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Sevgilinizi unutamayacağı lezzetlerle şımartın

Sevgililer Günü 
özel menüsü

Gordon 
Ramsay’den

Skinny Chef’ten 
sağlıklı ve lezzetli 
tarifler
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4 adet derisiz, kemiksiz tavuk göğsü, 
doğranmış

¼ tatlı kaşığı pul biber
¼ tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 adet yedikule marul, doğranmış
1 adet salatalık, soyulmuş,  

ince dilimlenmiş
SOS İÇİN
4 diş sarımsak, doğranmış
1 yemek kaşığı hardal
1 yemek kaşığı sirke
2 yemek kaşığı light mayonez
2 yemek kaşığı light yoğurt
60 ml zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
¼ tatlı kaşığı, ezilmiş karabiber
1 yemek kaşığı limon suyu
2 yemek kaşığı az yağlı peynir, 

rendelenmiş
2 adet ançüez filetosu, süzülmüş, 

kıyılmış (isteğe bağlı)

Tavuklu sezar salata

1 Önce tavuğu hazırlayın. Izgarayı  
ya da grill tavayı kızdırın. Tavuğu 
tuzun yarısı, pul biber ve kırmızı toz 
biberle ovun. Zeytinyağına bulayın. 
Her iki tarafını 3-4 dakika kızartın, 
kenara alın.
2 Sosu hazırlayın. Sarımsak, hardal, 
sirke ve kalan tuzu blender ya da 
rondoda karıştırın. Mayonez, yoğurt 
ve peyniri ilave edip kalın bir sos elde 
edinceye kadar karıştırın, zeytinyağını 
ekleyin. İsteğe göre ançüezi ekleyin.
3 Tavuğu dilimleyin. Geniş bir kasede 
tavuk ve salata sosunu marul ve 
salatalıkla karıştırıp bekletmeden 
servis yapın.

Profesyonel eğitimli şef ve yoga öğretmeni Jennifer Iserloh’tan 
hem vücudunuzu hem de ruhunuzu mutlu edecek tarifler.

Skinny Chef’ten
sağlıklı ve nefis tarifler

Profesyonel eğitimli şef ve yoga öğretmeni Jennifer Iserloh, sağlıklı olmanın özünün 
kişinin kendi mutfağından yeşerdiğine inanıyor. Ona göre, sağlıklı pişirilmiş sevdiğiniz 
yiyecekleri yiyerek hem ruhunuzu hem vücudunuzu mutlu edebilirsiniz. Jennifer son 
kitabı ‘Secrets of a Skinny Chef’te tariflerini ve sağlıklı yaşam ipuçlarını paylaşmaya 
devam ediyor. Çeşitli dergilerde ve televizyon kanallarında faaliyetlerine devam eden 
Iserloh, şu sıralar YouTube.com’da “Healthy Cheats” adlı video serisini yayınlıyor. 
Yüzlerce sağlıklı ve lezzetli tarif için www.skinnychef.com’u ziyaret edin.

Sağlıklı
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½ olgun avokado
2 yemek kaşığı kahverengi şeker
2 yemek kaşığı kakao
1 tatlı kaşığı vanilya özütü
360 ml yağsız süt

Çikolatalı avokado shake

Tüm malzemeleri blender’a koyun. En yüksek 
hızda, pürüzsüz bir hal alıncaya kadar karıştırın. 
Buzla birlikte servis yapın.
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675 gr derisiz, kemiksiz tavuk göğsü, doğranmış
125 ml taze sıkılmış limon suyu (yaklaşık 4 adet limondan)
2 tatlı kaşığı limon özütü (isteğe bağlı)
½ orta boy greyfurt, dilimlenmiş, yarısının suyu sıkılmış
4 tatlı kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı bal
1 tatlı kaşığı hardal
1 tatlı kaşığı tuz
¼ tatlı kaşığı taze çekilmiş karabiber
1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi
100 gr bütün badem, dövülmüş
100 gr ufalanmış tam buğday ekmeği
2 yemek kaşığı susam
1 adet yumurtanın beyazı
280 gr bebek ıspanak
1 adet portakal, dilimlenmiş

Turunçgilli bademli tavuk salatası 1 Orta boy kaseye ya da kilitli buzdolabı poşetine limon suyu, 
kullanıyorsanız limon özütü ve tavukları koyun. Sosu iyice emmesi için 
en az 1 saat ya da gece boyunca buzdolabında bekletin.
2 Bir kasede greyfurt suyu, zeytinyağının yarısı, bal, hardal, tuzun yarısı 
ve karabiberi karıştırıp kenara alın. 
3 Bir tabakta limon kabuğu rendesi, badem, ufalanmış ekmek ve 
susamı karıştırın. Yumurta beyazını yassı bir kaba koyun. Tavuğu 
marinattan çıkarın, kalan tuzla ovun. Tavukları önce yumurta beyazına 
batırın, ardından ufalanmış ekmek karışımına bulayın. Geniş bir tavaya 
zeytinyağını koyup orta-yüksek ateşte kızdırın, tavukları ekleyip her iki 
tarafını 4-5 dakika altın rengini alana kadar kızartın.
4 Ispanakları 4 servis tabağına paylaştırın. Portakal ve greyfurt dilimlerini 
üzerine serpiştirin. Hazırladığınız sosu üzerine gezdirip kızarmış 
tavuklarla servis yapın.

Sağlıklı




