Aylık Ücretsiz E-Dergi

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SAĞLIKLI BESLENME SEFERBERLİĞİ
Nezih Gençler
Yaylalarda doğal yetiştirilmiş atalık buğdaylarımızın taş
değirmende öğütülmüş kepekli ve rüşeymli unlarıyla ekşi mayalı
ekmek yapmak üzere EKMEK MEKTEBİ açtığımızı birçoğunuz biliyor.
Ekmek atölyelerimizin gün ve saatlerini birlikte belirleyelim mi?
Perşembe, Cuma ve Pazar günleri haricinde her gün olabilir...
Mutfaklarımızı marketlerin uzantısı, zehirli ürün deposu olmaktan
kurtarıp Probiyotik Mutfaklar yapmalıyız. Sağlıklı beslenebilme ve
hastalıklardan korunabilmek için bağışıklık sistemimizi geliştirmeli,
ekmeğimizi, yoğurdumuzu, turşumuzu, bozamızı, kefirimizi,
salçamızı ... kendimiz yapar hale gelmeliyiz...
Mahalle Mutfağı...
Mahalle Taş Fırını...Ekmek, yoğurt, kefir, turşu, boza, salça, tereyağı,
peynir atölyeleri...
Kent bahçeciliğini ve mevcut bostanları geliştirmek... Atalık ve Yerel
Tohumlarımızı üretmek ve Mahalle Tohum Ambarlarımızı
oluşturmak...
Mahallemizde üretemediklerimizi de sağlıklı ve doğal üretim yapan
küçük üreticilerden getirip paylaşmak üzere komşularımzla GIDA
DAYANIŞMA TOPLULUKLARI oluşturmak...Bütün bunlar artık birer
tercih değil yaşamsal zorunluluktur...
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YOĞURT VE PROBİOTİK YOĞURT
Haydar Yılmaz

Yoğurdun oluşumunu sağlayan 2 bakteri vardır. Lactobacillus bulgarius
Streptecoccus thermophilus.
Yoğurt olması için bu 2 bakteri şart. Yoğurt bir fermentasyon ürünüdür.
Bu bakteriler laktozu parçalayarak dönüştürdüklerinde kısa zincirli yağ asitleri
üretirler :
Bunlar laktik asit ,asedik asit ve hidrojen peroksit gibi antimikrobiyal maddelerdir
Bu anlamda yoğurt kesinlikle yararlıdır.
Aynı zamanda yoğurdun katı kısmındaki kazein ağır metal çökelticidir ve
zehirlenmelere karşı bunun için işletmelerde yoğurt yedirilir. Ayrıca yoğurdun suyu
ise whey proteinidir .
Kolay sindirilir ve kas gelişimine yararları vardır.
Yoğurt yararlı değildir gibi bir cümle doğru değil ..
Gelelim Yoğurt probiotik bir gıda değildir iddiamıza..Bir bakterinin probiotik
olabilmesi için belirlenen kriterler var.
1. Mide asidine dayanıklı olacak
2. Safra tuzlarına dayanıklı olacak
3. Midedeki kimyasal sindirimde fermentasyonda rol alacak
4. Canlı ve aktif formları ile bağırsaklara geçecek ve ilerleyecek:
5.Bağırsak dokusuna tutunacak.
6.Bağırsaklarda başta prebiotikler olmak üzere diğer besinleri ferment edebilecek.
7. Bağırsaklarda bulunan patojenleri etkisiz hale getirecek.
8. Proteinleri dönüştürerek bakteriyosin denilen doğal antibiotikleri üretecek.
9.Bağışıklık sistemi ve bu sistemle uyumlu diğer sistemlerin yönetiminde yetenekli
olacak.
v.s.
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Yoğurt bakterilerinden Lactobacillus bulgarius ince bağırsağın ortalarına kadar
canlı ulaşıp daha fazla ileriye gidemeyen ve dokulara tutunamayan bir
bakteridir.
Streptecoccus thermophilus bakterisi ise ancak ince bağırsağın girişi olan on
iki parmak bağırsağına kadar gelebilen ve burada yağların sindirimini yapan
safra tuzlarına karşı dayanıklılığı olmayan bir bakteridir.
Ancak lactobacillus bulgarius diğer probiotik bakteriler le birlikte olursa ,örneğin
lactobacillus asidophilus bakterisinin ince bağırsaklarda bu probiotiğin üretmiş
olduğu bakteriyosin olan asidopilin sayesinde öenmli bir süre canlılığını
koruyabilir ve dokulara birlikte tutunabilirler.
NEDEN HAZIR MAYA
PROBİOTİK BAKTERİLER canlı mikroorganizmalardır.Doğada elbette spontane
olarak diğer bir çok bileşenler ile bulunabilirler. Bağırsak florasının % 90 ını
oluşturan Lactobacillus ve Bifidobacterium ailelerinden probiotikler bağışıklık
sisteminin kurucusu ve koruyucsusudurlar
Sayısal olarak 100 trilyon sayısındadırlar. Bağışıklık sistemimizin daha güçlü
olması bu sayının azalmamasına ve azalsada tekrar takviye yapılamsına
bağlıdır.
Peki biz bu probiotikleri nasıl alacağız ki bağışıklık sistemimiz güçlü olsun. İşte o
yüzden saf hale getirilmiş aktif ve güçlü formlardaki probiotik bakteriler hijyenik
olarak bu hazır maya oluşumlarında kombine edilirler.
Hazır probiotik mayaların gerekçeside oluşumuda budur. Bunda kuşku duyacak
veya soru işareti olacak bir durum söz konusu olmamalıdır.
Sorun şu Bağışıklık sistemimiz önce antibiotikler tarafından bombardıman
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edilmişlerdir.

