
Temel Besin Grupları 



Etler 
 Hayvanların yenebilen kas dokularına et denir. Geçmişten günümüze et insanlar için önemli besin kaynağıdır. 

Ülkemizde en çok sığır, dana, koyun, kuzu, keçi, tavuk, hindi vb. etler, balık çeşitleri ve su ürünleri 

tüketilmektedir. Hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde et ve ürünlerinin sıklıkla tüketildiği görülmektedir.  

 

 Etler genel olarak büyüme ve gelişmeyi destekleyen, iyi kalitede protein içeren önemli besin gruplarındandır. 

Besin değerinin yüksek olması beslenmedeki yeri ve önemini arttırmakta, yiyecek hazırlama ve pişirmede pek 

çok üründe kullanılmaktadır.  

   

 Etlerin Sınıflandırılması 

 Etler cinslerine, renklerine ve gövdedeki yerlerine göre sınıflandırılır.  

 1. Cinslerine Göre  

◦  Kasap hayvanları: Koyun, Keçi, Sığır ve Domuz.  

◦ Kümes hayvanları: Tavuk, Hindi, Kaz, Ördek.  

◦ Av Hayvanları: Geyik, Karaca, Yaban Domuzu, Yabani Tavşan, Yaban Ördeği, Yaban Kazı, Keklik, Sülün vb.  

◦ Deniz ve Tatlı Su Hayvanları:  

  Tatlı su balıkları: Alabalık, Tatlı Su Somonu, Sazan, Yayın, Tatlı Su Kefalı, Tatlı Su Levreği vb.  

  Deniz balıkları:   

  Yağlı balıklar: Lüfer , Çinekop, Torik, Palamut, Uskumru, Yılan Balığı, İstavrit,  Sardalye, Hamsi, Tirsi, 

 Zargana, vb.  

  Yağsız balıklar: Kefal, Levrek, Kırlangıç, Kalkan, Dil, Pisi, Mezgit, Karagöz, Çupra, Mercan,  Barbunya, 

 Deniz Somonu vb.  

  Kabuklu deniz hayvanları: İstakoz, karides, kerevit, yengeç.  



2. Renklerine Göre  

 Beyaz Etler 

 Yapısında miyoglobin bulunmaz. Tavuk, piliç, süt danası, süt kuzusu, balıklar ve diğer 
su ürünleri.  

 Kırmızı Etler 

 Kırmızı etin rengi yapısında bulunan miyoglobinden ileri gelir. Miyoglobine bu 
kırmızılığı yapısında bulunan demir tuzları verir. Besin değerleri bu bakımdan 
farklılık gösterir. Kaz, ördek, sığır, koyun, keçi vb. 

 

3. Gövdedeki Yerlerine Göre  

 Birinci Kalite Etler 

 Yumuşak ve bağ dokusu az olan etlerdir. Sırt bölgesinde bulunur. Sığır ve danada  

 kalite sırasına göre; bonfile, kontrafile, fileto parçaları ve pirzola gelir. Süt 
kuzusunun tamamı bu grup etlere girer.  

 İkinci Kalite Etler 

 But bölgesidir. Körpe hayvanlarda farklıdır. Birinci kaliteye nazaran daha serttir.  

 Üçüncü Kalite Etler  

 Karın, incik ve boyun kısımlarıdır. Daha sert parçalardır 



 Etin pişirilmesi için seçilen yöntem, kullanılacak etin bağ 
dokusu miktarına bağlıdır. Bağ dokusu fazla olan etler 
genellikle bol su ile uzun süre kaynatılarak ya da kıyma 
yapılarak değerlendirilir. Bağ dokusu az olan etler ise 
kısa sürede, fazla su konmadan daha çok kendi suyuyla ya 
da içine ilave edilen sebzelerin suyuyla pişirilir.  

 

Etin Kalitesine Etki Eden Etmenler  

 Hayvanın beslenmesi.  

 Hayvanın cinsi.  

 Hayvanın türü, ırkı.  

 Hayvanın yaşı.  

 Bağ dokusu miktarı .  

