
Düşük	  Tiraminli	  Başağrısı	  Diyeti	  

Gıdalardaki	  tiramin,	  tirozin	  isimli	  aminoasidin	  parçalanması	  ile	  oluşur.	  Tiramin	  besinlere	  sonradan	  eklenen	  bir	  madde	  değildir.	  Tiramin	  düzeyi	  gıdalar	  yaşlandıkça,	  fermente	  
oldukça,	  uzun	  süre	  bekletildiklerinde	  veya	  tazeliklerini	  yitirdiklerinde	  artar.	  Yüksek	  tiramin	  düzeyleri	  hassas	  kişilerde	  migren	  ve	  küme	  tipi	  başağrılarını	  tetikleyebilmektedir.	  	  

Gıda	  Grubu	   İzin	  Verilenler	   Dikkatli	  Tüketilmeli	   Kaçınılmalı	  

Et,	  Balık,	  Kümes	  Hayvanları,	  Yumurta	   Taze	  olarak	  satın	  alınmış	  ve	  pişirilmiş	  
et,	  balık	  ve	  kümes	  hayvanları,	  yumurta,	  
ton	  balığı,	  ton	  balığı	  salatası	  (izin	  
verilen	  malzemelerle	  hazırlanmış)	  

Bacon,	  sosis,	  salam,	  jambon,	  sucuk	  gibi	  
nitrit	  ve	  nitrat	  içeren	  şarküteri	  etleri,	  et	  
yumuşatıcı	  ile	  işlem	  görmüş	  etler	  ve	  
havyar	  

Yaşlandırılmış,	  fermente	  edilmiş,	  kurutulmuş,	  
tuzlanmış,	  salamura	  edilmiş	  et	  ürünleri,	  taze	  
olmayan	  her	  tür	  et	  ve	  sakatat,	  ringa	  balığı	  
turşusu,	  salamura	  balıklar	  (ör.	  lakerda)	  

Süt	  ürünleri	   Tam	  yağlı,	  az	  yağlı	  ve	  yağsız	  süt,	  	  
Amerikan	  peyniri,	  lor	  peyniri,	  taze	  
peynir,	  ricotta,	  krem	  peynir,	  az-‐yağlı	  
işlenmiş	  peynir	  gibi	  genç	  peynirler	  

Yoğurt,	  ayran,	  ekşi	  krema,	  süzme	  
yoğurt	  günde	  yarım	  bardağa	  kadar,	  	  
parmesan	  (veya	  romano)	  garnitür	  
olarak	  günde	  2	  tatlı	  kaşığına	  kadar	  
tüketilebilir	  

Rokfor,	  eski	  kaşar,	  taze	  kaşar,	  kaşkaval,	  brie,	  
cheddar,	  İsviçre	  peyniri,	  stilton,	  provolone,	  
emmantaler	  gibi	  eski	  peynirler	  

Ekmek,	  Tahıl	  Ürünleri,	  Makarnalar	   Hazır	  mayalar,	  kabartma	  tozu	  ile	  
kabartılmış	  gıdalar,	  pişirilmiş	  ve	  kuru	  
halde	  tahıllı	  kahvaltılıklar,	  tüm	  makarna	  
çeşitleri	  (sosu	  izin	  verilen	  malzemelerle	  
hazırlanmış	  olmalı)	  

Evde	  hazırlanmış	  maya	  ile	  yapılmış	  
hamurişleri	  ve	  ekşi	  mayalı	  ekmekler	  

Kaçınılması	  gereken	  malzemeler	  kullanılarak	  
hazırlanmış	  tüm	  ürünler	  

Sebzeler	   Kuşkonmaz,	  taze	  fasülye,	  börülce,	  
kırmızı	  pancar,	  havuç,	  ıspanak,	  kabak,	  
domates,	  balkabağı,	  brokoli,	  patates,	  
pişmiş	  soğan,	  bezelye,	  soya	  fasülyesi	  ve	  
kaçınılması	  gerken	  gıdalar	  listesinde	  
olmayan	  diğer	  tüm	  sebzeler	  

Çiğ	  soğan	   Sultani	  bezelye,	  bakla,	  lahana	  turşusu,	  turşular	  
ve	  zeytin	  çeşitleri,	  miso,	  soya	  sosu,	  teriyaki	  sosu	  
gibi	  fermente	  soya	  ürünleri	  

Meyveler	   Elma,	  elma	  püresi,	  kiraz,	  vişne,	  kayısı,	  
şeftali	  ve	  kaçınılması	  gereken	  gıdalar	  
arasında	  sayılmayan	  diğer	  tüm	  
meyveler	  

Narenciye	  ve	  ananas	  günde	  yarım	  
bardağa	  kadar	  tüketilebilir.	  Avokado,	  
muz,	  incir,	  kuru	  üzüm,	  kurutulmuş	  
meyveler,	  papaya,	  çarkıfelek	  meyvesi	  
ve	  kırmızı	  erikler	  

	  

Kuruyemişler	   	   	   Tüm	  kuruyemiş	  ve	  kuruyemiş	  ürünleri,	  fıstık,	  
fıstık	  ezmesi,	  kabak	  çekirdeği,	  susam,	  ceviz,	  
pekan	  cevizi	  