Bu insanlığın yaşadığı en kötü 75 yıldır:
Ve bu nedenle bağışıklık sistemi çökünce hastalıklar patlamıştır. Antibiotiklere ve
antiviral ilaçlara dirençli süper mikroplar ve virüsler mutasyona uğrayarak her geçen
gün güçlenerek saldırmaktadır.
Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü antibiotik kullanımı konusunda uyarı yaparken
probiotik kullanımı konusunda ÇAĞRI yapmıştır
O yüzden popüler olmuşlardır. Sürekli söylenen ezberler .. Bizim bildiğimiz ev yapımı
yoğurt, peynir, sirke, turşu ( lahana ), ekşi maya ekmek, tarhana, salamura yeşil zeytin ..
Bunları toptan yazmakla probiotik olmuyorlar :
Sonuç :
Probiotik bakteriler ile fermente ürünleri daha standart daha zengin ve daha fazla
etkin yapmak mümkün :
Bu sayede maya ile içine milyarca giren probiotikler trilyonlarca olarak bize geri
dönecektir.
Bunun bir zararı varmıdır ?
Yoktur...
O zaman probiotik bakterileri reddetmek veya eskiden probiotik mi vardı ya ..diyerek
dudak bikmek sağlığımız açısından olumlu olmayacaktır
Şimdi probiotik gıdalar ile beslenme ile Sağlık ve Beslenme konularında ....
Dünyanın yörüngesi değişebilir.
Bu bir tarihsel fırsattır.
Geleneksel gıdalarımızı dahada zenginleştirerek probiotiklerin çeşitlerini ve sayılarını
daha çok olarak kazanmış olacağız. Ve işin en önemli yanı nedir biliyormusunuz ?
Çok ucuz ve çok sağlıklı beslenerek hastalıklardan korunmuş olacağız işte mihenk
noktası budur "
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TOHUMDA YAŞAM YA DA YAŞAMDA TOHUM…
Nezih Gençler
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Kepekli-Rüşeymli Tam Buğday Unundan Ekmek
Yapımı(ayrıntılı)
Nezih Gençler

Evinde ekmek yapmak isteyen arkadaşlarımız için ayrıntılı bir öneri: Ekmek yapımında tahılların seçimi çok
önemli. Kimyasal gübresiz ve ot-böcek öldürücü ilaçlar kullanılmamış toprakta üretilmiş eski, uzun sap sert ve
yumuşak buğdayların belli oranda yerli kara çavdarla karışımıyla
yaptığım ekmeğin hem tadı hem de dokusu hoşuma gidiyor. Su değirmeni ya da kara değirmende veya el-ev
değirmenlerinde sağlıklı ve düşük ısıyla
öğütülmüş kırmızı-kızıltan-kızılca, sarı,Siyez, karakılçık, ak-kara akser, köse, cumhuriyet, bezosta buğdaylarının,
sert ve yumuşak niteliklerine göre belli oranlarla ve (%5-10) oranında yerli karaçavdarile karışımından elde
edilen rüşeymli ve kepekli değirmen unu kullandım ve tavsiye ederim. Rüşeymli ve kepekli olarak öğütülen unun
geniş delikli elekle sadece sap kırığı ve kaba kepeğini almak yeterli oluyor.

