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ELLEsa¤l›k

S‹ND‹RIM‹N‹Z‹
RAHATLATIN

Yemek en kiflisel eylemlerden biridir. Bir fley yedi¤iniz zaman, mesela lezzetli bir fleftali, o
meyveyi vücudunuza al›yorsunuz ve bir anl›¤›na sizin bir parçan›z haline geliyor. 

Yumuflak kabu¤unun her tatl› lokmas› vüdunuza kar›fl›yor ve hücrelerinizin bir parças› oluyor.
Asl›nda bu durum gerçekten çok seksi. Yemek hakk›nda böyle düflünmeye bafllarsan›z, 

gerçekten ne yutmak istedi¤inizi yeniden gözden geçirebilirsiniz.

S‹ND‹R‹M‹N‹Z‹
RAHATLATIN
Hayat›n›z de¤iflsin
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u ay asl›nda moda dergilerinde
pek hofl karfl›lanmayan bir konu
hakk›nda konuflmak istiyorum.
Haz›ms›zl›k. Evet, do¤ru. Sindi-

rim sistemimiz dü¤ümlendi¤inde can›m›z›
s›kan fliflkinlik, gaz, mide ekflimesi, kab›zl›k
ve di¤er bütün nahofl fleylerden bahsediyo-
rum. ‹nsanlar bu problemleri saklamaya
meyillilerdir –sosyal konuflmalar için hari-
ka bir konu de¤il- ama sindirim sorunu sal-
g›n boyutlara gelecek kadar yayg›nlaflt›. 

Stres, fazla yemek, ifllenmifl ve rafine yi-
yeceklerle bu¤day ve flekeri fazla tüketmek
ve yiyecekleri yanl›fl bir flekilde kar›flt›rarak
yemek; zaman zaman baflgösteren ya da
sürekli sindirim problemlerine yol açabilir.
Sindirim sistemi vücudumuzun merkezini
kapsar ve düzgün ifllemedi¤i zaman beden
ve ruh sa¤l›¤›m›z zarar görür. Haz›ms›zl›k
genellikle bedenimizin: “Dur! Bu yiyecek-
lere bir anlam veremiyorum. Molaya ihti-
yac›m var!” deme yoludur. E¤er bu ilk uya-
r› iflaretlerine dikkat edersek, genel olarak
yolun sonunda karfl›m›za ç›kacak daha cid-
di sa¤l›k problemlerini önlemifl oluruz. 

VÜCUDUN MERKEZ‹
Hastalar›ma sindirim sisteminin resmi-

ni gösterdi¤im zaman an›nda kafalar›nda
bir ampul yand›¤›n› görebiliyorum. Bu re-
sim, a¤za at›lan fleylerin vücutta ne kadar
uzun süre kald›¤›n› daha rahat anlamam›z›
sa¤l›yor. Sindirim sisteminin tamam›n›n
–a¤›zdan bo¤az, mide, küçük ba¤›rsak, bü-
yük ba¤›rsak ve anüse kadar- boyunun
yaklafl›k 8-9 metre aras› oldu¤unu biliyor
muydunuz? Yemek parçalar›n›n besin ola-
rak sindirilmek ve sonunda at›k olarak ç›-
kar›lmak için bütün bu girintili ç›k›nt›l› k›v-
r›mlardan geçmeleri gerekiyor. 

Bir ö¤ün yedi¤iniz zaman, diyelim ki
sebze ve pilavla birlikte kuzu ve yan›nda
flarap, çi¤neyip yuttuktan sonra yemek
hakk›nda daha fazla düflünmezsiniz. Ama
çi¤nemek ve yutmak sindirim sürecinin sa-
dece bafllang›c›d›r. Vücudunuz, kuzu ve
pilav›n›z› bitirdikten sonra o yiyecekleri
hücrelerinize enerji sa¤layan besinlere dö-
nüfltürmek üzere birkaç saat daha durma-
dan çal›flacakt›r. ‹fllenmifl yiyeceklerle, kötü
kombinasyonlar yaparak ya da yaln›zca
çok fazla yiyecek tüketerek beslendi¤imiz
zaman asl›nda yediklerimizi sindirmesi
için vücudumuzu normalden fazla çal›fl-
maya zorluyoruz. 