 Hayvanın kesimden önce dinlendirilmiş olması.  

 Kesimden sonra etin dinlendirilmiş olması .  

 Etlerin uygun koşullarda bekletilmesi. 



Etin Satın Alınmasında Dikkat Edilecek Noktalar  

 
 Güvenilir satış noktaları tercih edilmelidir. 

 Etin satıldığı ortam hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olmalıdır.  

 Et sağlık kontrolünden geçmiş olmasına dikkat edilmelidir (Sağlık 

kontrolünden geçen etlerin üzerinde damga vardır).  

 Et taze olmalıdır.  

 Etin kendine has kokusu olmalı, ağır kokmamalıdır.  

 Et kullanım amacına uygun kalite ve miktarda alınmalıdır. 



VİDEO - 1 



 Et ürünleri etlerin sucuk, sosis, salam, 

pastırma, kavurma ve füme etler vb. 

şeklinde işlenmesiyle elde edilmektedir. 

 

 Sucuk yapımında et; ince kıyma halinde 

çekilir, tuz ve baharat eklenerek hayvan 

bağırsaklarına, jelatine veya selülozdan 

yapılmış kılıflara doldurulup 

olgunlaşmaya bırakılır.  

 

 Salam ve sosis; etin ince kıyma haline 

getirilip, tuz, baharat ve katkı maddesi 

ilave edildikten sonra kılıflara 

doldurulup tütsülenmesi (füme) ile elde 

edilir.  

 

 Pastırma ise parça etin tuzlanarak ve 

bastırılarak suyunun uçurulmasından 

sonra çemenlenmesi ve kurutulması ile 

elde edilir. Kayseri ili ile 

özdeşleşmiştir. 



VIDEO - 2 



 Sakatatlar, kasaplık küçük ve büyük baş 
hayvanların yenebilen iç organlarıdır. 
Çorbalarda, ana yemeklerde, salatalarda ve 
garnitürlerde kullanılmaktadır. 





Kaz Eti 

Tavuk Eti 

Ördek Eti 



Balıklar 

Su ürünleri kendi aralarında 

farklılıklar gösterir.  Tatlı su 

ve denizden elde edilen 

balıklar ile kabuklu ve 

kabuksuz su ürünlerini 

kapsar. Su ürünlerinde bağ 

dokusu azdır. Yapılarındaki 

yağ miktarına göre değişik 

pişirme şekilleri uygulanır.  

 

Genel olarak yağlı balıklar 

ızgara ve fırında, yağı az olan 

balıklar kızartılarak pişirilir.  





VIDEO - 3 



Av Hayvanları 

Bıldırcın 
Sülün 

Keklik 



Besin Değeri 

  Etlerde besin değeri; hayvanın cinsi, yaşı, vücut kısımları, yetiştiği 
yöre ve beslenmesine göre farklılık gösterir. 

 

 Etler biyolojik değeri yüksek, iyi kalitede protein içeren bir besin 
grubudur. Bileşiminde protein, yağ, B grubu vitaminleri (tiamin, 
riboflavin, niasin), mineral maddeler (demir, fosfor) lezzet verici 
organik maddeler ile su ve çok az glikojen (hayvansal karbonhidrat) 
bulunur.  Etin su oranı %50-75 arasında değişir. Bu durum hayvanın 
yaşı ile ilgilidir. Hayvan yaşlandıkça vücudundaki su oranı azalır ve et 
sertleşir. 

 

 Besin değerleri dikkate alındığında kasaplık hayvanlar ile kümes 
hayvanları benzerlik gösterirler. Beyaz etli hayvanlarda demir miktarı 
ile yağ içeriği kırmızı ete oranla daha azdır. Buna karşın protein ve 
niasin miktarı daha fazladır. Su ürünleri ise vitaminler (özellikle yağda 
çözünen vitaminler A, D, K ) ile mineral maddeler (fosfor, iyot, 
potasyum) yönünden, sakatatlar protein, demir, A ve B grubu 
vitaminlerinden zengindir. Etlerin enerji değerleri bileşimindeki yağ 
miktarına göre değişir. 