Yaklaşık 50 gram kulak memesi kıvamındaki ekşi maya ile, -tam buğday unu karışımındaki yumuşak ve sert
buğday oranlarına göre- 0,665 – 0,685 Kg tam buğday ununun kulak memesi kıvamında yoğrulmasıyla elde
edilen yaklaşık 1,150 Kg’lık dinlenmiş hamurdan, pişmiş haliyle yaklaşık 1 Kg’lık ekmek yapılabilir. Yaklaşık 50
gramlık kulak memesi kıvamındaki ekşi mayamızı ekmek yapacağımız günden yaklaşık 1 gün önce oda
sıcaklığında yaklaşık 4-6 saatte bir besleyip çoğaltmaya başlamalıyız. İlk 3 besleme/çoğaltmayı, ertesi gün
ekmek yapacağımız 650 / 700 gr undan her seferinde alacağımız 75-80 gr unla gerçekleştirebiliriz. 50 gramlık
ekşi mayamızı biraz içme suyuyla,tahta kaşıkla yoğurt özer gibi homojen çamur kıvamına (boza kıvamına)
getirip kapalı konumda yarım saat bekledikten sonra, üzerine 75-80 gr unumuzu karıştırıp yaklaşık 15 dakika
kulak memesi kıvamında yoğururuz.
Tercihen maya hamurumuzu öpecek şekilde, ılık ıslak bir bezle kapatıp, kapalı bir kapta, kışın üzerini bir havlu ile
örterek, yaklaşık 6 saat oda sıcaklığında beklemeye alırız. 40-45 dereceye kadar ısıtılmış ve içine çelik bir kapta
kaynar su koyulmuş fırında bekletirsek bu süre kısalacaktır. 1. veya 2. besleme, çoğaltma ve kısa yoğurmayı
gerçekleştirdikten sonra mayamızı dinlendirmeye almadan önce, ilk koyduğumuz ekşi mayamız kadar maya
hamurunu alıp tercihan etrafını unla kaplayıp kapalı bir cam kavanozun içinde, buzdolabımızın en az soğuk
olan bir bölümünde (örneğin sebzeliğinde) ya da kilerimizin en serin yerinde bir sonraki ekmek için saklarız…

8

Her seferinde yaklaşık 100’er gram un ekleyerek yaptığımız bu 3 kez maya çoğaltma/besleme işlemi, ekmek
yapma sıklığımıza göre ya da zamansızlığımıza göre değişebilir… 1 kez çoğaltıp besleyerek de 4. aşama olan
maya tutmaya geçebiliriz. Hatta zamansızlıktan, buzdolabından çıkardığım ekşi mayayla direkt 4. aşamadaki
gibi maya tutup, o mayadan yedek mayamı ayırıp, kalanla ekmek yaptığım da oldu. Uzun bir süre hiç ekmek
yapmasak da buzdolabımızdaki çekirdek ekşi mayamızın haftada bir kez beslenip çoğaltılması, onun sağlıklı
yaşamasını sağlayacaktır. Maya, sindirim ve boşaltım sistemimizi kolaylaştıran ve de çok etkin bir doğal
antibiyotik olarak bağışıklık sistemimizi koruyan ve geliştiren canlı bir organizmadır. 4. ve son kez maya besleme
ve çoğaltma işlemimiz için elimizde yaklaşık (650/700 – 300= 350/400 gr un kalmıştır.
Bu son maya besleme/çoğaltma işlemine ekmek ustaları MAYA TUTMAK diyor. 3 kez beslenip çoğaltılmış
mayamızı gene tahta bir kaşıkla yoğurt özer gibi homojen bir çamur kıvamına getirirken, eğer kış
mevsimindeysek kullandığımız suyu 25-30 dereceye kadar ısıtmamız, yaz ortalarındaysak kullandığımız suyu
buzdolabında, içilebilir ısıda soğutmamız ve mevsimi önemli değil, tercihan suyun içine bir tatlı kaşığı pekmez
veya bal karıştırmamız fermantasyon hızını düzenleyecektir. Çamur kıvamına getirdiğimiz mayamızın üstünü
kapatıp yaklaşık yarım saat bekledikten sonra kalan unumuzun (350/400 gr’ın) yarısını (175-200 gr’ını) eşit
dağılımla üzerine serperek karıştırıp kulak memesi kıvamında 15 dakika yoğurmamız gerek. Böylece
tuttuğumuz mayayı oda sıcaklığından biraz daha sıcak bir ortamda yaklaşık 6 saat bekletmeye almalıyız. 45
derece ısıtılmış fırın gibi daha sıcak ortamlarda bu süre kısalabilir…
Tuttuğumuz mayayı, gene mevsimine göre ısısını ayarladığımız içme suyuyla (suya tercihan 15-20 gram ya da
bir çorba kaşığı erken hasat, bekletmeden soğuk sıkma, 0,4-0,5 dizem, katkısız doğal sızma zeytinyağı
karıştırabiliriz) homojen bir çamur kıvamına getirip yarım saat dinlendirdikten sonra kalan unumuzu karıştırıp
yaklaşık 45 dakika yoğurmalıyız. Yoğurma işlemimizin son çeyreğinde, yeterince kaya tuzunu içinde erittiğimiz
yeterli bir miktar su ilave edecek şekilde opsiyonlu bir su ilave periyodu uygulamalıyız.