Hayat›m boyunca beslenmeyi araflt›r›r-
ken vücudumuzu ve ruhumuzu rahatlat-
man›n anahtar›n›n kolay sindirimden geç-
ti¤ini keflfettim. Yiyeceklerin esas amac› bi-
ze enerji sa¤lamakt›r –yürümek, konufl-
mak, düflünmek, yarat›c› olmak, çocuklar›-

m›zla oynamak, hayat›m›z› yaflamak için
gerekli olan enerjiyi. Ayr›ca ayn› enerji yi-
yecekleri sindirmek için de kullan›l›r. Sin-
dirim için ne kadar çok enerji harcan›rsa,
yaflamak için o kadar az enerjimiz kal›r. Bu
çok basit bir denklem. 

Zengin ö¤ünlü Bat›l› beslenme tarz›; ra-
fine ve ifllenmifl yiyecekler, afl›r› haz düfl-
künlü¤ü ve hareketsiz bir yaflam tarz›yla
birleflince sindirim sistemimizi hiç durma-
dan saatler boyunca çal›flmaya zorlar. Yedi
gün 24 saat hiç durmadan çal›flan bir maki-
neye ne olur? Sonunda, makine bozulur.
Ayn› fley vücut için de geçerli. Vücudun
hücresel yap›y› tamir etmesi ve sa¤l›¤›n›
korumas› için, çok çaba gerektiren sindirim
ifline biraz ara vermeye ihtiyac› vard›r. ‹de-
al olarak, her gün kendimize 12 saat sindi-
rim molas› vermemiz laz›m. Bu da sabah
kahvalt›n›z› sabah sekizde yap›yorsan›z
akflam sekiz-dokuzdan sonra hiçbir fley ye-
memeniz anlam›na geliyor. Birçok Türk ge-
ce geç saatlerde yemek yemeyi seviyor,  bu
nedenle en az›ndan akflamlar› daha hafif
yiyecekleri tercih etmelisiniz. 

Enerjimizin hep ayn› flekilde ak›c› ol-

mas›n› nas›l sa¤lar›z? Yan›t, vücudumuz
için sindirimi daha kolaylaflt›rmakt›r. 

En verimli ve yararl› flekilde sindirimi
a¤›rl›kl› olarak do¤al yiyecekler tüketerek
ve bunlar› en kolay hazmedilecek flekilde
kar›flt›rarak sa¤layabiliriz. Böylece vücu-
dumuz sindirime o kadar çok enerji harca-
maz ve art›klar›n ayr›flt›r›lmas›yla hücresel
yap›n›n yenilenmesi için daha fazla enerji-
ye sahip olur. Artan fiziksel enerji hayat›-
m›z›n bütün alanlar› için daha fazla canl›l›k
ve ilgi anlam›na gelir. Sonuç olarak, ne ka-
dar hafif yiyeceklerle beslenirsek o kadar
hafif hissederiz. 

DO⁄RU KOMB‹NASYON
E¤er mideye; besinleri püre haline geti-

rip sindirim sisteminin geriye kalan bölü-
müne kat›lacak moleküler çorbaya dönüfl-
türen bir ö¤ütücü  muamelesi yaparsan›z,
bir ö¤ünde ne yedi¤imiz o kadar da önem-
li de¤ildir. Nas›lsa hepsi birlikte ezililiyor,
o zaman ne farkeder ki? Oysa yüzlerce
hastamla yaflad›¤›m deneyim büyük bir
fark oldu¤unu gösteriyor. Kendimize en
uygun olacak flekilde beslenmenin; sindiri-

B

Hafiflemenin en
önemli
flartlar›ndan biri
rahat bir sindirim.
Bunun için do¤ru
beslenmeli ve
sindirim sisteminizi
günde 12 saat
dinlendirmelisiniz. 
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min geliflmesine, enerjimizin artmas›na,
at›klar›n yok edilmesinin düzenlenmesine,
duygusal çöküntülerin yok olmas›na ve ih-
tiyaçlar›m›zla fikirlerimiz için daha fazla
yer aç›lmas›na yard›mc› oldu¤una s›k s›k
flahit oluyorum. 

