
 

1- Balıketinin özellikleri nelerdir? 

Balık eti, beslenme değeri ve özellikle protein kalitesi bakımından mükemmel bir gıdadır. 
Et, süt, yumurta yanında balık, en önemli yüksek değerli protein kaynağıdır. Balıketi yüzde 
18-20 oranında protein içermektedir. Gıdalarla alınan protein organizmada hem yapı taşı 
olarak hem de ısı ve enerji üretimi için kullanılırlar.  

Balık proteinleri, vücut dokularının korunması ve gelişmesi için bütün esansiyel 
aminoasitleri (lösin, izolösin, lizin, valin, methiyonin, fenilalanin, treonin, triptofan, histidin, 
arginin) bünyelerinde bulundururlar.  

Su ürünlerinin temel bileşenlerinden birisi de yağlardır. Yağlar insan beslenmesi için 
gerekli olan önemli öğelerden biridir. Balık yağı yüzde 20 oranında doymuş yağ asitlerini 
içerirken; doymamış yağ asitlerini ise yüzde 80 düzeyinde ihtiva etmektedir.  

Balıketleri vitamin açısından da oldukça zengindir. Balıketlerinde en fazla bulunan 
vitaminler; yağda çözünebilen A, D ve E vitaminleri ile suda çözünebilen B grubu 
vitaminlerinden, tiamin (B1), riboflavin (B2), pridoksin (B6), niasin (B3) ve kobalamin (B12) 
vitaminleridir. Yağda çözünen vitaminler özellikle karaciğer yağında depolanırlar. 

Balıklar diğer etler gibi karbonhidrat içermezler; bu nedenle de balıketinin enerjisi yağ ve 
protein içeriklerinden kaynaklanır. Protein miktarı balık türleri arasında büyük farklılık 
göstermezken, yağ miktarları arasında büyük farklılıklar vardır. Bu nedenle balıkların enerji 
değerleri, bileşimlerinde bulunan yağ miktarına göre değişir; yağlı balıkların enerji değerleri 
yağsız balıklara oranla daha yüksektir. 



Balık ve diğer deniz ürünleri zengin mineral içerikleri açısından sağlıklı beslenme 
modelinde ayrı bir öneme sahiptirler. Çünkü iyot, selenyum gibi balık ve diğer deniz 
ürünlerinde bol miktarda bulunan mineraller, bu besinlerin dışındaki besinlerin çoğunda çok 
az miktarlarda bulunurlar. Ayrıca balıkların bol miktarda içerdikleri mineraller arasında 
fosfor, magnezyum ve çinko da yer almakta olup bu minerallerin günlük gereksinmelerinin 
karşılanmasında balık tüketimi önemlidir. 

Kaynak: http://www.dunyagida.com.tr/haber.php?nid=3143  

 

2- Ramazanda niçin az balık tüketilir? 

Ülkemizde genellikle Ramazan ayında balık tüketimi minimum seviyelere 
düşmektedir. Bunun çok çeşitli nedenleri vardır. Bunlar; 

a- Asıl neden; iftarda ya da sahurda balık yediğimiz zaman oruçlu iken çok 
susayacağımız düşüncesi. Bunun sebebi ise toplum olarak balığı genellikle yağda 
kızartılmış olarak tüketmekteyiz. Hali ile tüm kızartmalar gibi kızartılmış balık 
tüketmekte özellikle ramazan ayının yaz mevsimine denk geldiği yıllarda gündüzlerin 
uzun, sıcak ve çok rutubetli olması nedeni ile vücuttan sıvı kaybının çok olmasına ve 
daha çok susamamıza yol açacaktır. 

b- Bir diğer alışkanlık ise genellikle balığı alkollü içki ile özleştirip, içki masasında balık 
tüketilmesi. Ramazan ayında içki tüketiminin de azalması sebebiyle balık tüketimi 
azalmaktadır. 

c- Bir diğer etken ise kızartılarak pişirilen balığın ağır kokusu ve bu kokunun günlerce 
evden çıkmaması, özellikle ramazan ayında bu kokunun hiç istenmemesi, 

d- Bir diğer etken ise balığı kızartmanın dışında en çok mangalda ızgara olarak 
tüketmemiz, ramazan ayında ise buna imkânımızın kısıtlı olmasından 
kaynaklanmaktadır. Balık yemekleri ile ilgili detaylı bilgilerin ve balık yemekleri 
tariflerinin yer aldığı Su Ürünleri  ve Beslenme adlı yayınımıza 
http://suurunleri.ibb.gov.tr/ornek-sayfa/ linkinden ulaşıla bilinir. 