Una buladığımız parmaklarımızın arasına sıkıştırıp çekip bıraktığımı hamurun uzama esnekliği, dikliği, sertliğiyumuşaklığı ve parmak ucumuzda uyandırdığı ‘beni artık dinlendir’ hissi ile yoğurmaya son verebiliriz. Hamuru,
yoğurma kabında, mevsimine ve havanın nemine göre yaklaşık 30 dakika dinlendirdikten sonra, un serpilmiş
düz bir zeminde,avuç içiyle hafif sıkıştırarak yuvarlayıp, içine hafif unlanmış bez serili (minette) bir kapta, oda
sıcaklığından biraz daha sıcakta gene mevsimine göre 3-4 saat dinlendiririz… Biz bu ikinci dinlendirmeyi, 40-45
dereceye kadar ısıtılmış ve içine bir çay bardağı kaynar su koyulmuş ev fırınımızda da yapabiliriz… Böylece
dinlenme süresini kısaltabiliriz. Tüm dinlendirmelerde hamurun doğal fermantasyon sürecindeki belirtilerine
dikkat etmeliyiz. Şişmesi, ekşi maya kokusu,hafif kabuk oluşumunun sertliği ve rengi, çatlak çizgilerinin oluşup
oluşmaması vs… önemli ipuçlarıdır. Bana ekşi maya ve ekmek yapmayı öğreten ustalarımdan İsmail Saltan;
“ekmek ateşte değil teknede bişer” demişti… Daha sonra bezin bir ucundan tutup kaldırarak, fırına vereceğimiz
kaba ya da zemine ters kapatacağımız hamuru önceden ısıtılmış olan fırında ilk 5 dakika 230-235 derecede,
sonraki 15 dakika 210-200 derecede, sonraki 15 dakika 190-180 derecede ve en son 15 dakika da 170-160 dereced
pişiririz… Son 15 dakikalık bölümde ekmeğimizin pişip pişmediğini kontrol etmeliyiz… Fırınımız fanlı ise fanı, pişirme
sürecimizin ilk 5 dakikasında ve zaman zaman çalıştırabiliriz…
Pişirme boyunca fırınımızın nemli ortamını koruyabilmemiz için fırınımıza geniş yüzeyli çelik bir kaba kaynar su
doldurup bırakmamız gerek. Bu suyun içine, kekik, nane, kabuk tarçın gibi bitkiler atabiliriz…
Böylece taş fırında meşe odunuyla pişirmeye yakın bir nem, sıcak ve doğal aromatik bir hava sirkülasyonu
sağlamış olacağız… Pişirme öncesi dinlendirmede bez kullanmamızın nedeni sadece hamurun kaba
yapışmaması için değil, hamuru kaptan çıkarıp pişeceği zemine ya da kaba alırken, hamurun bezi öpen alt
kısmının, pişerken üste gelmesini sağlamak ve şekil bozukluklarını asgariye indirmek içindir…
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Fırında pişirme kabı ya da tava kullanıyorsak, bu son dinlendirmeyi, yoğurma kabında yeterince
dinlendirdiğimiz hamuru elle yuvarlayıp una bulayarak direkt pişirme kaplarına alarak da yapabiliriz. Pişirme
kapları, hamur koyulmadan önce zeytinyağı veya tereyağıyla yağlanmış olmalı. Böylece bez serili minette
bekletme ve bezden pişeceği zemine aktarma işleminden kurtulmuş oluruz… Özellikle hamur yoğurma,
dinlendirme, kesme ve pişirme aşamalarında Balıkesir Dereçiftlik köyündeki Ercan Taş Fırın ustası Özhan ve
Özgür Ercan ustalarıma 2 sene çıraklık yaptım… Burada belirttiğim tüm ağırlık ve hacim ölçüleri, zaman
uzunlukları ve miktarları aslında doğada olmayan, yalan, eksik ve yanlış verilerdir. Doğanın ve doğal süreçlerin
kendi durumlarına, iklime, coğrafyaya, denizden yüksekliğe, rüzgara, neme, mevsimlere … bağlı kendilerine has
değişken ölçüleri, anları ve oranları vardır…
Bizim sonradan uydurduğumuz “zaman”, “saat”, “kilo”, “litre”, “metre” gibi ölçüler ancak doğal yasalara, doğal
durumlara ve süreçlere yakın ve uygun olduğu oranda doğruya yakındır… Onun için hep ‘yaklaşık’ demek ve
durum, mevsim bildirmek zorunda kaldım. Diğer geleneksel-doğal tarım ve hayvancılık ürünlerinin üretilmesi
gibi, ekşi maya ve ekmek yapmak da aslında usta-çırak ilişkisiyle, kuşaktan kuşağa tecrübe aktarımıyla ve ‘el
verme’yle gerçekleştirilebilecek bir *ARTİZAN zanaatkarlık ve sanatkarlık… Ekşi mayanın da ekmeğin de ‘olması’
doğal fermantasyon sürecine ve fermantasyon anına bağlıdır. Orada bizim zamanlama, ağırlık ve hacim
ölçülerimiz sökmez… Keşke bu kadar doğadan kopmamış ve doğaya, aslında kendi özümüze
yabancılaşmamış olsaydık, daha az hata yapma özelliklerimizi yitirmemiş olurduk ve daha güzel, lezzetli ve
sağlıklı gıdalar tadabilirdik.

