நாட்டட
நநாய்களளில
உணவுமு்றை

நாட்பட்ட நநாய்களில்
உணவுமுறை
“எனக்கு சாப்பிட ்பிடிக்்கவபில்லை” நாட்டட நநாய்களுடன் இருக்கும்
நமது அன்புக்குரியவர்களால சசாலலைப்டும் ச்ாதுவான வரி இது.
ச்ாதுவான ்காரணங்கள் இவற்றை உள்ளளிடும்:
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•

சு்வ அலலைது வாசத்தை உணரும் உணரவு்களளில ஏற்டும்
மாறறைங்கள், சிலை உணவு்கள் அலலைது ்ானங்க்ள
வபிரும்்தை்காதைதைாக்கும்

•

மருந்து மறறும் சி்கிச்சயபின் ்க்்க வபி்ளவு்கள் ஒரு
அசசௌ்கரியமான உண்ணும் அனு்வத்தை ச்காடுக்்கலைாம்,
உதைாரணமா்க, மலைசசிக்்கல, குமடடல, வாந்தைி, உபபுசம்

•

புறறுநநாய, உறுபபு ந்காளாறு ந்ான்றை நநாய்கள்
்சியபின்்ம்ய உண்டாக்கும். இது ஏன் ஏற்டு்கிறைது என்்து
இன்னும் முழு்மயா்க புரிந்து ச்காள்ளப்டவபில்லை, ஆனால
நநாயக்்கான உடலைின் ்தைிலவபி்னயுடன் இது சதைாடரபு்டயது

•

வாயபபுண்்கள், பூஞ்ச சதைாறறைினால வரும் வலைி (வாய
சவண்புண்)

•

்கதைிரியக்்க சி்கிச்சயபினால ஏற்டட அளவுக்்கதைி்கமான வாய
உலைரவு சாப்பிடுவ்தை சிரமமா்கவும் அசசௌ்கரியமா்கவும்
ஆக்கும்

•

வழக்்கமான உடல சசயல்ாடு்க்ள ்ாதைிக்கும் இரததைததைிலுள்ள
இரசாயன ஏறறைததைாழ்வு்கள், உதைாரணமா்க, உயர ்காலசியம்
நி்லை்கள்

•

மனநி்லை-சதைாடர்ான ்பிரசசி்ன்கள், உதைாரணமா்க,
மனஅழுததைம். மு்றையா்கக் ்கடடுப்டுததைப்டாதை வலைி கூட
நமாசமான மனநலைததுக்கு வழிவகுக்கும், இது ்சியபின்்ம்ய
ஏற்டுததும்

•

உயரநி்லை டிசமன்்ியாவபின் வபி்ளவா்க குழப்ம் அலலைது
உண்வ அ்டயாளம் ்காண முடியா்ம ஏற்டலைாம். இதைன்
வபி்ளவா்க உண்வ மறுததைல, உணவபில நாடடம் இலலைா்ம,
உண்வ வபிழுஙகுவதைறகு ்தைிலைா்க வாயபிநலைநய ்வததைிருததைல

•

உடலைின் உணவுப ்ா்தையபில தைடுபபு

•

தை்ச்கள் ்லைவனமா்க
ீ
இருப்தைாலும் ்ற்கள் இலலைா்மயாலும்
சமலலுவதைில அலலைது வபிழுஙகுவதைில சிரமமா்க இருக்கும்.

விழுங்குவதில் சிரமம்
வபிழுஙகுவதைறகு உதைவும் தை்ச்கள் ்லைவனமானதைாநலைா
ீ
அலலைது
இந்தை தை்ச்க்ள ஒருங்கி்ணப்தைில சிரமம் இருந்தைாநலைா, இது
ஏற்டு்கிறைது. வபிழுஙகுவதைில சிரமம் ந்ான்றை அறைிகுறைி்க்ள நமது
அன்்பிறகுரியவர்கள் அனு்வபிததைால அ்தை உணரவது முக்்கியம்,
அபந்ாது தைான் சாப்பிடும் ந்ாது அலலைது குடிக்கும் ந்ாது ஏற்டும்
அ்டததைல உணர்வக் கு்றைக்்க நடவடிக்்்க்கள் எடுக்்கலைாம்.
வபிழுஙகுவதைில சிரமம் என்்தைற்கான ச்ாதுவான அறைிகுறைி்கள்
எ்தையும் நீங்கள் ்கவனளிததைால, மருததுவர அலலைது சசவபிலைியரிடம்
சதைரிவபிக்்கவும்:
•

இருமல* ச்ரும்்ாலைான உணவு்களளின் ந்ாது/அதைறகுப ்பிறைகு

•

இருமல* ஒரு குறைிப்பிடட வ்்கயான உணவு/்ானத்தை
உண்ட ்பிறைகு, உதைாரணமா்க, இருமல* நசாறு சாப்பிடும் ந்ாது
இருக்்கிறைது ஆனால ்கஞசி குடிக்கும் ந்ாது இல்லை

•

•
•
•
•
•

குடிததை ்பிறைகு மறறும்/அலலைது ஓயசவடுக்கும் ந்ாது ஈரமான
“்கள்களபபு” ஓ்ச

நீண்டநநர சமலலுதைல

உணவபின் ந்ாது/அதைறகு ்பிறைகு மூசசுததைிணறைல

வாயபில உண்வ ்வததைிருததைல ஆனால வபிழுஙகுவதைில்லை
சதைாண்்டயபில ஏநதைா மாடடிக் ச்காண்டிருப்து ந்ான்றை
உணரவு குறைிதது பு்கார சசயதைல

வழக்்கத்தை வபிட கு்றைவா்க உண்்து அலலைது குடிப்து

* சிலைர இருமுவதைறகு ்தைிலைா்க சதைாண்்ட்ய சசருமக்கூடும்
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எற்ட இழப்பு
நாட்டட நநாயபின் ்காரணமா்க உடலைினால சததுக்்க்ள சரிவர
சசயலமு்றைப்டுததை முடியாதைதைினால, ந்ாதுமான அளவு
உண்வ சாப்பிடடாலும் உங்களளின் அன்புக்குரியவரால தை்ச்க்ள
வலுப்டுததைிக் ச்காள்ள முடியாமல ந்ா்கலைாம். மாறைா்க, ்கணபிசமான
எ்ட மறறும் தை்ச்ய அவர்கள் இழக்்கக்கூடும்.

