyniri ve zeytinyağını 
karıştırın. Karışımı fırın tepsisine yayın. 
Önceden ısıtılmış 190 dereceye ayarlı 
fırında pişirin. Dilimleyip önceden 
hazırlamış olduğunuz domates sos ile 
servis yapın. 

457 kalori (1 porsiyon)
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NEDEN YETERİNCE  

V İ TA M İ N  V E  M İ N E R A L  
ALMALIYIZ?

*Biotin, kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, C vitamini normal 
enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunurlar.

 **K vitamini normal kan pıhtılaşmasına katkıda bulunur.

VİTAMİN VE MİNERALLER NE 
İŞE YARAR?
Genel olarak vitaminlerin başlıca görevi, 
normal enerji oluşum metabolizması* veya 
kan pıhtılaşması** gibi vücuttaki yüzlerce 
kimyasal reaksiyonun gerçekleşmesini 
sağlamaktır, ancak farklı vitamin ve 
minerallerin vücutta farklı işlevleri vardır.

Günümüzün yoğun yaşam tarzında, ihtiyaç 
duyduğumuz vitamin ve mineralleri bize 
sağlayacak dengeli bir beslenme düzenini 
bazen uygulayamıyoruz. Bu nedenle vitamin 
ve mineral takviyeleri veya takviye edici 
gıdalar, tavsiye edilen günlük mikro besin 
ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olabilirler.

Önerimiz

NEDEN VİTAMİN VE MİNERALLERE 
İHTİYACIMIZ VAR?
Mikro besinler her ne kadar kulağa küçük ve 
önemsiz gibi gelse de sağlığınız için gerekli olan, 
hayati öneme sahip vitaminler ve minerallerdir. 
Vitaminlere ve minerallere mikrobesinler 
denmesinin nedeni; protein, karbonhidrat ve 
yağ gibi makro besinlere göre bunlara çok 
daha az miktarda ihtiyaç duymamızdır.

Ancak, bunlara az miktarda ihtiyaç duysak 
da vitaminler arasındaki birkaç küçük istisna 
dışında mikro besinler vücut tarafından 
üretilemediğinden, bunları her gün tüketmeniz 
hayati önem taşır. Vücudun normal 
fonksiyonlarını, büyümesini, gelişimini ve 
yapısının korunmasını desteklemek yönünden 
önemi düşünüldüğünde mikro besin ihtiyacının 
her gün karşılanmasının önemi kolaylıkla 
anlaşılabilir.

FORMÜL 2 VİTAMİN & MİNERAL 
KOMPLEKS KADINLAR İÇİN VE 
ERKEKLER İÇİN
Vücudu desteklemek için gerekli 24 temel 
besin öğesini sağlayan bir vitamin ve 
mineral kompleksidir.

Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve 
mineralleri doğru miktarda sağlamak üzere 
erkekler ve kadınlar için geliştirilmiştir.

ORMAN MEYVELİ SHAKE

Malzemeler: 
250 ml yarım yağlı süt 
2 çorba kaşığı (26 g) Herbalife Formül 1
Vanilya Aromalı Shake karışımı
2 adet çilek
2-3 adet böğürtlen
2-3 adet ahududu 
1 çay kaşığı bal 
2-3 yaprak kıyılmış taze nane 
Buz parçaları 

Hazırlanışı: 
Malzemeleri karıştırıcıya (blender) ekleyin 
ve istediğiniz kıvama gelinceye kadar 
karıştırın. En son buz parçaları ile naneyi 
ekleyin. Hemen servis yapın.

272 kalori (1 büyük bardak)
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BOL NANELİ SHAKE

Malzemeler:
250 ml yarım yağlı süt 
2 çorba kaşığı (26 g) Herbalife Formül 1
Vanilya Aromalı Shake karışımı  
4-5 dal taze nane 
1 adet büyük boy kayısı 
Bir tutam tarçın
Bir tutam kakule 
Buz parçaları 

Hazırlanışı: 
Malzemeleri karıştırıcıya (blender) ekleyin 
ve istediğiniz kıvama gelinceye kadar 
karıştırın. Servis bardağına aktarıp buz 
parçalarını da ilave edin. Hemen servis 
yapın.

255 kalori (1 büyük bardak)

KARPUZLU SHAKE

Malzemeler: 
2 ince dilim karpuz (çekirdekleri temizlenmiş) 
2 çorba kaşığı (26 g) Herbalife Formül 1
Vanilya Aromalı Shake karışımı
Birkaç dal taze fesleğen 
Bir tutam tarçın 
Buz parçaları

Hazırlanışı:
Malzemeleri karıştırıcıya (blender) ekleyin 
ve istediğiniz kıvama gelinceye kadar 
karıştırın. Servis bardağına aktarıp buz 
parçalarını da ilave edin. Hemen servis 
yapın.