10

Haydar Yılmaz

PREBİYOTİK NEDİR ?

Prebiotikler bitkisel liflerdir..
Yapı olarak dirençli karbonhidratlardır.Basit ,rafine ve dirençsiz
karbonhidratlardan farklı özellikleri bulunur.Prebiotik lifler ,ince
bağırsaklardan emilim yapılmazlar.
Doğrudan kalın bağırsaklara geçerlerKalın bağırsaklardaki
probiotiklerin besin maddesi olurlar ve onları beslerler.Kalın
bağırsaklarda probiotikler tarafından fermente edilirler.Sağlıklı
beslenmenin en önemli ana unsurlarındandır..Bitkisel
besinlerde ;Fruktanlar (inülin ve oligofrüktoz), bakliyatlardaki
oligosakkaritler ve anne sütünde bulunan bulunan bazı galakto
oligosakkarit yapılardır. Prebiyotikler, sindirim enzimleri tarafından
sindirilmeden kalın bağırsağa ulaşarak, oradaki konakçı
mikroorganizmaların seçimli olarak çoğalma ve gelişmesine katkı
sağlamaktadır. İnce bağırsaklarda sindirilmedikleri için için enerji değerleri yok denecek kadar azdır.Bütün
prebiyotikler lifler insan sağlığı için vazgeçilmez bileşenlerdendir.
Son 20 yılda yapılan klinik ve diyetetik çalışmalarda büyük bir çoğunluğunu oligosakkaritlerin ve fruktanların
oluşturduğu prebiyotiklerin insan sağlığına doğrudan ve dolaylı olarak katkı sağladığı ortaya konmuştur.Her lif
prebiotik lif değildir…
Probiyotik bakteriler tarafından fermente edilebilecek karakterdekilifler prebiotik liflerdir.Prebiotik lifler ,özellikle
Kalın bağırsaklarda hakim olan Bifidobacterium bakterileleri besleyerek onların çoğalmalarını sağlarlar.
PREBİOTİKLERİN YARARLARI
Prebiotikler lif özelliği olan dirençli karbonhidratlardır.
Prebiotikler ince bağırsaklarda sindirim ve emilim yapılmazlar.Doğrudan kalın bağırsaklara geçerler.
Kalın bağırsaklardaki probiotik bakteriler tarafından fermente edilirler.
Kalın bağırsaklardaki bu fermentasyonda prebiotik lifler dönüşür.Kısa zincirli yağ asitleri ortaya çıkar.Bunlar
çok güçlü antimikrobiyal maddelerdir
Prebiotik lifler aynı zamanda kalın bağırsaklardaki probiotiklerinbesin kaynağıdırlar.Onların beslenerek
güçlenmelerini ve çoğalmalarınısağlarlar.
Fermente edilmiş prebiotik liflerin enerji değerleri çok düşüktür.
Probiotik bakteriler bağırsak dokularında prebiotikler ile birlikte ortak bir yaşam oluşturarak kolonize olurlar.
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Bu kolonize yapı bağırsak duvarını ve dokularını koruyucu bir duvar gibi korur.Proteinleri ve kolajenleride bu
duvarın içine çekerek savunmayı güçlendirirler.
Bu koruyucu duvar aynı zamanda bağırsak geçirgenliğini engeller ve bağırsaklardan sızıntılarını önler.
Bağırsak dokularında hasarlanmaları önler ,ortaya çıkan dokuhasarlarınıda tamir ederler.
Prebiotiklerle birlikte prebiotik lifler bağırsak kas dokularının ritmikkasılmalarını kontrol ederler.Her bağırsak
boğumundaki ileriye doğruolan hareketlenmeleri düzenli olmasını sağlarlar.
Prebiotikler gıdalardaki mikroorganizma olmayan bir çok yararlıorganik kompenantlarında bağırsaklara
taşınmasına yardımcı olurlar.
Prebiotiklerin diğer en önemli rolü ise gıdalarla birlikte gelen veyasindirimde ortaya çıkan bir çok zararlı ve
zehirli maddeleri süpürerekdışarı taşımalarıdır.
Prebiotik lifler Probiotik bakteriler ile birlikte yaptıkları sentezlemelerile amonyak,nitrit,aseteldahit,amin ve