சத்துக்கள் மற்றும் உணவு உண்ணும்
அனு்பவத்றத நமம்்படுத்துதல்
சிங்கபபூரில, உணவு என்்து அன்பு மறறும் ்ராமரிபபு
ஆ்கியவறறைின் சவளளிப்ாடா்க ்கருதைப்டு்கிறைது. ஆ்கநவ, நமது
அன்புக்குரியவர்களுக்்கா்க நாம் ்பிரததைிநய்கமா்க தையார சசயதை
உண்வ அவர்கள் அனு்வபிதது உண்்தைில்லை என்்்தையும், நமது
சிறைந்தை முயறசி்க்ளயும் மீ றைி அவர்கள் எ்ட இழப்்தையும் ஏறறுக்
ச்காள்வது மி்கவும் சிரமமானது. ்சியபின்்ம மறறும் எ்ட இழபபு
ஏற்டும் அ்னதது நி்கழ்வு்க்ளயும் நாம் மீ டசடடுக்்க முடியாது
என்றைாலும், உணவபின் சததுக்்கள், அவர்களளின் சசௌ்கரியம் மறறும்
வாழ்க்்்கததைரம் ஆ்கியவற்றை அதைி்கரிக்்க நாம் சிலை ்காரணங்க்ள
்கருததைில ச்காள்ளலைாம். அ்வ:

1. உணவு விருப்்பங்்கறள புரிந்து க்காள்ளுதல்
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•

்கடந்தை ்காலைததைில உங்களளின் அன்புக்குரியவர சிலை வ்்கயான
உணவு்க்ள உண்டு ம்கிழ்ந்தைிருக்்கலைாம், ஆனால அவர்களளின்
வபிருப்ங்கள் மாறைக்கூடும் – ்கடந்தை ்காலைததைில சம்்ால
ச்லைாசசான்(sambal belacan) வபிரும்்பி சாப்பிடடவர இபச்ாழுது
சவறும் ்கஞசியும் எளளி்மயான சமன்்மயான உணவு்க்ளயும்
வபிரும்்லைாம்.

•

சு்வ்யயும் மணத்தையும் கூடட, ்தைரியமா்க ்லநவறு
மூலைி்்க்கள் மறறும் மசாலைாக்்க்ளக் ச்காண்டு ச்மததுப
்ாருங்கள்.

•

்லநவறு சவப்நி்லையபில உண்வ நமலும்
சுவாரசியமாக்்கலைாம், உதைாரணமா்க, சூடான உணவுக்கு ்பின்
குளளிரவான ஐஸ் க்ரீம் சாப்பிடுதைல.

•

உங்களது அன்புக்குரியவர சசாலவ்தைக் ந்களுங்கள்,
உணவு மறறும் ்ானங்களுக்கு அவர்களளின் ்தைிலவபி்ன்ய
்கவனளியுங்கள், அவர்களளின் வழக்்கங்கள் மாறுவ்தை தைிறைந்தை
மனதுடன் ஏறறுக் ச்காள்ளுங்கள்.

2. க்பாருத்தமான ்பதத்றத ்பயன்படுத்துங்்கள்
(்பினனிறண 1 & 2 றவ ஆந�ாசிக்கவும்)
•

உணவு மறறும் ்ானததைின் ்தைம் வபிழுஙகுவதைறகு
எவவளவு எளளிதைானது என்்்தை நிரணயபிக்கும். உங்களளின்
அன்புக்குரியவருக்கு ஏறறை ்தைம் எது என்்து குறைிதது ஒரு
ந்சசு நிபுணர அலலைது சசவபிலைியர ஆநலைாச்ன கூறைலைாம்.

3. வாறய சுத்தமா்கவும் புத்துணர்சசியு்டனும்
றவத்திருங்்கள்
•

சசயற்்கப ்ற்க்ள ஒவசவாரு உணவுக்கு முன்னும் ்பின்னும்
சுததைம் சசயயுங்கள்.

•

உங்களது அன்புக்குரியவரால முடிந்தை மடடும் தைினமும்
அவர்களளின் ்ற்க்ள சுததைம் சசயது வா்ய ச்காப்ளளிக்்கச
சசயயுங்கள். மி்க-சமன்்மயான முட்கள் ச்காண்ட ்ல
துலைக்்கி்ய அலலைது ்ல துலைக்கும் குசசி்ய ்யன்்டுததுங்கள்.

•

மு்றையான அலைசல்களும் வா்ய புததுணரசசியுடன்
்வததைிருக்்க உதைவும். வாய ச்காப்ளளிக்கும் தைிரவத்தை
வடடிநலைநய
ீ
எளளி்மயா்கச சசயய நான்கு ந்காப்்்கள்
சவதுசவதுப்ான நீரில அ்ர நதைக்்கரண்டி உபபு நசரக்்கவும்.
அடிக்்கடி நதை்வப்டும் அளவுக்கு உங்களளின் அன்புக்குரியவர
இவவாறு சசயயலைாம்.

•

சு்வயூடடப்டட ஐஸ் சிபஸ் அலலைது ்குதைி-உ்றைந்தை
அன்னாசிப ்ழமும் கூட வா்ய புததுணரசசியுடன்
்வததைிருக்்க உதைவும்.

•

வாயபில சி்கபபு அலலைது சவள்்ள அலசர்கள், புண்்கள் அலலைது
தைிடடு்கள் இருந்தைால, அது பூஞ்ச சதைாற்றை குறைிக்்கக்கூடும்.
அப்டிப்டட மாறறைங்க்ள நீங்கள் ்கவனளிததைால மருததுவர
அலலைது சசவபிலைியரிடம் சதைரிவபிக்்கவும்.

•

அவர்களளின் வாயபின் ஈரப்தைத்தை தைக்்க ்வக்கும்்டியான,
அவர்களுக்கு வபிருப்மான ்ானம் ச்காண்டு, அடிக்்கடி உறைிஞசிக்
குடிக்கும்்டியான ஒரு சிறைிய சிப்ர ்ாடடி்லைநயா அலலைது
ஒரு சிறைிய ஸ்பநர ்ாடடி்லைநயா ்டுக்்்கக்கு அரு்கில
்வயுங்கள்.

•

உங்களளின் அன்புக்குரியவரால குடிக்்கநவா அலலைது வபிழுங்கநவா
முடியவபில்லை என்றைால, ்லதுலைக்கும் குசசி ஒன்றைினால
சமன்்மயா்க அவர்களளின் வா்ய சுததைம் சசயது, அவர்களளின்
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வா்ய ஈரமா்கவும் சுததைமா்கவும் ்வததைிருக்்க ஈரப்தைம்
ச்காண்ட வாய செல ந்ாடவும்.

4. உங்்களின அனபுககுரியவருககு, உணவு
சாப்்பிடுவறத நமலும் ம்கிழ்சசி்கரமா்கவும்
எளிதா்கவும் ஆககுங்்கள்
•

நலலை சவளளிசசமான சூழலைில சாப்பிடுங்கள், அவர்கள்
என்ன சாப்பிடு்கிறைார்கள் என்்்தை ்ாரதது ம்கிழ உதைவபி
நதை்வப்டடால, அவர்களளின் ்கண்ணாடி்ய ந்ாடடு வபிடவும்.

