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Hazır Yemek  

Teknolojinin gelişmesi, kentleşme, kadının iş hayatına atılması, yoğun iş temposu, 

çocukların okulda daha uzun zaman geçirmeleri, seyahat etme, yalnız yaşama gibi etkenler 

nedeniyle insanlar hazır ve hızlı yemeklere rağbet göstermeye başlamışlardır. 

Bir yemek terimi olarak Fast food, kısa sürede hazırlanmış ve hızlı bir şekilde servis 

edilen yiyeceklere verilen isimdir. TDK tarafından hazır yemek olarak da adlandırılmaktadır. 

Fast food türü tüketime Türkiye’de ayak üstü beslenme de denilmektedir. Yol üstlerindeki 

büfelerde ve seyyar arabalarda hazırlanıp satılabildiği gibi, bu tür yiyeceklerin satıldığı fast 

food restoranları da günümüzde önemli yemek yeme mekanları haline gelmiştir ve bu 

restoranların büyük çoğunluğunun evlere paket servis imkanı da vardır. Fast food zaman içinde 

“kötü gıda” ile aynı anlamda kullanılmaya başlanıştır. Hamburger tarzı fast food gıdalar, besin 

değerinin düşük kalori oranının yüksek oluşu, hayvansal kaynaklı doymamış yağ asitleri 

içermesi, aşırı tüketiminin yüksek tansiyon, osteoporoz ve obezite gibi hastalıklara yakalanma 

riskini artırması ve koruyucu, renklendirici gibi katkı maddeleri içermesi nedeniyle zararlı bir 

beslenme biçimi olarak kabul edilmektedir. 

 

Hazır yiyecekler ve içecekler: 

Simit 

Tost 

Döner 

Lahmacun 

Pide 

Pizza 

Kızarmış patates 

Çay, kahve, meşrubatlar, asitli içecekler 

Hamburger 

Ketçap, mayonez 



Pizza…. 

Meyve suyu … 

              

              

Katkı maddesi: 

 

 

         Genel olarak yiyeceklerin uzun süre dayanmaları için sağlık kuruluşları tarafından 

belirlenen miktarlarda kullanılan kimyasal maddelerdir.  Ancak glukoz gibi doyma ve tokluk 

hissi oluşturmaz. Bu nedenle yüksek fruktoz içeren hazır yiyecek ve içecekler doyma hissi 

oluşturmadıkları için daha çok tüketilirler.  

E kodlu ürünler  

Avrupa bilimsel komitesi tarafından incelenmiş ve gıda katkı maddesi olarak 

kullanımında sakınca görülmeyen maddeler için verilmiş onayı belirleyen ve katkı maddesinin 

kimyasal adı yerine kullanılan tanıtıcı bir işarettir. Örneğin; 

Şekerlemelere eklenen E104 kodlu kinolin sarısı alkolsüz içeceklerden ketçaplara kadar her 

yiyecekte kullanılan ve ürünlerin raf ömrünü iki yıla kadar uzatan E211 kodlu sodyum benzoat 

 



 

Katkı Maddeleri Zararlı Mıdır? 

Dünya ülkeleri, bu toksikolojik grupları dikkate alarak, ilgili mevzuatlarım düzenler ve 

kullanımına onay verilecek maddelerin bir ömür boyunca vücuda günlük olarak alınabilecek 

miktarları (ADI-Acceptable Daily intake) ve değişik gıdalarda kullanım sınırları (maksimum 

düzey) ile ilgili olarak listeler hazırlanır. Bu kuruluşlara üye olan ülkeler, ancak söz konuşu 

listelerde yer alan maddelerin belirtilen maksimum düzeylerde gıdalara katılımına izin verirler. 

Hazır gıdaların kullanımıyla ilgili dikkat edilecek 2 husus vardır 

1- Günlük kullanımına dikkat etmek. Hazır gıdaların sık sık tüketilmesini engellemek. Özellikle 

çocuklarımızın boyar maddeli yiyecekleri kullanmasını önlemek. 

2- Sanayide üretilmesi sırasında denetime tabi tutmak yani hazırlanma süreçleriyle ilgili dikkat 

edilmesi gereken noktalar. 

 