fenolik bileşikler gibi toksinmaddelerin organlara ve dokulara girişini engellerler
Prebiotik lifler alındığında metabolizmanın kan değerlerindekitrigliserit,insülin,glikoz düzeyleri anlamlı bir
şekilde düşürmüştür.Karaciğerlerin yağ sentezinide azaltmıştır.
Prebiotik lifler gıdalardan alınan kalsiyum,magnezyum,demir ,çinkove mangan gibi minerallerin bioyararlığını
arttırır. Menopoz ve andropoz dönemlerinde kemik erimesine karşı gıdalardaki kalsiyumun emilimini arttırdığı
tespit edilmiştir.
Prebiotik lifler Probiotik bakterilerin kalın bağırsaklarda vitaminlerisentezlemelerine ve K2 ile H vitamini
üretmelerine yardımcı olurlar.
Prebiotik lifler kalın bağırsaklardaki en önemli sorun olan kabızlıkolgularında probiotik bakteriler ile birlikte
çözüm oluştururlar.Kalın bağırsaklardaki probiotik bakteriler dışkı oluşumunu,dışkının su tutmasını,dışkının
kıvamını ve zamanlamasını yönetirler.
Prebiotik lifler ishal olgularında su tutucu özellikleri ile ishallerdeolumlu etki yaparlar .Kolonda asit düzeyini
düşürerek probiotik etkiyaptıkları araştırmalarda belirlenmiştir
Prebiotik lifler kalın bağırsaklarda maksimum sayıda bulunanBifidobacterium bakterilerinin çoğalmalarına
ve aktifleşmelerineverdikleri destek ile kalın bağırsak kanserleri ,özellikle kolon kanseririsklerini ortadan
kaldırırlar.
Prebiotiklerin diğer en önemli rolü ise gıdalarla birlikte gelen veyasindirimde ortaya çıkan bir çok zararlı ve
zehirli maddeleri süpürerekdışarı taşımalarıdır.
Prebiotik liflerin en önemli diğer rolü ise probiotik bakteriler ile birlikte bağırsak dokularının arka bölümündeki
peyer plağı denilen alanı güçlendirmeleridir.Peyer plağında savunma sisteminde hafıza görevi gören
hücreler bulunur.
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Hastalık yapan tüm patojenler hakkındaki bilgilerin depolandığı bir bilgi bankası gibi olan bu hücrelerin
güçlenmesi probiotik veprebiotiklerin işbirliği ile sağlanır .
Patojenler ile ilgili tüm bilgilerin peyer plağındaki hücrelere taşınmasını sağlayan probiotikler ile prebiotiklerin
işbirliği ileoluşturdukları simbiotik kolonileridir. Bu bilgiler vagus sinir hücreleri ile vücudun tüm organlarına ve
dokularına taşınır.
Aşıların etkilerinin arttırılması ,antikorların zayıf bağışıklık yanıtlarının güçlendirilmesini sağlayanda bu
simbiotik kolonize yaşamdır.
Probiotik bakteriler prebiotik lifleri fermente ettiklerinde oluşan kısa zincirli yağ asitleri beyindeki sinir sistemini
olumlu olarak etkilerler.Beyindeki toksin zehirlenmelerini önleyerek beyin sağlığına olumlu katkı yaparlar.
Probiotik ve Prebiotik işbirliği yaşam boyu hafıza ve öğrenmedeki mental sağlık açısından kritik bir öneme
sahiptir.
Prebiotik lifler içinde İnülin ve Oligofruktoz en yüksek performansa sahip lif çeşitleridir. Oligofruktoz anne
sütünde bol miktarda bulunur . İnülin kaynağı ise hindiba köküdür.
*Doğal Prebiotik Lif kaynakları ; Soğan , Sarımsak, Bezelye, Pırasa, Enginar,Kuşkonmaz, Bakliyatlar ile Hindiba
kökü ,Kabak, Pancar, Havuç, Şalgam, Lahana gibi sebzeler ve Muz,Elma gibi meyvelerdir.Fasulye , Nohut ,
Mercimek gibi bakliyatlardır …