Saydığımız bu ve buna benzer nedenler ile Ramazan aylarında toplum olarak daha az 
balık tüketmekteyiz. 

3- Ramazan ayında balık tüketmeli miyiz? 

Balık, oruç tutanlar için sindirimi kolay ve protein değeri yüksek olması özellikle yaşlılar 
için önemli besin değeri olmasından dolayı Ramazan ayında da bol bol balık tüketmeliyiz. 

Özellikle Ramazan ayının yaz mevsimine denk geldiği gündüzün çok uzun olduğu 
dönemde oruç tutanların daha çok proteine,  enerjiye ve vitamine ihtiyacı olacaktır. Bu 
nedenle bu besin maddelerince zengin olan balık tüketimine önem verilmelidir. 

Aynı zamanda iftar ile sahur arasındaki sürenin çok kısa olması nedeni ile iftarda balık 
tercih edilmelidir. Çünkü balıketi bağ doku içermediğinden sindirimi çok kolaydır. Mideyi 
yormaz. 

Oruç tutanlarda vücut tüm gün aç kaldığı ve ağır yağlı yiyecekler sindirim sistemini baskı 
altına aldığı için balık her yaş grubunca bu dönemde rahatlıkla tüketilebilir.  

http://www.dunyagida.com.tr/haber.php?nid=3143
http://suurunleri.ibb.gov.tr/ornek-sayfa/


4- Hangi balıkları ne şekilde tüketmeliyiz? 

İçinde bulunduğumuz ayda av yasağı olması nedeni ile kültür balıklarının dışında taze 
balık bulmak zor ve pahalı olacaktır. Ancak balık marketlerde bulunan çipura, levrek, somon, 
alabalık gibi hem fiyatı istikrarlı ve hem de yumurtadan sofraya kadar olan süreçte tam 
kontrollü bir şekilde yetiştirilen kültür balıkları rahatlıkla tüketilebilir. Ramazan ayında 
piyasada bulabileceğimiz balıkları şu şekilde sıralayabiliriz. 

Taze Doğal Balıklar; 

Çaça, Gelincik, İzmarit, Karagöz, Kefal, Kırlangıç, Kupez, Pisi, Sardalya, Sarpa, 
Sivriburun Karagöz, Uskumru. 

 Taze Kültür Balıkları; 

Çipura, Levrek, Granyöz (Sarıağız), Somon, Alabalık. 

Dondurulmuş Balıklar; 

İthal Uskumru, Mezgit Fleto, Diğer dondurulmuş balıklar, Kalamar, Karides, Ahtapot vb. 

Ramazan ayının yaz mevsimine denk geldiği yıllarda iftarda veya sahurda balık 
tüketirken şunlara çok dikkat etmek gerekir. 

a- Balığı kızartarak pişirmekten kaçınmalıyız. Çünkü kızartılmış balık daha çok 
susamamıza sebep olacaktır. Aynı zamanda evde birkaç gün çıkmayacak ağır kokulara 
sebep verecektir.  

b- İftar da ve sahurda balığı özellikle balık çorbası, balıklı salata, balık buğulama 
şeklinde tüketmeliyiz.  

c- Balık buğulama yapması kolay, evde kötü koku bırakmaz ve aynı zamanda hafif bir 
yiyecektir. 

d- Konserve balık hem zahmetsiz hem de istenmeyen kokulara sebep olmayacağından, 
özellikle çocuklar severek yediğinden tercih edilebilir. 

e- Taze balık alırken mutlaka bildiğimiz bir yerden, soğutulmuş, buz ile muamele edilmiş 
balık almalıyız. Çünkü yaz aylarında havanın sıcak olması nedeni ile balık çok çabuk 
bozulacaktır. 

f- Her zaman olduğu gibi Ramazanda da balık alırken av yasaklarına dikkat etmeliyiz. 

Not: Su ürünleri tanıtımı, hangi ayda hangi balığın yeneceği, ne şekilde pişirileceği, balık 
alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili bilgilere Müdürlüğümüzün Web sayfası 
www.suurunleri.ibb.gov.tr adresinden ulaşıla bilinir.  

 

http://www.suurunleri.ibb.gov.tr/


 

 

 