Yemekleri kombine ederek, yani yiye-
ceklerinizi belli kombinasyonlarla ay›rarak
ve yeniden düzenleyerek, yemek daha mi-
denize ulaflmadan sindirime etkin bir flekil-
de yard›mc› olmaya bafl-
lars›n›z. De¤iflik flekilleri
olan bu sistem, farkl› be-
sinlerin farkl› sindirim za-
manlar› oldu¤unu ve
farkl› sindirim enzimleri
gerektirdi¤ini anlamaya
dayal›d›r. Bu nedenle yi-
yeceklerinizi uyumlu
kombinasyonlar halinde
yemek daha kolay ve tam
bir sindirime yard›mc›
olur. 

Yüksek proteinli yiye-
cekler midenin asitli k›s-
m›nda ayr›flmak isterken
karbonhidratlar küçük
ba¤›rsa¤›n alkalik veya
nötr k›sm›na ihtiyaç du-
yarlar. Yüksek proteinli
ve yüksek karbonhidratl›
yiyecekler ayn› anda yen-
di¤inde, proteinlerin mi-
dede ayr›flt›r›lmas› yü-
zünden karbonhidratlar›n
geçifl süresi yavafllad›¤›
için sindirim daha da kar-
mafl›klafl›r. E¤er ayr›flt›r-
ma engellenirse besinlerin
emilmesi ve at›lmas› da
zor olur ve sindirilmemifl
yiyecek parçalar› sistemi
durdurabilir. Yiyeceklerin sindirilememesi
mide ve ba¤›rsaklarda alerjilerin, bakteri-
yel dengesizliklerin ve di¤er düzensizlikle-
rin ortaya ç›kmas›na sebep olabilir. 

Yani temel kural flöyle, ö¤ün ne kadar
basitse sindirim de o kadar kolay olur. ‹flte
bunu uygulaman›z için birkaç önemli tav-
siye...
Yiyecekleri Kombine Etmek için Te-
mel Öneriler: 
● Sebzeler, meyve d›fl›nda her fleyle kom-
bine edilebilir. 
● Tah›llar sebzelerle kombine edilir.
● Protein bütün sebzelerle kombine edilir.
● Meyve ayr› olarak yenmelidir.

Meyve –Sindirim süresi: 20 – 60 dakika
Meyveler en kolay ve h›zl› sindirilen yi-

yeceklerdir ve bu yüzden onlar› her zaman
proteinlerden, tah›llardan ve sebzelerden

ayr› olarak yemelisiniz. 
Sebzeler –Sindirim süresi: Niflasta ora-

n›na ba¤l› olarak 30 dakika ile 2 saat aras›
Bütün sebzeler hem birbirleriyle hem

de proteinlerle kombine edilebilir. En kolay
ve düzgün sindirim için, en iyisi sadece ni-
flastas›z ve az niflastal› sebzeleri tah›llarla
kombine etmeniz. 
Tah›llar–Sindirim süresi: 2  -3 saat

Tah›llar hem tek olarak hem

de niflastas›z ve az niflastal› sebzelerle kom-
bine edilerek yenebilir. Tah›llar› proteinler-
le ve niflastal› sebzelerle kar›flt›rmay›n. Bir
ö¤ünde tek bir tah›l yemek en iyisidir, o
yüzden büyük bir dilim ekmek mi yemek
istedi¤inize yoksa pilav› beklemeyi mi ter-
cih edece¤inize karar verin. 