•

உண்வ ம்கிழ்சசியா்க உண்ண ஒரு ரம்மியமான சூழ்லை
உருவாக்குங்கள், உதைாரணமா்க, குடும்்ததைார அலலைது
நண்்ர்களளின் மததைியபில, அலலைது சமன்்மயான ்பின்னணபி
இ்ச ஒலைிக்்்கயபில.

•

உணவு்க்ளயும் ்கரண்டி வ்்க்க்ளயும் ்்கக்கு எடடும்
தூரததைில ்வயுங்கள்.

•

உங்கள் அன்புக்குரியவ்ர நம்ெயபில உட்காரந்து சாப்பிடும்்டி
அலலைது ்டுக்்்க்ய வபிடடு தைள்ளளி நவறு எங்காவது
சாப்பிடும்்டி ஊக்்கப்டுததுங்கள்.

•

நாற்காலைியபிநலைா அலலைது ்டுக்்்கயபிநலைா நநரா்க உட்காரந்து
சாப்பிடுவது எருக்்களளிபபு ஏற்டுவ்தை தைடுக்கும். ஒவசவாரு
உணவு அலலைது சிறறுணவு சாப்பிடட ்பின்பும் கு்றைந்தை்டசம் 30
நிமிடங்களுக்கு நநரா்க அமரந்தை நி்லையபில இருப்து நலலைது.

5. நதறவப்்படும் வற்கயில் உதவுங்்கள் மற்றும்
நிதானப்்படுத்துங்்கள்
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•

உங்களளின் அன்புக்குரியவர மூசசு தைிணறைலைினால
அவதைிப்டடாநலைா அலலைது சதைாடக்்கததைிநலைநய நசாரவா்க
இருந்தைாநலைா, சாப்பிடுவதைினால அவர்கள் நமலும்
நசாரவ்டயலைாம். உணவு சாப்பிடும் ந்ாது அடிக்்கடி ஒயவு
எடுததுக் ச்காள்ளவும்.

•

உங்கள் அன்புக்குரியவருக்கு அடுததை நதைக்்கரண்டி உண்வ
ஊடடும் முன், வாயபிலுள்ள உண்வ அவர வபிழுங்கியபிருப்்தை
உறுதைிப்டுததைிக் ச்காள்ளவும்.

•

இரண்டு வாய உணவுக்கு இ்டநய சிறைிது தைிரவத்தை
உறைிஞசும்்டி வழங்கவும், வாயபிலுள்ள உண்வ அவர வபிழுங்க
இது உதைவும்.

6. உணறவ நமலும் சுவாரஸயமானதா்க
ஆக்கவும்
•

உணவபில ்லநவறு நிறைங்களளிலைான உடச்ாருட்க்ள
நசரக்்கவும், உதைாரணமா்க, பராக்ந்காலைி உணவபில ந்கரட
துண்டு்கள் மறறும் மசிக்்கப்டட உரு்ளக்்கிழங்்க நசரக்்கவும்.

•

உண்வ நவறு்டட நிறைததைிலைான ்ாததைிரததைில ்ரிமாறைவும்,
உதைாரணமா்க, ்கஞசி்ய சவள்்ளக் ்கிண்ணததுக்கு ்தைிலைா்க
சி்கபபுக் ்கிண்ணததைில ்ரிமாறைவும்.

•

உணவபின் நதைாறறைத்தை நமலும் சுவாரஸ்யமானதைா்க ஆக்்க,
்லநவறு ச்மயலை்றை சாதைனங்க்ளக் ச்காண்டு, உதைாரணமா்க,
ஐஸ் க்ரீம் ஸ்கூப்கள், மஃ்பின் ந்காப்்்கள், குக்்ககீ ்கடடர்கள்
ந்ான்றைவற்றைப ்யன்்டுததைி, உண்வ ்லநவறு வடிவங்களளில
அ்மக்்கவும்.

7. நாள் முழுவதும் சிைிய உணவு்கள் அல்�து
சிற்றுணவு்கறள ்பரிமாைவும்
•

அவர்கள் எ்தை, எபந்ாது சாப்பிட வபிரும்பு்கிறைார்கள் என்்்தை
அவர்களா்கநவ முடிவு சசயயும்்டி உங்கள் அன்புக்குரியவ்ர
ஊக்்கப்டுததைவும்.

•

ஒரு நாளளில 3 ச்ரிய உணவு்கள் சாப்பிடுவ்தை வபிட, 5 முதைல 6
சிறைிய உணவு்கள் சாப்பிடுவ்தை அவர்கள் வபிரும்்லைாம்.

•

சிறைிய அளவபிலைான ்ரிமாறைல்கள் ்யமுறுததைாமல இருக்கும்.
அவர்களுக்கு இன்னமும் ்சிததைால, நமலும் உணவு
்ரிமாறைலைாம்.

•

குமடடல இருந்தைால, உணவுக்கு கு்றைந்தைது 30 நிமிடங்களுக்கு
முன்ந்ா அலலைது மருததுவரின் ஆநலைாச்னப்டிநயா,
மறைக்்காமல குமடடல மருந்்தை அளளிக்்கவும்.

8. ஒவகவாரு வாய உணவும் முக்கியம்
•

உணவபில ்கநலைாரி்கள் மறறும் புரதைசசத்தை கூடடுங்கள்
உதைாரணமா்க, ்கஞசியபில நலசலைண்சணய, முட்ட அலலைது
நடாஃபு நசரக்்கவும்; ்பிஸ்ச்கடடு்களளில ்பினட ்டடர அலலைது
டூனா நசரக்்கவும்; மிலக் ந்க்்களளில வாயவழி ஊடடசசதது
மருந்து்கள் நசரக்்கவும்.
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•

உயர ்கநலைாரி, உயர புரதை சிறறுணவு்கள் வழங்கவும்,
உதைாரணமா்க, சி்கபபு அலலைது ்ச்ச ்யறு சூப, எள்ளு ்்ச,
புபுர சா சா, ்ாவ, ்ீன்்கரட.

•

ஊடடசசததுமிக்்க ்ானங்கள் வழங்கவும், உதைாரணமா்க, நசாயா
்ால; முழு ச்காழுபபு அலலைது ருசி நசரததை ்ால; வாயவழி
ஊடடசசதது மருந்து்கள்; ்ழ ஸ்மூததைீஸ்; தையபிர ்ானங்கள்;
சூடான ்ானங்களளில ்ால, ஐஸ் க்ரீம் அலலைது நதைன் நசரததைல.

9. உணவு்டன நசரத்து அளவுக்கதி்கமான
்பானங்்கறள தவிரக்கவும்
•

்ானங்கள், குறைிப்ா்க நு்ரநயறறைப்டட ்ானங்கள்,
வயபிறு நிரம்்பிய அலலைது உபபுசமான உணர்வ, உங்கள்
அன்புக்குரியவருக்கு, மி்க வபி்ரவா்க ச்காடுக்கும்.