Yumurta 

 Hayvansal kaynaklı protein içeren yumurta, 

gerektiğinde et yerine kullanılabilen örnek protein 

içeren bir besindir. Protein içeriği nedeniyle her 

yaştaki bireylerin tüketmesi gereken bir 

besindir.Özellikle bebek ve çocuklar ile gebe ve 

emziklilik gibi özel durumu olanlar, ekonomik durumu 

iyi olmayanlar için en ucuz protein kaynağıdır. 

 

 Yumurta çeşitleri arasında en fazla tüketilen tavuk 

yumurtasıdır. Bunun yanı sıra devekuşu, bıldırcın, kaz, 

ördek yumurtaları da kullanılmaktadır. Ortalama olarak 

tavuk yumurtası 50-60 g. Ağırlığındadır. 

 

 Yumurta; kabuk, yumurta akı, yumurta sarısı olmak 

üzere üç bölümden oluşur. %11’i kabuk, %58’i yumurta 

akı, %31’i de yumurta sarısıdır. 

Devekuşu yumurtası 

1,5 kg 

Kaz yumurtası 



 Yumurta genel olarak kahvaltıda haşlanmış, kızarmış ya da 
omlet olarak hazırlanır. Ana yemeklerde (kıyma ve 
sebzelerle,çılbır yapımında), çorba terbiyelerinde, salatalarda 
garnitür olarak, mayonez yapımında, sos hazırlamada, hamur 
işleri ve pastalarda lezzet, renk, kıvam arttırıcı ve kabartıcı 
özelliğinden faydalanılarak kullanılır. 

 

 Yumurta akı ve sarısı farklı besin değerlerine sahiptir. Yumurta 
akı % 88 su, % 11 protein, % 0.2 yağ , % 0,8 mineral maddeler 
ve az miktarda karbonhidrat içerir. Yumurta sarısı ise % 48 su, 
% 17.5 protein, % 32.5 yağ , %1.9 mineral maddeler ile az 
miktarda karbonhidrattan oluşur. 



Kuru Baklagiller 

 Bitkilerin olgunlaşmış tohumları olan kuru baklagiller insanlar tarafından 

ehlileştirilen ilk bitkilerdendir. Kuru baklagiller olgunlaşmış tohumlar olduklarından 

esas bileşimleri karbonhidrat ve proteindir. Tanelerin dış kısımlarında posa, iç 

kısımlarında ise nişasta bulunur. Kuru baklagillerin protein kalitesi düşüktür. Bunun 

nedeni kuru baklagillerde selüloz gibi sindirilmeyen posanın fazla bulunmasıdır. 

 

 Kuru baklagil yemekleri pişirilirken içine az miktarda et ilave edilmesi protein 

kalitesini yükseltir. Menüde kuru baklagil ve tahıl ürünlerinin birlikte kullanılması 

bitkisel proteinlerin vücutta kullanım değerini artırmaktadır.Eksik olan 

aminoasitler dengelenmektedir. Örneğin kuru fasulye-pilav, nohut yemeği bulgur 

pilavı, aşure vb. Kuru baklagiller; çorbalarda, ana yemeklerde, pilavlarda ,salatalarda, 

garnitürlerde ve tatlılarda kullanılmaktadır. 

 

 Başlıca kuru baklagil çeşitleri nohut, fasulye, mercimek, bakla, bezelye, börülce, 

barbunya ve soya fasulyesidir. 



Yağlı Tohumlar 

 Vücuda enerji vermelerinin yanı sıra yiyecek hazırlamada 
lezzet verici ve çerez olarak kullanılırlar. 

 

 Enerji ve protein değeri yüksek olan bu besinlere özellikle 
çocukların ve ağır işte çalışanların diyetinde yer verilmesi 
yararlıdır. 

 

 Fındık, susam, ceviz, ayçiçeği, badem içi, fıstık çeşitleri 
sayılabilir. Aynı zamanda bu besinlerden bazıları işlenerek 
fındık ezmesi, tahin, tahin helvası vb. ürünler elde 
edilmektedir. 



