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“30 Hikâye”

Uzmanlar, bugünkü beslenme alışkanlıklarımızı devam ettirmemiz halinde, halihazırda 
diyabet ve obeziteyle mücadele eden çocuklarımızın henüz yirmili yaşlarında çok daha 
zorlu hastalıklarla tanışacağını öngörüyor. Onları hayatlarının en güzel ve verimli çağında 
böylesine çetin bir yaşam mücadelesinin içine itmek yerine bir an önce ve hiçbir bahaneye 
sığınmaksızın yaşam tarzlarını değiştirmemiz gerekiyor.
Bu bilinci oluşturabilmek ve sorunu temelden çözmek için konunun en önemli muhataplarına, 
çocuklarımıza hitap ederek Sağlıklı Beslenme Hikâyeleri 5’li Set’i hazırladık.
Gıda mühendisi yazarımız A. Erkan Akay’ın farklı tarzı ve özgün hikâyeleri çocuklarımızı 
faydalı lezzetlerle tanıştırıyor ve sağlıklı bir hayatın temellerini atıyor. Öğretmenlerimize ve 
ebeveynlerimize de kılavuz niteliği ile keyifli okumalar vaad ediyor.

Sağlıklı Beslenme Seti Ne Vadediyor?

 ¥ Doğal-koruyucu beslenme ve doğal-önleyici tedaviyle ilgili hap bilgiler.
 ¥ Zararlı abur cuburların yerine sağlıklı alternatifler.
 ¥ Yeme-içme adabı, paylaşım kültürümüz, yardımlaşma ve dayanışmanın önemine vurgu.
 ¥ İsrafla mücadele bilinci.
 ¥ 60’dan fazla gıdayla çocuklar arasında çocukça bir ünsiyet.
 ¥ Didaktik olmayan, doğrudan çocuğu kucaklayacak anlatımlar.
 ¥ Anne-baba üzerinden çocuğa değil, çocuk üzerinden anne-babaya, ev-aile hayatına nüfuz 

edecek beslenme alışkanlıkları.
 ¥ Suni kahramanlar değil her çocukta saklı kahramanlıklar.
 ¥ Çocuğa dünyayı değiştirme görev ve sorumluluğunun verilmesi.
 ¥ Batı hikâyeciliğiyle değil, Feridüddin Attar - Mevlana hikâyeciliğiyle yerli-milli bilinç, 

birlik ve beraberliğin vurgulanması.
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İşte serinin bu kitabında sizleri bekleyen hikâyeler;

TAHİNCİ DEDE
Tahin-pekmez sevenler simit de sever. Neden mi?

Merak ettiysen Tahinci Dede anlatsın.

KEFİR BONCUKLARI
Biz onları yeriz onlar da mikropları yer. Sonra da bizim için çok çalışırlar. 

Kefir boncuklarıyla tanışmaya hazır mısın?

PANCAR BEY MISIR ADAM’A KARŞI
Pancar Bey Mısır Adam’a karşı.

Bu mücadelede sen de ona yardım etmek ister misin?

KIRMIZI ARABALAR YOLDA KALMIŞ
Kırmızı arabalar yolda kalmış. Yolu açmalıyız.

Yoksa nefes nefese kalacağız...

İTFAİYECİ ARİF YANGIN SÖNDÜRÜYOR
Yandım, su getirin, yok yok ayran getirin. Söndürelim şu yangını!

İtfaiyeci Arif yetiş!

AA PİLAV SAPSARI OLMUŞ
Bu pilava ne olmuş böyle? Hem sapsarı hem de çok lezzetli.

İşin sırrı sağlıklı anne mutfağında...
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İşte serinin bu kitabında sizleri bekleyen hikâyeler;

ORGANİK PAZARTESİ
Organik Pazar oluyor da Organik Pazartesi neden olmasın?

Bu hikâyeyi okuduktan sonra hergün organik olacak.

HAMSİLİ ŞİVLİLİK
Konya’da çocuklar Şivlilik diye bir gün kutluyorlar ve çok eğleniyorlar. 

Neler yapıyorlar, neler. Öğrenmek ister misin?

O MEGA BU MEGA ŞU MEGA
Robotlar arabaya, arabalar robota dönüşür ama hiçbir şey Omega-3’e 

dönüşemez. Pekiyi nereden bulacağız bu Omega-3’ü? 

HAVUÇ KARDEŞLİĞİ
Havuç kardeşliği kurdular. Atlarına bindiler ve rüzgârla yarıştılar.

Alp ve arkadaşları, yağız atlarıyla seni bekliyor.

HAMİT CAN’IN SIRRI
Hamit Can bu kadar zeki ve çalışkan olmayı nasıl başarıyor?

Çok basit bir formülü var. Sen de seveceksin.