•

உங்களளின் அன்புக்குரியவர தைிரவ உணவு மடடுநம
உடச்காண்டிருந்தைாசலைாழிய, உண்வ வபிழுஙகுவதைறகு உதைவ
மடடுநம உணவபின் ந்ாது தைிரவங்க்ள உறைிஞச நவண்டும்.

உங்களளின் அன்புக்குரியவரின் உடலுக்கு நதை்வயான்டி, அதைன்
அடிப்்டயபில, உணவும் ்ழங்களும் அளளிக்்கவும். ்கடடாயப்டுததைி
உண்ண ்வப்தைால உங்களுக்கும் (்ராமரிப்ாளர என்றை மு்றையபில)
உங்கள் அன்புக்குரியவருக்கும் இருவருக்குநம சிரமம். இது,
உடலரீதைியான அசசௌ்கரியம் அலலைது வலைி்யயும் ஏற்டுததைக்கூடும்.
உங்கள் அன்புக்குரியவரால எவவளவு முடியுநமா அவவளவு
உண்வ அவர வபிரும்பும் ந்ாது உண்்தைால, அவருக்கு ்கி்டக்கும்
ம்கிழ்சசி்ய அதைி்க்டசமாக்குவநதை சாப்பிடுவதைன் நநாக்்கமா்க
இருக்்க நவண்டும் - சவறும் சு்வக்்கா்க அவர்களது வபிருப்மான
உண்வ அவர்கள் ஒன்றைிரண்டு நதைக்்கரண்டி்கள் சாப்பிடடாலும் கூட
்ரவாயபில்லை.
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்பினனிறண 1
உணவின வடிவத்றத திரவமா்க மாற்றுதல்
உங்கள் அன்புக்குரியவருக்கு வபிழுஙகுவது சிரமம் என்றைால, அவர
குடிக்கும் தைிரவததைின் வடிவத்தை மாறறும்்டி அறைிவுறுததைப்டு்கிறைது.
க்ளளியர சூப்கள், தைிரவ இனளிபபு்கள், மறறும் தைிரவ ்கஞசி்கள்
ஆ்கியவறறுக்கும் இது ச்ாருந்தும். ச்கடடியான தைிரவம் வாயபினுள்
சமதுவா்கச சசலவதைால, அ்தை வபிழுஙகும் ந்ாது இன்னும்
சிறைப்ா்க ்கடடுப்டுததை முடியும். எருக்்களளிப்்தைநயா அலலைது
தைவறைா்க நு்ரயீரலுக்குள் வபிழுஙகுவ்தைநயா இது முழு்மயா்க
தைடுக்்காவபிடடாலும், அதைறக்்கான ஆ்தது கு்றையும் என்று
நம்்ப்டு்கிறைது.
வரததை்க-ரீதைியா்க வபிற்கப்டும் ச்கடடிப்டுததும் ்வுடர்கள் மருந்துக்
்க்ட்களளில ்கி்டக்கும். சமலலைிய தைிரவங்க்ள (உதைாரணம் தைண்ண ீர,
்கா்பி, நதைநீர) நதை்வப்டும் அளவுக்கு ச்கடடிப்டுததை எவவளவு
்வுடர நசரக்்க நவண்டும் என்்தைான அடடவ்ண ச்ாதுவா்க
ச்ாடடலைங்கள் மீ து ்காணப்டும். சிலை ச்கடடிப்டுததும் ்வுடர்கள்
அதைி்க நநரம் ச்கடடியா்க ்வததைிருக்்காது என்்்தை ்கவனளிக்்கவும்.
எபச்ாழுதும் உங்களது அன்புக்குரியவருக்கு ச்காடுக்கும் முன்
தைிரவத்தை மீ ண்டும் ஒரு மு்றை ்ரிநசாதைிக்்கவும். நதை்வப்டடால,
மருந்து சிரப வடிவததைில ச்காடுக்்கப்டலைாம், அலலைது மாததைி்ர்கள்
சநாறுக்்கப்டடு, ச்ாருததைமான ச்கடடிப்டுததும் தைிரவததுடன் ்கலைந்து
ச்காடுக்்கப்டலைாம்.
தைிரவததைின் "ச்கடடிததைன்்ம்ய" முள்்கரண்டி ்ரிநசாதை்ன மூலைம்
மதைிப்பிடுவதும் நலலை நயாச்ன, ஏசனன்றைால சிறைிய அளவபிலைான
தைிரவம் அலலைது சிரப்் ச்கடடிப்டுததை நவண்டிய சூழல்கள்
ஏற்டலைாம். முள்்கரண்டி ்ரிநசாதை்ன என்்தைில முள்்கரண்டி்ய
தைிரவததைினுள் ந்ாடடு, அ்தை 45-டி்கிரி ந்காணததைில ்வததுப ்ாரக்்க
நவண்டும்.
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தைண்ண ீர அலலைது அவர்களளின் வழக்்கமான ்ானங்களுடன்
ச்கடடிப்டுததும் ்வுடர்க்ள ்யன்்டுததை உங்கள் அன்புக்குரியவர
எதைிரபபு சதைரிவபிக்்கலைாம். இயற்்கயபிநலைநய ச்கடடியா்க உள்ள
தைிரவங்க்ள குடிக்்க அவர்கள் எளளிதைில சம்மதைிக்்கக்கூடும். சிலை
உதைாரணங்கள் ்ககீ நழ உள்ள அடடவ்ணயபில ச்காடுக்்கப்டடுள்ளன.
தைிரவததைின் ச்கடடிததைன்்ம
சமலலைிய தைிரவம்

(Thin fluid)

அமிரதைம் ந்ாலை ச்கடடியா்க

(Nectar thick)

நதைன் ந்ாலை ச்கடடியா்க

(Honey thick)

புடடிங ந்ாலை ச்கடடியா்க

(Pudding thick)
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முள்்கரண்டி ்ரிநசாதை்ன
ச்கடடிப்டுததைப்டாதை தைிரவம்.
இது முள்்கரண்டியபின் முட்கள்
வழியா்க வபி்ரவா்க ஓடி,
முள்்கரண்டியபின் மீ து சிறைிதைளவு
ஓடடு்கிறைது அலலைது சிறைிதைளவு
கூட ஒடடுவதைில்லை.
தைிரவம் முள்்கரண்டியபின்
முட்கள் வழியா்க வபி்ரவா்க
ஓடி, முள்்கரண்டியபில
சமலைிதைா்க ஒடடு்கிறைது.

முள்்கரண்டியபின்
முட்களுக்்கி்டநய தைிரவம்
வ்லைப்பின்னல அ்மதது,
அதைன் வழிநய சமதுவா்க
சசாடடு்கிறைது.

தைிரவம் நன்றைா்க ஒடடிக்
ச்காண்டு முள்்கரண்டியபில
அ்ம்கிறைது, முள்்கரண்டியபின்
முட்கள் வழிநய
சசாடடுவதைில்லை.