269 kalori (1 büyük bardak)
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BİTKİSEL ÇAYLI
ELMA TATLISI

Malzemeler (1 kişilik): 
500 ml su 
2 çay kaşığı Ahududu Aromalı
Bitkisel Konsantre Çay 
1 adet elma 
1 çorba kaşığı (13 g) Herbalife Formül 1 
Vanilya Aromalı Shake 
1 çay bardağı yoğurt (yarım yağlı) 
1 tatlı kaşığı pekmez 
3-4 adet fındık içi 

Hazırlanışı:
Elmaları ikiye bölün, kabuklarını soyun ve 
dikkatlice ortasını temizleyin. Suyun içine 
Ahududu Aromalı Bitkisel Konsantre Çay’ı 
ekleyin. Birkaç dakika kaynayınca elmayı 
bu karışımın içine atın. Elma yumuşayınca 
ateşi kapatın. Elmayı servis tabağına 
aktarın. Sosu için yoğurdu ve Formül 1 
Shake karışımını karıştırın. Haşlanmış 
elmayı yoğurtlu shake karışımı, pekmez 
ve fındık içi ile süsleyip servis yapın.

270 kalori (1 porsiyon)

GÖKKUŞAĞIYLA BESLENİN!  

F İ T O  B E S İ N

Kırmızı elma, yaban mersini, üzüm ve 
portakal gibi meyveler birlikte tüketildiğinde, 
ayrı ayrı tüketildikleri durumlara kıyasla 
daha etkili sonuçlar verir. Bu nedenle 
salata, meyve salatası ve ızgaralarınızda 
farklı çeşitleri bir arada kullanmanız 
önerilir. “Gökkuşağı ile beslenme” deyimini 
aklınızdan çıkarmayın. Sebze ve meyvelerin 
kendilerine özgü pigmentleri ve fito besin 
profilleri vardır; ancak bunların da özellikleri 
değişmektedir ve bu nedenle birbirinden 
farklı tür ve renklerin bir arada tüketilmesi 
faydalı olacaktır.

FİTO BESİN NEDİR?
Sebze ve meyvelere (ayrıca bitki, baharat 
ve hatta bazı tam tahıllara) o güzel renklerini 
veren pigmentler, fito besinler olarak bilinen, 
doğal olarak oluşan bitki bileşenleridir.

Bunlardan her birinin, bakteri ve böceklere 
karşı savunmaya yardımcı olmak gibi farklı 
görevleri vardır.

YETERİNCE FİTO BESİN 
ALIYOR MUYUM?
Her gün en az 5 porsiyon renkli sebze 
ve meyvelerden oluşan dengeli bir diyet 
uygulamak, vücudunuzun ihtiyacı olan tüm 
besinleri almanıza ve yediğiniz gıdalardaki 
bitkisel besinlerden faydalanmanıza 
yardımcı olabilir.

31



YAZ MEYVELİ HAFİF PASTA

Malzemeler (1 kişilik):
1 çorba kaşığı sade mısır gevreği 
1 kase yarım yağlı yoğurt
1 çorba kaşığı (26 g) Herbalife Formül 1
Vanilya Aromalı Shake karışımı
1 adet doğranmış kayısı
2 dilim doğranmış şeftali
1 adet doğranmış çilek 

Sosu için: 
1 çorba kaşığı (26 g) Herbalife Formül 1 
Vanilya Aromalı Shake karışımı 
50 ml yarım yağlı süt 
5-6 adet ahududu 

Hazırlanışı: 
Sosu için gereken tüm malzemeyi 
karıştırıcıda (blender) iyice karıştırın. 
Sosunuz hazır. Pastayı yapmak için gerekli 
olan tüm malzemeyi karıştırın. Karışımı 
streç folyo ile kaplanmış çukur bir kaba 
aktarın. Buzlukta birkaç saat beklettikten 
sonra sosu ile birlikte servis yapın. 

340 kalori (1 porsiyon)

BÖĞÜRTLENLİ SHAKE

Malzemeler: 
1 kase taze böğürtlen 
2 çorba kaşığı (26 g) Herbalife Formül 1
Vanilya Aromalı Shake karışımı
Birkaç dal taze nane 
50 ml yarım yağlı süt

Hazırlanışı:
Malzemeleri karıştırıcıya (blender) ekleyin 
ve istediğiniz kıvama gelinceye kadar 
karıştırın. Hemen servis yapın.

237 kalori (1 büyük bardak)
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DAHA FAZLA SU İÇİN:  

S I V I  A L I M I

1Van Walleghen EL, et al. Obesity (Silver Spring). 2007 Jan;15(1):93-9.