Çorbalar	   İzin	  verilen	  malzemelerle	  hazırlanmış	  
tüm	  çorbalar,	  ev	  yapımı	  et	  suyu	  
(konsome)	  

Otolize	  veya	  hidrolize,	  et	  ekstreleri	  
veya	  monosodyum	  glutamat	  içeren	  
hazır	  çorbalar	  

	  

Meşrubatlar	  ve	  içecekler	   Kafeinsiz	  kahve,	  meyve	  suları,	  maden	  
suyu,	  soda,	  kafeinsiz	  gazlı	  içecekler	  

Kahve,	  çay,	  sıcak	  çikolata,	  kafeinli	  gazlı	  
içecekler	  gibi	  kafeinli	  içeceklerden	  
günde	  iki	  porsiyon	  içilebilir,	  beyaz	  şarap	  
(120	  ml),	  vodka	  (45	  ml),	  viski	  (45	  ml)	  

Chianti,	  sherry,	  burgundy,	  vermut,	  ale,	  bira	  ve	  
alkolsüz	  fermente	  içecekler	  ve	  dikkatli	  
tütketilebilecekler	  dışındaki	  tüm	  akollü	  içecekler	  

Tatlı	  ve	  şekerlemeler	   İzin	  verilen	  gıda	  ve	  malzemeler	  ile	  
hazırlanmış	  tüm	  tatlılar,	  şeker,	  reçel,	  
marmelat,	  bal,	  sert	  şekerlemeler,	  
hamurişi	  ve	  kurabiyeler	  

Çikolata	  bazlı	  dondurma	  (1	  kupa),	  
pudding	  (1	  kupa),	  kurabiye	  (1	  normal	  
boy),	  pasta	  (1	  dilim),	  çikolata/gofret	  
(15	  gram)	  
	  
Not:	  Çikolata	  bazlı	  ürünlerin	  bir	  
porsiyonu	  bir	  kafeinli	  içeceğe	  eş	  kafein	  
içermektedir.	  

	  

Gıda	  etiketlerinde	  belirtilen	  
malzemeler	  

Kaçınılması	  gerekenler	  dışındakilerin	  
tümü	  

	   Monosodyum	  glutamat	  (MSG),	  nitrat	  ve	  nitritler	  
(en	  çok	  işlenmiş	  etlerde	  bulunur),	  maya,	  maya	  
ekstreleri,	  bira	  mayası,	  hidrolize	  ve	  otolize	  
mayalar,	  et	  ekstreleri,	  et	  yumuşatıcılar	  (papain	  
ve	  bromelin),	  baharatlı	  çeşniler	  ve	  bulyonlar	  
(MSG	  içerenler),	  soya	  sosu,	  teriyaki	  sosu	  

Yağ	  ve	  diğerleri	   Tüm	  pişirme	  yağları,	  beyaz	  (distile)	  
sirke,	  izin	  verilen	  malzemeleri	  içeren	  
salata	  sosları	  ve	  kaçınılması	  gerekenler	  
dışındaki	  tüm	  baharatlar	  

Şarap	  sirkesi,	  elma	  sirkesi	  ve	  diğer	  
fermente	  sirkeler	  

	  

	  

Sık	  Tükettiğimiz	  İçeceklerdeki	  Kafein	  Miktarları	  

Gazlı	  içecekler:	  350	  ml’de	  30-‐50	  mg	   Kahve:	  175	  ml’de	  100	  mg	   Kafeinsiz	  kahve:	  175	  ml’de	  2	  mg	   Çay:	  175	  ml’de	  30-‐60	  mg	  

	  

Genel	  Tavsiyeler	  

• Her	  gün	  üç	  ana	  öğün	  ve	  yatmadan	  önce	  atııştırmalık	  tüketin	  veya	  gün	  içine	  
yayacağınız	  altı	  küçük	  öğün	  ile	  beslenin.	  

• Aç	  karnına	  çok	  şekerli	  besinleri	  tüketmeyin.	  Çok	  şekerli	  besinler	  ile	  öğün	  
geçiştirmeyin.	  

• Yüksek	  proteinli	  olanlar	  başta	  olmak	  üzere	  tüm	  besinler	  taze	  hazırlanıp	  
tüketilmelidir.	  

• Sigara	  ve	  diğer	  tütün	  ürünlerinin	  dumanı	  başağrısını	  tetikleyebilen	  ve	  
şiddetlendirebilen	  pek	  çok	  kimyasal	  madde	  içerir.	  

• “Dikkatli	  Tüketilmeli”	  listesinde	  porsiyonları	  belirtilen	  besinler	  göreceli	  az	  tiramin	  
içerir.	  Bu	  listede	  porsiyonu	  belirtilmeyen	  diğer	  besinler	  tiramin	  dışı	  başağrısı	  
tetikleyici	  kimyasallar	  içermektedirler.	  	  

• MAO	  inhibitörü	  ilaçlar	  kullanıyorsanız	  “Dikkatli	  Tüketilmeli”	  listesindeki	  besinler	  
konusunda	  daha	  da	  dikkatli	  davranmanız	  önerilir.	  
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