உதைாரணங்கள்

்டம்

்மநலைா, நதைநீர, தைண்ண ீர,
்கா்பி.

ச்கடடியான ்ாரலைி ்ானம்,
மாம்்ழசசாறு, ்ரங்கிக்்காய
சூப.

நதைன், ்ாப்ாளளி மிலக் ந்க்,
்கருபபு எள் ்்ச.

ச்கடடியான தையபிர,
சமன்்மயான செலலைி, ்கிராஸ்
செலலைி (வடிக்்கடடு சிரப),
மாம்்ழப புடடிங.
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மாற்ைப்்பட்ட திட்ட உணவு்கள்
ச்ாதுவா்க, வயதைானவர்கள் அலலைது உடல நலைமிலலைாதைவர்களால,
சமன்்மயான மறறும் எளளிதைில சமலலைக்கூடிய உணவு்க்ள
்்கயாள முடியும். வபிழுஙகுதைல ஒரு சவாலைா்க அ்மயும் ந்ாது,
உங்கள் அன்புக்குரியவருக்கு தையாரிக்்கப்டட உணவு ்பின்வரும்
நான்கு ச்ாதுவான வ்்க்களுள் ஒன்றைா்க இருக்்கலைாம் என்று
உடலநலை ்ராமரிபபு சதைாழிலமு்றையாளர்கள் கூறு்கின்றைனர:

1. இயல்்பான உணவு அல்�து விருப்்பமான உணவு
•
•
•

குறைிப்பிடட அளவு அலலைது அ்மப்பில அலலைாதை வழக்்கமான
உணவு்க்ள இது குறைிக்கும்
்கடிக்்கவும் சமலலைவும் நதை்வப்டும்

்லநவறு அ்மப்பின் ்கலை்வ, உதைாரணமா்க, சூப்பில நூடுலஸ்

2. க்பரிதா்க கவட்டப்்பட்டது அல்�து கமல்�
எளிதானது
•
•
•

இந்தை ்பிரிவபில உள்ள உணவு்கள் ச்ாதுவா்க சமன்்மயா்க
இருக்கும். அததுடன் சுமார 3 சசமீ முதைல 4 சசமீ சதுரங்களா்க
சவடடப்டடிருக்கும்
உண்வ உ்டக்்க ச்காஞசம் சமலலைத நதை்வப்டும்

உண்வ சமன்்மயாக்்க, இன்னும் ச்காஞசம் குழம்பு நதை்வ
அலலைது இன்னும் ச்காஞச நநரம் ச்மக்்க நவண்டும்

3. கமனறமயா்க அறரக்கப்்பட்டது அல்�து
ஈரமா்க உள்ளது
•
•
•

உணவு்கள் சமன்்மயா்க, ஈரமா்க மறறும் அ்ரக்்கப்டடு
உள்ளது (சுமார 0.3 சசமீ முதைல 0.5 சசமீ வ்ர)

்கசாபபுக் ்க்டயபிலைிருந்து இ்றைசசி வாங்கினால இ்றைசசி்ய
அ்ரதது குழந்்தை உணவு ந்ான்று வாங்கவும்
கு்றைந்தை்டச சமலலுதைல நதை்வ

4. அறரக்கப்்பட்ட உணவு
•
•
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சமன்்மயா்க, ்கடடி்கள்-இலலைாமல இருக்கும் வ்ர உணவு
அ்ரக்்கப்டு்கிறைது
சமலலைத நதை்வயபில்லை

•
•

உண்வ தையார சசயய ்கலைப்ான் நதை்வ

மி்கவும் நீரா்க அலலைது ஒடடிக் ச்காண்டு இருக்்கக்கூடாது

உணவுக்கான ஆந�ாசறன்கள்
அ்ரக்்கப்டட

சமன்்மயா்க
ச்ரிதைா்க
அ்ரக்்கப்டடது சவடடப்டடது
அலலைது ஈரமா்க அலலைது சமலலை
உள்ளது
எளளிதைானது

இயல்ான
உணவு

்கா்லை உணவு
• அ்ரக்்கப்டட • ஸ்க்ராம்்பிள்ட
ஓடஸ்
முட்ட

• ந்கரட ந்கக்
• சவ ீ க்நவ

• அ்ரக்்கப்டட • மீ சுவா
•
்கஞசி
(சவடடப்டடது)
•
• தையபிர
• க்நவ தைியாவ
(சவடடப்டடது
• அ்ரக்்கப்டட
சிறைிதைா்க)
டாவ சுவான்
•
அலலைது ்ச்ச • சகீ சாங்ான்
•
்யபிறு
(சவடடப்டடது
சிறைிதைா்க)

சகீ சாங்ான்

• வறுததை

்ீஹூன்

• சராடடி

சமன்்மயான ்ராடடா
சராடடி
• ்ர்கர்கள்
ொமுடன்
சான்டவபிடச்கள்
்ாவ
• நாஸி சலைமாக்
நதைா்ச

• நலைான்நதைாங
(சவடடப்டடது)
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அ்ரக்்கப்டட

நுட்மா்க அ்ரக்்கப்டட/
சமன்்மயான-ஈரமான
மதைிய உணவு

• க்ரீம் சூப்கள்
• அ்ரததை ்காய்கறைி்கள்
உதைாரணமா்க, ்ரங்கிக்்காய,
ந்கரட, நசாளம்
• மசிததை உரு்ளக்்கிழஙகு
• அ்ரததை இ்றைசசி அலலைது
மிலக் ந்க் (குழம்புடன்
அ்ரக்்கப்டடது)

• சமலலைியதைா்க சவடடப்டட
சமன்்மயான ்காய்கறைி்கள்
உதைாரணம், ்காலைி்பிளவர,
பராக்்கலைி, ந்கரட
• ்ருபபு ்கறைி
• சவன்மு்ி

• அ்ரததை சவன்மு்ி
இரவு உணவு
• அ்ரததை ்கஞசி

• அ்ரததை இ்றைசசி

• மசிததை உரு்ளக்்கிழஙகு

• அ்ரததை இ்லை அலலைது
்கிழஙகு ்காய்கறைி வ்்க்கள்

• அ்ரததை ்கிழஙகு வ்்க்கள்
• க்ரீம் சூப
• ஓர நீ

• ஹம்மஸ்
• ்கஞசி

இரவு சிறறுணவு்கள்
• செலலைி/செலநலைா

• சசங டிங

• மிலக் ந்க்

• புபுர ஹிடாம்

• மூஸ் ந்கக்

• சமன்்மயான ்ழங்கள்
(்கர்கரப்ா்க மசிததைது)

• ஐஸ் க்ரீம்
• ஸ்மூததைி
• தையபிர
• எள் அலலைது சிவபபு
அவ்ர ்்ச
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• நசாயா ்ீன்்கரட
• ்கா்பியபில நதைாயததை சராடடி
• ்மநலைா
• ்ழ தையபிர