Süt ve Süt Ürünleri 

 Süt, insan beslenmesinde çok önemli gıda maddelerindendir. 
Yeni doğan bebeğin besin gereksinmeleri anne sütü 
tarafından karşılanmaktadır. Yeni doğmuş bebeğin anne sütü 
ile beslenmesi, büyümesi, gelişmesi ve zeka gelişiminde çok 
önemlidir. Doğumdan sonra salgılanan ilk sütün (kolostrum) 
bebeğe verilmesi çok önemlidir. Bağışıklık sistemini 
güçlendiren kolostrum, normal sütten daha koyu ve daha sarı 
renktedir. İçindeki besin öğeleri konsantrasyonu daha 
yüksektir. Doğumdan 4-5 gün sonra süt normal kıvamını alır. 

 

 Sütünden yararlanılan hayvanların başında inek gelir. Bunun 
yanı sıra manda, koyun, keçi, deve gibi pek çok hayvanın 
sütleri de kullanılmaktadır. Sütün tüketim miktarları her 
ülkede aynı değildir. Süt tüketimini süt üretimi geniş ölçüde 
etkilemektedir. 



 Süt sağılır sağılmaz gereğine uygun bir şekilde korunmaz ve 

saklanmaz ise kolaylıkla bozulabilir. Hayvanın sağlık durumu, 

sağım ortamının temizliği de sütün sağlıklı olması açısından 

önemlidir. Tifo, verem, malta humması vb. hayvanlarda görülen 

hastalıklar insanlara pastörize edilmeyen sütle geçebilir. 

 

 Pastörizasyon: Süt, fabrikalarda süzüldükten sonra 80-85°C 

‘de 15-20 saniye ısıtılıp süratle soğutulur ve ambalajlanır. 

Pastörize edilmiş süt, buzdolabında yazın 24 saat, kışın 3-4 gün 

saklanabilir. 

 

 Sterilizasyon: Süt, 140-150°C ‘de 2-4 saniye ısıtılıp hızla 

soğutulur ve özel kutularda ambalajlanır. Uzun ömürlü süt 

(UHT) olarak bilinen bu sütlerin raf ömrü 3-6 ay arasında 

değişmektedir. Açıldıktan sonra buzdolabında saklanmalı ve 1-2 

gün içinde tüketilmelidir 



 Yoğurt: Sütün 40-45°C ‘de Lactobacillus bulgarius, streptekokus laktis vb. 
(yoğurt mayası) organizması ile mayalandırılması sonucu elde edilen bir üründür. 
Süt, çabuk bozulduğu için saklama süresini biraz daha uzatmak, farklı bir lezzet 
elde etmek amaçları ile yoğurt yapılır. Süt ile yoğurdun besin değerleri aynıdır. 

 

 Peynir: Sütün, rennin (peynir mayası) ile pıhtılaştırılarak suyundan ayrılması ve 
bunun belirli bir süre olgunlaştırılmasıyla elde edilir. Uygulanan işlemlere göre pek 
çok peynir çeşitleri elde edilebilmektedir. Örneğin; peynir yapımında katılaşan 
pıhtı, pişirme işlemine tabi tutulursa kaşar peyniri, doğrudan tuzlu salamuraya 
konursa beyaz peynir elde edilir. Peynirin besin değeri, içeriğindeki su ve yağ 
oranına göre değişebilmektedir. 

  

 Lor Peyniri: Peynir altı suyunun ısıtılmasıyla veya yağı alınmış sütün limon suyu 
gibi asitle muamele edilmesi sonunda elde edilen tuzsuz peynirdir. 

 

 Çökelek: Yağı alınmış yoğurdun tuz katılarak kaynatılmasıyla elde edilen çökelek; 
taze olarak kullanıldığı gibi, gölgede kurutularak diğer mevsimlerde kullanılmak 
üzere saklanabilir. 

