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(Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi)
'4712017,07'kodlu ve'DiYabetik ratlara uygulanan Geleneksel ve Düşük Karbonhidratlı Akdeniz
diyetlerinin glisemik kontrol ve
kardiyovaskÜler risk Üzerine etkisi' konulu pro.jem için zorunlu olan aşağlda cinsı, miktarı ve özellikleri yazlh
toplam 4 kalem
hizmetin / malzemenin i teÇhizatın tahsis edilen ödenekten temin edilmesi için bilgilerinizi
ve gereğini arz ederim.
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Miktarı
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Birimi

Düşük Karbonhidratlı, Yüksek Yağlı Akdeniz Diyeti
yeml

1

grup 'l yem-yüksek yağlı

1

kg

1.Toplam enerlisınin içeriği: karbonhıdrat oranı %35,
protein oranı o/o2o ve yağ oranı ok45 olmalıdır.
2.Yağdan gelen enerjinin yani toplaın %45'in %3O-tekli
doymamış yağ asitleri, %7-doymuş yağ aistleri, %8çoklu doymamış yağ asitlerınden o|uşmalıdır.
3.|çerdiğı posa miktarı=30 g/1000 kkal olmalı, posa
türü olarak 15 g/1000 kkal selüloz, 15 g/1000 kkal
pektin oImalıdır,
4.Sakkaroz içermemelidir.
5.Toplam enerjisi en az 4O15 kkal/kg olmalıdır.
6.Vakumlu pakette olmalıdır.
7.0-4oC'de muhaf aza edilmelidir.
8. Toplamda '1O kq olmalrdır

Geleneksel Akdeniz Diyeti yemi

,2

grup 2 yenı-yüksek yağlı

grup 3 yem-Standart

1

kg

1.Toplam enerjisinin içeriği: karbonhidrat oranı %5O,
protein oranı %20 ve yağ oranı %30 olmalıdır.
2,Yağdan gelen ener;ınin yaİi toplam %30'in %1S-tekli
doymamış yağ asitleri. %7-doymuş yağ aistIeri, %8çoklu doymamıs yağ asitlerinden oluşmalıdır,
3.1çerdığı posa mıktarı=30 g/1000 kkal olmalı, posa
türü olarak 15 g/1000 kkal selüloz, 15 g/1000 kkal
pektin olmalıdır.
4,Sakkaroz içermemelidir.
5.Toplam enerjısi en az 3433 kkal/kg olmalıdır.
6.Vakumlu pakette oImalıdİr.
7.0-4oC'de muhaf aza edilmelidir.
8. Toplamda 10 kq olmalıdır
Standart Pellet yemi:

1.Toplam enerjisanin içeriği: karbonhidral o(ail ok77.
protein oranı %20 ve yağ oranı ohZ,7 olmalıdır.
2,Toplam Posa=14 g/1000 kkal o|ma|ıdır,
3.Toplam enerjisi en az2600 kkal/kg olmalıdır.
4. Toplanıda 10 kq olmalfoır.

kg

Yüksek yağlı diyet yemi
1

grup 4 yenı-akdeniz dlyetleri

kg

.Toplanı enerjisinin içeriği: karbonhidra| oranı o/o20,7
proteın oranı o/u22,3 ve yağ oranı %57 olmalıdır.
2.Toplam ener1ısı en aİ S3al kkal/kg olmalıdır,
3.Vakumlu pakette olmalıdır.
4.0-4oC'de muhafaza ed jlmelıdir.
2'1 kq o|maIrdır.