இயல்ான உணவு

ச்ரிதைா்க சவடடப்டடது அலலைது
சமலலை எளளிதைானது
மதைிய உணவு
• அ்ரததை இ்றைசசி

• ்ீன்்கரட (டாவ குவா)

• சமன்்மயான நடாஃபு

• அவபிததை முட்ட்கள்

• அவபிததை எண்சணய மீ ன்

• ்கிரில சசயதை மீ ன் உ.ம்.,
சாலமன்

• ச்ப்ரட ்்
• நூடுலஸ் (சவடடப்டடது)
• மீ ன் மறறும் ்கிழஙகு வறுவல
• ந்காழி நக்ச்கடஸ்

• குழம்பு/்கறைி இ்றைசசி
• சப்ாததைியுடன் ்ருபபு
• ந்காழி துண்டாக்்கியது

இரவு உணவு
• ஸ்வபிட அன்ட சார சூப

• தைாவூஹு சடலைார

• அவபிததை மீ ன் ்பிலசலைட
மறறும் குழம்பு

• டந்காயா்கி

• சமலைிதைா்க சவடடிய
இ்றைசசி மறறும் இ்லை,
்ச்சநிறை ்காய்கறைி்கள்

• ்ககீ ்ர வ்்க்கள்
• இடலைி
• ந்காழி சாடநட

• அப்ம்
இரவு சிறறுணவு்கள்
• சமன்்மயான ்ழங்கள்
(்கடிக்கும் அளவபில
சவடடப்டடது)
• சகீஸ் ந்கக்
• ்ாண்டான் ந்கக்

• முட்ட டாரட
• ்ீனட ந்ன்ந்கக்
• க்நவ லைா்பிஸ்
• மினளி ்ழ டாரட
• ்டெஸ்டிவ
்பிஸ்ச்கடடு்கள்
• ்கறைி ்ப
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இதைர முக்்கிய தை்கவல்கள்:
1. சராடடி அலலைது ்பிஸ்ச்கடடு்க்ள சமன்்மயாக்்க ்மநலைா
அலலைது இதைர சமலலைிய தைிரவங்க்ள ்யன்்டுததைினால,
தைிரவத்தை சரியான ்தைததுக்கு ச்கடடியாக்்கி, ச்காடுக்கும் முன்
அளவுக்்கதைி்கமான தைிரவத்தை ச்காடடிவபிட நவண்டும்.
2. சவவநவறு ்தைத்தை தைவபிரக்்கவும் (தைிடபச்ாருள் + தைிரவம்).
உங்களளின் அன்புக்குரியவருக்கு வபிழுஙகுவதைில சிரமம் இருந்தைால,
சவவநவறு ்தைங்கள் ்கலைந்தை உண்வ சாப்பிடுவது அவருக்கு
சவாலைா்க அ்மயும். உதைாரணமா்க, ்ீ ஹு்ன சூப்பில அ்ரததை
இ்றைசசி மறறும் சவடடிய ்காய்கறைி்களுடன் ்ரிமாறும் ்டசததைில,
்ீ ஹு்ன ச்காடுக்கும் ந்ாது சூப்் ச்காடடி வபிடவும். அ்ரததை
இ்றைசசி மறறும் சவடடிய ்காய்கறைி்க்ள தைனளிததைனளியா்க
ச்காடுக்்கவும்.
3. ்கஞசி அலலைது ஓடஸ் ச்காடுக்கும் ந்ாது, நதைக்்கரண்டியபில உள்ள
உமிழ்நீரிலைிருந்து வரும் என்்ெம்்கள் உண்வ ்டிப்டியா்க
நீரததுப ந்ா்கச சசயயும். உங்கள் அன்புக்குரியவருக்கு ஊடடும்
அநதை நதைக்்கரண்டியபினால உண்வ குழபபுவ்தை தைவபிரக்்கவும்.
மாறைா்க, ்கிண்ணததைின் ்க்்கவாடடிலைிருந்து எடுக்்கவும்.
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்பினனிறண 2
ஒரு உண்வ நான்கு ்தைங்களுக்கு ஏறறைவாறு எப்டி மாறறை முடியும்
என்்தைறகு ்ககீ நழ உள்ள உணவுக்குறைிபபு்கள் உதைாரணங்களாகும்.
மாறறும் சசயலமு்றை்ய நீங்கள் ்ழ்கிக் ச்காண்டுவபிடடால,
்பிறைகு உண்வ ச்மதது உங்கள் அன்புக்குரியவருக்கு ஏறறைவாறு
அநந்கமான உணவு்க்ள மாறறைிக் ச்காள்ளலைாம்.
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நசாயா சாஸ ந்காழி, இஞசி மற்றும் குற்டமிள்காயு்டன

க்பாருட்கள்

அளவு

ந்காழி ்பிசரஸ்ட, துண்டு்கள்
இஞசி
பூண்டு, உரிதது சமலலைியதைா்க சவடடப்டடது
சிறைிய சவங்காயம், உரிதது சவடடப்டடது
சி்கபபு கு்டமிள்காய*, வபி்தை்கள் அ்கறறைி
சவடடப்டடது
்ச்ச கு்டமிள்காய*, வபி்தை்கள் அ்கறறைி
சவடடப்டடது
ச்மயல எண்சணய
நலைசான நசாயா சாஸ்
அடர நசாயா சாஸ்
சரக்்க்ர
ந்காழி சாறு
நசாள மாவு ்கலை்வ

2 துண்டு்கள்
6 ஸ்்லைஸ்்கள்
2 பூண்டு ்ற்கள்
1
½

ச்காததைமலலைி

சத்து த்கவல்்கள்
்ரிமாறைல்கள்:
்ரிமாறும் அளவு:

2
313 g

ஒவசவாரு ்ரிமாறைலைிலும்
(313 ்கி) உள்ளது:
்கநலைாரி்கள்:
மாவுசசதது:
புரதைசசதது:
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290 kcal
18 g
29 g

½
1
1
½
¼
½

நம்ெக்்கரண்டி
நம்ெக்்கரண்டி
நதைக்்கரண்டி
நதைக்்கரண்டி
்கப

1 நம்ெக்்கரண்டி
நசாள மாவு மறறும்
2 நம்ெக்்கரண்டி
தைண்ண ீர
அலைங்கரிக்்க

மாற்ைப்்பட்ட ்பதத்துக்கான அைிவுறுத்தல்்கள்:
*எளளிதைா்க சமலலை, மிருதுவா்க-ஈரமா்க இருக்்க மறறும் அ்ரப்தைற்கான
்தைததுக்கு. கு்ட மிள்காயபின் நதைா்லை நீக்்கவும் இதைறகு, கு்ட
மிள்கா்ய 5-10 நிமிடங்கள் ச்காதைிக்்க ்வதது, ்பின்னர குளளிர நீரில
அமிழ்ததைவும். ஆறை ்வததை ்பிறைகு, அதைன் நதைா்லை சுலை்மா்க உரிதது
வபிடலைாம்.
இயல்்பான (சறமககும்
முன)

ந்காழி ்பிரஸ்ட்ட சிறைிய துண்டு்களா்க
சவடடவும்.