Protein –Sindirim süresi: 2 – 4 saat
Protein hem tek olarak hem de niflasta-

s›z, az niflastal› ve niflastal› sebzelerle kom-
bine edilerek yenebilir. Bir ö¤ünde bir tür
protein almak en iyisidir. 

S‹ND‹R‹M‹N‹Z‹ HAF‹FLET‹N
● Ö¤ünleriniz için zaman ay›r›n. Koflufltu-
rurken, ayaktayken veya masa bafl›nda ça-
l›fl›rken yemek tamamlanmam›fl ve zay›f
bir sindirime yol açabilir. Rahat bir ö¤ün,
lüks olarak de¤il sa¤l›kl› yaflaman›n gerek-

li bir unsuru olarak görülmelidir.
● Sindirimi destekleyen yiyecek kombi-
nasyonlar› seçin (proteinler sebzelerle; kar-
bonhidratlar sebzelerle ve meyveler ayr›).
● Doydu¤unuzu hissedin ve daha küçük
ö¤ünler yiyin. Böylece mideniz uzun süre
ve yo¤un çal›flmak zorunda kalmaz. 

● Yavafl yavafl yiyin ve yiyecekleri
çi¤neyin. Çi¤nedi¤iniz zaman, tü-
kürük s›v›s› ayr›flt›rma sürecinin

bafllamas›na yard›mc› olur.
Ayr›ca, küçük parçalar halin-
deki yiyecekler midenizin ve
ba¤›rsaklar›n›z›n daha az ça-
l›flmas›n› sa¤lar.
● ‹fllenmifl ve paketlenmifl be-
sinler yerine taze ve tam be-
sinleri tercih edin. Taze yiye-
ceklerdeki enzimler sindirim
sisteminizin sa¤l›kl› kalmas›-
n› sa¤lar.
● Ö¤ününüzde sindirime
yard›mc› bir katk› unsuru bu-
lundurun -zencefil, rezene, s›-
cak baharatlar ve sebze turflu-
lar› sindirime yararl› ve yar-
d›mc›d›r.
● Vücudunuza dinlenmesi
için 10-12 saat kadar izin ve-
rin. Yani e¤er akflam yeme¤i-
ni saat sekizde yediyseniz,
kahvalt› için sabah sekize ka-
dar beklemeniz gerekir.
● Sindirim sisteminizi can-
land›rmak, yenilemek ve da-
ha flevkle çal›fl›r hale getirmek
için mevsimlik detoks yap-
mak hakk›nda düflünün. Ye-
me¤e dayal› detoks temizlen-
meleri ço¤u insana uygun ola-
cak biçimde hafiftir ve sa¤l›¤›-
n›z› ve canl›l›¤›n›z› kaybetme-

meniz için nas›l beslenmeniz gerekti¤ini
ö¤retir.

Not: Hale Sofia Schatz 4 Ekim–5 Kas›m
tarihleri aras›nda Antalya Su Otel’de “Sin-
diriminizi ve Hayat›n›z› Hafifletmek ‹çin
Bütünsel Sonbahar Detoksu” programlar›
düzenliyor. Daha fazla bilgi için: Sibel Ak’a
(0242) 249 07 00’dan ulaflabilir veya sibe-
lak@hillside.com.tr adresine mail atabilirsi-
niz. 

‹stanbul’daki programlar ve bireysel
dan›flmanl›k hakk›nda daha fazla bilgi için
lütfen (0212) 352 93 50‘yi aray›n veya
ay@aydanismanlik.com adresine mail at›n.

Hale Sofia Schatz’a ulaflmak için
www.halesofiaschatz.com adresine girebi-
lirsiniz. Yazar›n “BUDA Size Yeme¤e Gel-
se” adl› kitab›n›n Türkçesini bütün kitapç›-
larda bulabilirsiniz. ■
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Sindirim sisteminizi
sa¤l›kl› bir flekilde
çal›flt›rmak için
mevsimsel detoks
programlar›n›
uygulayabilirsiniz. 
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