13

SARI BAŞAK BULGURU NASIL PİŞİRİLİR?
Yıkandıktan sonra 15, 20 dakika kendisinin yarısı kadar ılık suda bekleyecek.
Suyunu
çekecek ve daha sonra zeytinyağında hafifçe kavrulduktan sonra üzerine
kendisi kadar kaynar su ilave edilip tuzu koyulacak. Yeterince pişirildikten sonra
altı kapatılıp demlenmeye bırakılırken üzerine tereyağı koyulacak.
Sosu ( İsteğe Bağlı )
İstenirse ayrı bir tavada domatesli biberli sosu hazırlanıp üzerine
dökülebilir…

CANLI BAKTERİLER İLE CANLI GIDALAR ÜRETMEK .
Haydar Yılmaz

Dr.İsac Karasu Selanikten gelmiş olduğu Barselonada muayene açtığında İspanyol gribinin en ağır sonuçları ile
karşılaşır.
Toplamda İspanyol gribinden 40 milyon kişinin öldüğü açıklanır .
Ancak bu sadece İspanya 1. dünya savaşına katılmadığı için tutulan kayıtlardan alınan sonuçtur.
Savaşa katılan hiç bir ülke kayıt tutmamıştır.
Özellikle cephelerdeki ölümlerin çoğu gripten olmuştur.
İspanyol gribinin tahminen 250-300 milyon kişinin ölümüne sebep olduğu sanılmaktadır.
1. Dünya savaşının bitme nedeni İspanyol gribidir. Tarafların birbirlerine verecekleri zararın ,İspanyol gribi her
iki savaşan taraflara kat be kat fazlası ile vermiştir.
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Dr. İsac Karasu ispanyol gribine yakalanan hastalarını iyileştirmek için çaba harcar .

Düşünür ne yapmalıyım ?

Gribin etkilerine karşı Selanikte Türklerin hastalara yoğurt verdiklerini hatırlar.
Hemen muayenenin altında minik bir yoğurt imalathanesi kurar.
Yoğurt yedirdiği hastaları gribi atlatarak ; ishal ,kusma şikayetleri sona erer.

Dr. İsac Karasu birden Katolanya bölgesinde ünlenir .
Hastalar ona muayene olmak için kuyruk olmaktadırlar:

YOĞURT ECZANELERDE .
Yoğurt artık eczanelerde satılacak boyuta gelmiştir.

Yoğurt ilaç gibi eczanelerde satılırken Dr. İsac Karasu oğlu Daniel’ e derki ; bu yoğurdun içinde bir şeyler var ve
bunu biz bilmiyoruz.
Bu bilmediğimiz şeyler insanlara yarıyor ,sağlıklarına olumlu etkiliyor.