்கர்கரப்்பா்க கவட்டப்்பட்டது/ ந்காழி ்பிசரஸ்ட மறறும்
எளிதா்க கமல்� முடிவது கு்டமிள்காய்க்ள சிறைிய துண்டு்களா்க
(சறமககும் முன)
நறுக்்கவும் (உங்கள் ்்கவபிரல ந்கம்
அளவுக்கு).
நனைா்க அறரக்கப்்பட்ட/
மிருதுவான ஈரமான
(சறமத்த ்பின)

்கலைப்ானளில ந்ாடடு அ்ரக்கும் முன்,
இஞசி துண்்ட எடுதது வபிடவும்.
உணவு நன்றைா்க அ்ரப்டடிருக்்க
நவண்டும்.

அறரத்தது (சறமத்த
்பின)

உணவு மிருதுவா்க, ்கடடி்கள்-இலலைாமல
்கலைப்ானளில ந்ாடடு அ்ரக்்கவும்,
அதைறகு முன்பு இஞசி்ய எடுதது
வபிடவும். நதை்வப்டும் அளவு குழம்்்
இதைில நசரக்்கவும்.

சறமயல் அைிவுறுத்தல்்கள்:
1. ஒரு நான்-ஸ்டிக் வாணலைியபில எண்சணய சூநடறறைி, இஞசி, பூண்டு,
சவங்காயம் மறறும் கு்டமிள்கா்ய, நலலை மணம் வரும் வ்ர
வதைக்்கவும்.
2. ந்காழி துண்டு்க்ள நசரதது, இரண்டு நிமிடங்களுக்கு வதைக்்கவும்
்பிறைகு நலைசான மறறும் அடரததைியான நசாயா சாஸ், சரக்்க்ர,
ந்காழி சாறு ஆ்கியவற்றை நசரக்்கவும். சகீரா்க ்கலைக்கும் வ்ர
சதைாடரந்து வதைக்்கவும்
3. சடடி்ய மூடி ந்ாடடு மூடி, மிதைமான சூடடில ்வக்்கவும்15
நிமிடங்களுக்கு. ்கருகுவ்தை தைடுக்்க அவவபந்ாது ்கிளறைவும்
4. குழம்்் ச்கடடியாக்்க நசாள மாவு ்கலை்வ்ய சமதுவா்க
நசரக்்கவும்.
5. ்ரிமாறும் முன் ச்காததைமலலைித தை்ழ ச்காண்டு அலைங்கரிக்்கவும்.
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அவித்த முடற்ட ந்டாஃபு, ்பசற�க ்கீ றரயு்டன
க்பாருட்கள்

அளவு

வழவழப்ான நடாஃபு* (சமலலைிதைா்க
சவடடியது/ அ்ரததைது)

½ ச்டடி அலலைது
150 g

மீ டியம் முட்ட்கள்

்ச்லைக் ்ககீ ்ர

2

100 g

¼ நதைக்்கரண்டி

மிளகு

¼ நதைக்்கரண்டி

உபபு

½ நதைக்்கரண்டி

எள் எண்சணய

¼ ்கப

ந்காழி சாறு

மாற்ைப்்பட்ட ்பதத்துக்கான அைிவுறுத்தல்்கள்:
இயல்்பான (சறமககும்
முன)

ஸ்்லைஸ் சசயயப்டட நடாஃபு்வ
்யன்்டுததைவும்.

்கர்கரப்்பா்க கவட்டப்்பட்டது/ ஸ்்லைஸ் சசயயப்டட நடாஃபு்வ
எளிதா்க கமல்� முடிவது ்யன்்டுததைவும்.
(சறமககும் முன)
றநசா்க அறரக்கப்்பட்ட/
மிருதுவான ஈரமான
(சறமத்த ்பின)

அ்ரததை நடாஃபு்வ ்யன்்டுததைவும்.

அறரத்தது (சறமத்த
்பின)

ஸ்்லைஸ் சசயயப்டட நடாஃபு்வ
ச்மயலுக்கு ்யன்்டுததைவும். ச்மததை
்பின்னர, அவபிததை முட்ட மறறும் நடாஃபு
்கலை்வ்ய அ்ரக்்கவும், ்டிநி்லை 6 க்கு
சசலலும் முன்னர.

சறமயல் அைிவுறுத்தல்்கள்:
1. சடடியபில நீ்ர நிரப்பி, அதைில 2 சசாடடு எண்சணய நசரக்்கவும்.
்ச்லைக் ்ககீ ்ர்ய ச்காதைிக்்க வபிடவும் 3 நிமிடங்களுக்கு (அலலைது
மிருதுவாகும் வ்ர). சவந்தை ்ச்லைக் ்ககீ ்ர்ய ்கர்கரப்ா்க
சவடடவும்.

2. ்ச்லைக் ்ககீ ்ர்ய ந்காழி சாறறுடன் நசரதது மிருதுவாகும் வ்ர
அ்ரக்்கவும்.

3. முட்ட்க்ள ஒரு ்கிண்ணததைில உ்டக்்கவும். ்கிண்ணததைில ¼
்கப தைண்ண ீ்ர அளந்து ஊறறைவும். இததுடன் உபபு, மிளகு மறறும்
எள் எண்சணய சு்வக்்கா்க நசரக்்கவும். சகீரா்க ்கலைக்கும் வ்ர
அ்ரக்்கவும்.

4. நடாஃபு்வ குழியான ்ாததைிரததைில ்வதது, ்கலைந்தை முட்ட
்கலை்வ்ய உள்நள ஊறறைவும்.

5. நடாஃபு முட்ட ்கலை்வ்ய 10 நிமிடங்கள் வ்ரநயா அலலைது
முட்ட ்கலை்வ ச்கடடியாகும் வ்ரநயா நவ்க ்வக்்கவும். அவபிக்கும்
ந்ாது, குழியான ்ாததைிரத்தை நலைசா்க மூடி ந்ாடடு மூடவும்.
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6. நடாஃபு மறறும் முட்டக் ்கலை்வயபின் மீ து ்ச்லைக் ்ககீ ்ர்ய
ஊறறைவும். ்ச்லைக் ்ககீ ்ர்ய நலைசா்க அழுததைிவபிடவும். நமலும் 2-3
நிமிடங்களுக்கு அவபிதது, சூடா்க ்ரிமாறைவும்.