BAL KABAĞINA DÖNÜŞÜRSE BİZ DE YERİZ
Masallardaki prensesler bal kabağına dönüşen arabalara binerler
ama bizim sultanlarımız bal kabağı yerler. Hem de Ayşe Meyra ve

üçüz kardeşlerinin özel tarifiyle...
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İşte serinin bu kitabında sizleri bekleyen hikâyeler;

MİSSU’YUNUZ NELİ OLSUN?
Bütün zararlı içecekleri unutturacak bir içecek bulduk!

Adını da missu koyduk. Seninki neli olsun?

TARÇINLA RESİM YAPABİLİR MİSİN ABİDİN?
Boyayla resim yapılır, kara kalemle yapılır, kumla bile yapılır.

Pekiyi ya tarçınla resim yapılır mı? 

KAHRAMANLAR NE YER?
Kırık bir ayak. İyi bir arkadaş. Lezzetli bir yardım. Kahramanlar kadar 

kuvvetli kemikler için kahramanlar ne yiyorsa sen de onu yemelisin. 

DONHURMA
Hurmalı dondurma olsaydı adı ne olurdu? Biz bir isim bulduk,

bakalım beğenecek misin?

GEZGİN ARI’NIN HEDİYESİ
Çok ballısın! Vızırdak, Tırtırop, Şirin Arı ve Gezgin Arı senin için

neler hazırlıyorlar bir bilsen...

ZEYTİN KAÇAR BİZ KOVALARIZ
Zeytin yakalama yarışmasına katıl, bu heyecanı sen de yaşa!

Kim yakalarsa o yer unutma.
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İşte serinin bu kitabında sizleri bekleyen hikâyeler;

GEZEGENLERİ YEDİK DOYMADIK
Dünya’yı yiyebilir misin? Ya Güneş’i? Ay’ı? Biz hepsini yedik, yine de 

doymadık. Bakalım sen bu hikâyeyle gülmeye doyacak mısın?

DEMİR BİLEK İREM
Demir Bilek İrem, bileği demir gibi güçlü bir kız. Benim gerçek

bir arkadaşım. Sen de tanışmak ister misin?

MANGAL BEKÇİSİ TOROS
Toros aslında bir Sivas Kangal köpeği ama mangalı görünce Sivas mangal 

köpeği oluyor. Mangalı kim sevmez ki? Bu hikâye sana,
sağlıklı mangal nasıl yapılır öğretecek.

BÜŞRA’NIN HUZUR SOFRASI
Bazen yediklerimiz değil paylaştıklarımız daha tatlıdır biliyor musun? 
Paylaşmak huzur verir. Tıpkı Büşra’nın huzur sofrasında olduğu gibi...

DALİLA’NIN MEKTUBU
Dalila sana bir mektup yazmış. Bu belki de hayatında okuduğun en önemli 

mektup olacak. Dalila ve kardeşi Banji senden haber bekliyorlar.
Onları sakın yalnız bırakma. 

MUTFAKTA İŞLER KARIŞTI
Mutfakta işler karıştı, sebzeler meyveler havada uçuşuyor. Cemil mi 

şaşkın yoksa annesi mi? Gel şu işi seninle beraber çözelim.
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ATEŞBAZ DEDE’N
İN

 ÇIRAKLARI

İşte serinin bu kitabında sizleri bekleyen hikâyeler;

ERİK FAZLA KAÇINCA
Erik fazla kaçarsa ne olur biliyor musun? Tarkan ve Batuhan öğrenmişler 
ama tuvalete de zor yetişmişler. Neyse ki babaanneler bu işleri çözer.

ÇOK HIZLI BÜYÜYORUM ANNE
Bademcikleri birdenbire büyüyen Emir büyüdüğünü sandı ama boyu 

uzamamıştı, kilosu da artmamıştı. Büyüyorum sanarken hastalanmak ne 
büyük hayal kırıklığı. Vah Emir vah...

PEMBE MOR, UYUMAK ÇOK ZOR
En güzel pembeler, en güzel morlar bu hikâyede. Sıla’nın uykusunu getiren 

bu mor denize sen de dalmak istersen durma çevir bakalım sayfaları.

DENİZİN ÇOCUKLARI
Levent, Deniz ve Bahri. İşte denizin çocukları. Onlar susuz duramaz. Bol bol 

su içerler. Su içmenin de bir şekli var ama. Sana da öğretecekler.

KAYA KARTALI VE KIZIL TAVUK
Uzaklardan kahverengi kaya kartalının çığlığı duyuldu. Sonra bir daha ve 

bir daha. Etraftaki bütün kuşlar onun ne demek istediğini anlamıştı; burada 
insanlara yumurta yapmak için uçmaktan vazgeçmiş bir kızıl tavuk var. 

Bundan sonra buradan geçen bütün kuşlar onu selamlasın!

ATEŞBAZ DEDE’NİN ÇIRAKLARI
Ateşbaz Dede’nin çıkarları dünyanın en ünlü aşçıları oldular. Unutulan 

demirhindi şerbetini herkese hatırlattılar. Bu tarifi nasıl mı öğrendiler? 
Kimse bilmiyor ama sır tutabilirsen sana anlatabilirim...
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