1. GÖR
Gün boyu tükettiğiniz su miktarını takip 
edebilmek için tüketmeyi planladığınız su 
miktarını görmek oldukça faydalıdır. İçmeyi 
planladığınız miktarda suyu bir şişeye koyun 
ve gittiğiniz her yere götürün. Bu, hem size 
su içmeniz gerektiğini hatırlatacak hem de 
sizi motive edecektir.

2. SOĞUT
Soğuk su çoğu zaman oda sıcaklığındaki 
sudan daha ferahlatıcıdır. Gün boyu 
yanınızda soğuk su bulundurmaya çalışın. 
Bu sayede daha fazla su tüketebilirsiniz.

3. UYAN
Sabah uyandığımızda hissettiğimiz 
“ağız kuruluğu” bize vücudumuzun 
sabaha kadar sususz kaldığını hatırlatır. 
Bu nedenle, yatağınızın yanına bir bardak 
su koyun ve sabah uyanınca ilk iş bu 
suyu için.

4. TAT KAT
Suyunuza Herbal Aloe Konsantre İçecek 
veya bir dilim taze limon ya da biraz 
salatalık, birkaç böğürtlen, biraz taze 
nane ya da bir dilim taze zencefil katmayı 
deneyin. Bu hem suyunuzu tatlandıracak 
hem de ona yenileyici bir aroma katacaktır.

5. TÜKET
Suyu menüdeki bir başlangıç olarak görün 
ve öğünlerinize bir bardak suyla başlayın. 
Bu sayede hem gün boyu daha fazla su 
içebilir hem de doğal iştahınızı biraz olsun 
frenleyebilirsiniz1.

İnsan vücudunun yaklaşık %60’ı 
sudan oluştuğundan, su vücut için 
hayati derecede önemlidir. Hem iyi 
görünmek hem de iyi hissetmek için 
yeterince sıvı tüketilmesi gerekir.

Peki bunun için ne yapabiliriz? Bu 5 
ipucu ile bol su içerek vücudunuzun 
yeterince sıvı almasını sağlayabilirsiniz.

HERBAL ALOE  
KONSANTRE İÇECEK
Sıvı alımınızın korunmasına yardımcı 
olan, lezzetli bir içecektir. Yüksek kalorili 
ve şekerli alkolsüz içeceklere karşı daha 
sağlıklı bir alternatif olarak suyunuza 
ekleyebilirsiniz.

BİTKİSEL KONSANTRE ÇAY
Yeşil ve siyah çay karışımından oluşan ve 
4 farklı aroması bulunan bu lezzetli içeceği 
sıcak veya soğuk olarak keyifle içebilirsiniz.

Önerimiz

Sıvı alımını artırmanın 5 yolu

KAYISI VE ŞEFTALİLİ SHAKE

Malzemeler: 
250 ml yarım yağlı süt 
2 çorba kaşığı (26 g) Herbalife Formül 1
Vanilya Aromalı Shake karışımı
2 adet kayısı, birkaç dilim şeftali
3 adet iri çekilmiş fındık içi  
1 çay kaşığı tarçın 
Buz parçaları 

Hazırlanışı: 
Malzemeleri karıştırıcıya (blender) 
ekleyin ve istediğiniz kıvama gelinceye 
kadar karıştırın. Servis bardağına 
aktarıp buz parçalarını da ilave edin. 
Üzerini süslemek için fındık içi ile tarçın 
karışımını serpin. Hemen servis yapın.

337 kalori (1 büyük bardak)
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AHUDUDU AROMALI
BİTKİSEL ÇAYLI SHAKE

Malzemeler: 
200 ml soğuk su 
1 çay kaşığı Ahududu Aromalı 
Bitkisel Konsantre Çay 
1,5 çorba kaşığı (19,5 g) Herbalife Formül 1 
Vanilya Aromalı Shake karışımı 
Buz parçaları 

Hazırlanışı:
Malzemeleri karıştırıcıya (blender) ekleyin 
ve istediğiniz kıvama gelinceye kadar 
karıştırın. Servis bardağına aktarıp buz 
parçalarını da ilave edin. Hemen servis 
yapın.

73 kalori (1 büyük bardak)

HERBAL ALOE 
KONSANTRE İÇECEK

Malzemeler:
500 ml su 
12 kapak Herbal Aloe Konsantre İçecek 
(yaklaşık 60 ml)
Birkaç dilim limon 
1/2 adet yeşil elma (dilimlenmiş)
Birkaç dal taze kekik
İsteğe göre birkaç buz parçası  

Hazırlanışı:
Tüm malzemeyi geniş bir kavanozda 
karıştırın. Gün içinde susadıkça için. 

61 kalori (1 kavanoz, 500 ml)
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Herbalife International Tic. Ltd. Şti.’ye aittir.
Üçüncü kişiler tarafından herhangi bir amaçla çoğaltılması yasaktır.