 

 Süttozu: Sütün sıcak havalı odalarda püskürtülmesi veya kızgın buharla ısıtılmış 
silindirlerden geçirilmesi, suyunun uçurulması ile elde edilir. Süttozunun 
dayanıklılığının yüksek olması için nem miktarı çok az olmalı, vakumla 
paketlenmelidir. Yiyecek hazırlama ve pişirmede, gıda sanayinde yaygın olarak 
kullanılır. 



 Tereyağı: Süt, yoğurt ve kremanın çeşitli şekillerde işlenmesiyle 
elde edilen yağca zengin, aromalı bir süt ürünüdür. 

 

 Krema: Süt yağının çekilmesi ve işlenmesiyle elde edilir. Yemek 
pişirmede ve servislerinde kullanımı artmıştır. 

 

 Dondurma: Sütün şeker, harç ve aroma maddeleriyle 
karışımından hazırlanan dondurma, iyi bir enerji ve protein 
kaynağıdır. 

 

 Ayran: Yoğurt içerisine belirli oranda su ve tuz katılması ile elde 
edilen, yalnız ülkemize özgü, hoş ve kıvamlı bir içecektir. 

 

 Süt; su, yağ, protein, karbonhidrat, mineraller ve vitaminlerden 
oluşmuştur. Ortalama olarak sütün %87.3’ü su, %5’i karbonhidrat, 
%3.5’i yağ, %3.4’ü protein, %0.7’si mineral maddelerdir. Sütün 
bileşimi; hayvanın cinsi, beslenme şekli ve mevsimlere göre farklılık 
gösterebilmektedir. 



TAHILLAR 
 Tahıl taneleri, bitkinin kuru meyvesidir. Buğday, arpa, 

pirinç, yulaf, mısır vb. ile bunlardan elde edilen un, 
ekmek, bulgur, şehriye, irmik, kuskus, makarna, tarhana 
vb. bu gruba girmektedir. 

 

 Ucuz enerji kaynaklarından olan tahıllar, günlük enerji 
miktarının %70’ini karşılamaktadırlar. Bölgelere göre 
tahıl ve ürünlerinin tüketilmesinde çeşitlilik görülür. 

  

 Genellikle, Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinde buğday, 
Güney ve Doğu Asya’da pirinç, Orta ve Güney 
Amerika’da mısır en çok tüketilen tahıl çeşitleridir. 



SEBZE VE MEYVELER 

 Pratikte genellikle yemek ve salata olarak yenenlere sebze, 
tatlı yerine yenenlere ise meyve denir. Ülkemizde sebze ve 
meyvelerin tüketimi; bölgelere, mevsimlere, bahçecilik 
olanaklarına ve alışkanlıklara göre değişmektedir. 

 

 Sebze ve meyveler taze olarak (çiğ ve pişmiş) mutfaklarda 
kullanıldığı gibi gıda sanayinde, çeşitli şekillerde işlenmiş 
(konserve, kurutma, şoklayarak dondurma vb.) olarak da 
kullanılabilir. 

 

 Sebze ve meyveler; çorbalarda, etli ve zeytinyağlı 
yemeklerde, garnitür olarak salatalarda, turşu ve reçel 
yapımında, pasta, börek ve tatlılarda kullanılmaktadır. 



Sebze ve Meyvelerin Çeşitleri 

 Sebzeler bitkiden elde edildikleri kısımlara göre aşağıdaki gibi gruplandırılabilir. 

 Yumruları yenen sebzeler: Patates , yer elması, 

 Kökleri yenen sebzeler: Şalgam grubu, havuç, kereviz, pancar, 

 Soğan ve sürgünleri yenen sebzeler: Pırasa, soğan, sarımsak, 

 Sürgünleri yenen sebzeler: Kuşkonmaz 

 Yaprakları yenen sebzeler: Lahana, ıspanak, marul, semizotu, pazı v.b 

 Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzeler: Enginar, karnabahar, bamya 

 Meyvesi yenen sebzeler: Domates, patlıcan, biber, hıyar, kabak 

 Meyve ve tohumları bir arada yenen sebzeler: Taze fasulye, bezelye 