சத்துணவு த்கவல்்கள்
்ரிமாறைல்கள்:
்ரிமாறும் அளவு:

2
201 g

ஒவசவாரு ்ரிமாறைலைிலும் (201 ்கி)
இருப்து:
்கநலைாரி்கள்:
மாவுசசதது:
புரதைசசதது:

139 kcal
6 g
11 g

்பரசிம்மன மற்றும் ்பார�ி டூயல் டிசரட
க்பாருட்கள்

அளவு

்ழுததை ்ரசிம்மன் (நதைால நீக்்கப்டடது)

1

நதைன்

1 நம்ெக்்கரண்டி

்ாரலைி

100 g

மாற்ைப்்பட்ட ்பதத்துக்கான அைிவுறுத்தல்்கள்:
இந்தை டிசரடடுக்கு அ்ரக்்க நவண்டும், ்ரிந்து்ரக்்கப்டட அ்னதது
்தைங்களுக்கும் ச்ாருததைமான டிசரட்ட இது உருவாக்கும்.

ஹாலைண்ட ்ாரலைி்ய ்யன்்டுததுவ்தை தைவபிரக்்கவும், ஏசனன்றைால
அதைில மாவுச சதது அதைி்கம், அது எளளிதைில அ்ர்டாது.

சறமயல் அைிவுறுத்தல்்கள்:

1. ்ாரலைி மிருதுவாகும் வ்ர ச்மக்்கவும். ்பின்னர ்ாரலைி்ய
அ்ரக்கும் ந்ாது ்யன்்டுததை சிறைிது ்ாரலைி நீ்ர எடுதது
்வக்்கவும்.

2. ்ரசிம்ம்ன, மிருதுவாகும் வ்ர மறறும் ்கடடி்கள் இலலைாதை வ்ர
்மய அ்ரக்்கவும்.
்ரசிம்மன் ்பியூரி்ய குளளிரசாதைனப ச்டடியபில எடுதது ்வக்்கவும்.

3. ்ாரலைி்யயும் நதை்னயும் நசரதது அ்ரதது, ஒரு டிசரட ்கப்பிநலைா
அலலைது ்கிண்ணததைிநலைா ஊறறைவும். மிருதுவான, ்கடடி்கள்இலலைாதை ்தைம் வரும் வ்ர, நதை்வயான அளவு தைண்ண ீர நசரதது
அ்ரக்்கவும்.
4. ்ரசிம்மன் ்பியூரி்ய ்ாரலைி ்பியூரி மீ து அ்மக்்கவும்.

5. குளளிரா்கநவா அலலைது சவதுசவதுப்ா்கநவா ்ரிமாறைவும்.

சத்துணவு த்கவல்்கள்
்ரிமாறைல்கள்:
்ரிமாறும் அளவு:

2
130 g

ஒவசவாரு ்ரிமாறைலைிலும் (130 g)
இருப்து:
்கநலைாரி்கள்:
மாவுசசதது:
புரதைசசதது:

261 kcal
56 g
8 g
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ஸமூத்ததீஸ

வாறழப்்பழம் மற்றும் இ�வங்்கப்்படற்ட
நசாயா நேக
க்பாருட்கள்

அளவு

வா்ழப்ழம் (ச்ரிது)
நசாயா ்ால* (அலலைது உயர ்காலசியம்
நசாயா ்ால)
நதைன்
அ்ரததை இலைவங்கப்ட்ட

1
250 ml
2 நம்ெக்்கரண்டி
1 சிடடி்்க

ஸவிடடி ஸமூத்தி
க்பாருட்கள்

அளவு

ஹனளிடயூ

100 g

மாம்்ழம்

(நதைாலுரிதது சவடடப்டடது)

்ால* (அலலைது முழு ச்காழுபபு ்ால)

1
50 ml

்கிவி �ஸ்ி
க்பாருட்கள்

அளவு

்கிவபி (நதைாலுரிததைது)
தையபிர*
(அலலைது முழு ச்காழுபபு தையபிர)

1
10 g

நதைன்

குளளிரந்தை நீர
நசுக்்கிய ்னளிக்்கடடி

1 நதைக்்கரண்டி
50 ml
½ ்கப

மி்கவும் ஆரஞசு ஸமூத்தி
க்பாருட்கள்

பப்ாளளி
ஆரஞசு (நதைால உரிததைது, ச்காட்ட
நீக்்கப்டடது)
தையபிர* (அலலைது முழு ச்காழுபபு தையபிர)
நதைன்
எலுமிச்ச சாறு
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அளவு
20 g

½
15 g
1 நம்ெக்்கரண்டி
1 நதைக்்கரண்டி

தயார கசயவதர்கான அைிவுறுத்தல்்கள்
1. எலலைா ச்ாருட்க்ளயும் மிருதுவாகும் வ்ர அ்ரக்்கவும்.
2. குளளிரா்க ்ரிமாறைினால சிறைந்தைது. ஸ்மூததைி்கள் குளளிரசாதைன
ச்டடியபில நசமிதது ்வக்்கப்டலைாம் ஆனால அவற்றை சசயதை
உடநனநய சாப்பிடுவது சிறைந்தைது ஏசனன்றைால ்காலைபந்ாக்்கில
சு்வயும் சததுக்்களும் இழந்து வபிடு்கின்றைன.
* தைிரவ ்தைத்தை மாறறை நவண்டுசமன்றைால, ஸ்மூததைியபின் ்தைத்தை
சமலைிதைாக்்க அலலைது அடரததைியாக்்க, தைிரவததைின் அள்வ
கு்றைக்்கவும் அலலைது கூடடவும்.

்தைிபபுரிமம் © 2020 சிங்கபபூர நலவாழ்வு ்கவுன்சில.
ச்மயலகுறைிபபு்கள்: ்யன்்டுததை அனுமதைி ச்றைப்டடது. ஊடடசசதது
மறறும் உணவுக்்கடடுப்ாடடுத து்றை, டான் சடாக் சசங
மருததுவம்ன.
முதைல ்பிரசுரம் ெூன் 2020 இல:
சிங்்கப்பூர நல்வாழவு ்கவுனசில்
1 Lorong 2 Toa Payoh #07-00
Braddell House Singapore 319637
மின்னஞசல:
secretariat@singaporehospice.org.sg
வ்லைதைளம்:
www.singaporehospice.org.sg
சதைா்லைந்சி எண்:
6538 2231
மறுபபு சசய்வர: இந்தை சிறநறைடு வழி்காடடுதைலுக்கு மடடுநம. இது
சதைாழிலமு்றை ஆநலைாச்னக்்கான மாறறு அலலை. மி்கவும் சமீ ்ததைிய
புதுப்பிக்்கப்டட தை்கவல்களுக்கு தையவுசசயது எங்களு்டய இ்ணயதைளத்தைப
்ாரக்்கவும்.
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வழஙகு்வர்கள்:

வாழ்்க வளமுடன். வபி்ட ச்று்க நலைமுடன்