Yoğurdun içindekileri öğrenmeliyiz.. der oğluna :
Ve onu Pastör Enstitüsüne ”Mikrobioloji” öğrenimi için gönderir.
TARİHİN YÖN DEĞİŞTİRDİĞİ ANLAR.
Pastör Enstitüsünde bilim insanları, hastalıklara yol açan mikrop ve virüsleri incelerken ,yararlı bakterileride
keşfeder. Bu yararlı bakterilerin fermente gıdalarda bulunduğunu gözlemlerler. Fermente gıdaların içinde canlı
bakteriler olduğunu ,aynı bakterilerin insan bağırsaklarındada yaşamaya devam ettiklerini tespit ederler :
Yoğurt ve kefir ilk inceledikleri fermente gıdalardır .
Epidemolojik olarak toplumların geleneksel beslenmelerini incelediklerinde fermente gıdaların şifa kaynağı
olarak süreklilik içinde tüketildiklerini görürler.
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CANLI BAKTERİLER İLE CANLI GIDALAR.
Pastör Enstitüsünde yapılan araştırmalar dünyanın sağlıklı beslenme eksenini ciddi derecede değişime
uğratacak kadar derin ve önemlidir. Fransada şaraptan sonra en çok tüketilen gıda yoğurt olur .
Hem Avrupada hem Amerika da yoğurt hızla yaygınlaşan bir fonksiyonel gıda olarak yaygınlaşır.
Yoğurtta ve kefirde gözlemlenen bu canlı gıdalar daha bir çok fermente üründe görülmüştür .
Bilim dünyası insanlığın beslenmesinde bu fermente gıdalrın sağlıkla ilişkilerini incelemeye başlar.
Diğer yandan bağışıklık sisteminin bağırsaklarda kurulduğunun tespitini yapar.
TÜRKİYE’DE YOĞURT
En çok övündüğümüz ve tükettiğimiz yoğurda biz damak tadı ve sadece geleneksellik içinde dar çerçeveden
bakıyoruz.
Dr. İsac Karasu gibi bunun içinde ne var ? diye merak etmedik . Yoğurdun kaymağını ve çok katı ,taş gibi
olması kriterlerini sadece öne çıkardık : Tabi birde , yoğurdu Türkler buldu , keşfetti diye övündük . Ama
dünyaya bir TÜRK YOĞURDU markası bile sunamadık.
Bu dar bakış açısı , bizim sağlıklı beslenmeye bakış açımızdı Bütün gıdalara bakış açısı damak tadının ve
görselliğinin ötesine geçemedi. Yoğurdun ,Kefirin ,Turşunun,Bozanın içinde ne var diye hiç merak etmedik.
Turşuya bile yaklaşımımız bir film kesitinden kalan Sirke ile mi , Limon ile mi tartışmasının ötesine geçemedi.
Ne zaman ki turşudan bahsedecek olsak ,hemen Münir Özkul ile Adile Naşit replikleri tekrarlanıyor .
HERKES MERSİN’E GİDERKEN ..
Bugün mikro canlılar ile yapılan fermente gıdalar ,sağlıklı ve fonksiyonel beslenmenin öncülüğünü yapmaktadır.
Dünyada yaygınlaşan yararlı bakterilerin en güçlüleri olan ve bağırsakalra canlı ulaşabilen Probiotik bakterilerle
yapılan Probiotik gıdalar en popüler gıdalardır. Biz yine hala o dar bakış açımız ile tartışıp duruyoruz.
Yoğurt cıvık
Yoğurt uzuyor
Yoğurt katı olmadı
Yoğurt sulu oldu
Yoğurt kaymağı olmadı
Yoğurt şöyle oldu böyle oldu.
Kimse yoğurdun içindeki canlı bakterileri göremiyor ? Bu canlı bakterilerin bağırsaklara canlı ulaşarak dokulara
tutunduğunu anlayamıyor !..
Bu canlı bakterilerin bağırsaklarda kolonize olduğunu ve sürekli fermentasyon yaptığını hala anlamıyor .!..
Bu canlı bakterilerle yapılan canlı gıdaları daha çok tüketmemiz gerektiğini ,her öğün soframızda mutlaka
olmasını sağlamamız gerektiğini hala anlamıyor !..
Bu canlı bakteriler ile yapılan canlı gıdalar yerine dalından koparılmış ,kurumuş,etkinliğini yitirmiş ve ölmüş
olan bitkilere daha çok mucizevi anlamlar yükelemeyi tercih ediyor !…
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Bu canlı bakteriler ile canlı gıdaları ne kadar çok tüketirse hastalıklara karşı direnç kazanacağını hala
anlamıyor.!..
Anne sütünde de bulunan bu canlı bakterilerin aynı şekilde canlı gıdada da varolduklarını hala anlamıyor !..
100 yıl önce Dr. İsac Karasunun baktığı gibi bakmalıyız . Bu canlı gıdaların içinde CANLI BAKTERİLER var.
BU CANLI BAKTERİLER BAĞIRSAKLARIMIZA KAZANIRILMALIDIR !…
SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLİ BUNLAR ÇALIŞTIRACAK
BESİNLERİ TEKRAR TEKRAR BUNLAR FERMENTE EDEREK EMİLİM YAPILACAK FORMLARA GETİRECEK .
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREREK ,
İNSAN VÜCUDUNUN KENDİ KENDİ YENİLEMESİNİ
VE KENDİ KENDİNİ İYİLEŞTİRMESİNİ BUNLAR SAĞLAYACAK.
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