পুষ্টি এবং পথ্যর্বচার/ডায়েষ্টিক্স র্বভাগ

ভারসাম্যযুক্ত চর্ব গ্র
ি হণ

চর্ব িক ন
গুরুত্বপূর্?ি
⦿ স্বাস্থ্যকর জীবনযাপযনর জনয র্কছু চর্ব প্র
ি য়োজনী়ে
⦿ ককাযেযেরে নাম্ক একষ্টি র্নর্দিি ধরযণর চর্ব দ
ি ীর্ র্ি দন ধযর রযক্ত থ্াকযে, ধম্
নী সংকীণ হ
ি যে পাযর এবংহৃদযরাগ বা করাযকর কারণ হযে পাযর।
ভাল ক ালললেরল রক্তনােীযে চর্ব জ
ি ম্া হযে বাধা কদ়ে এবং হৃদযরাগ এবং
করাযকর ঝুুঁ র্ক কম্া়ে।
খারাপ ক ালললেরল চর্ব জ
ি ম্া করযে রক্তনােীযক সংকীন ক
ি যর কোযে, হািি অ্যা
িাক বা করাযকর ঝুুঁ র্ক বাডা়ে।

স্বাস্থ্য র ফ্যাট

⦿ োরাপ ককাযেযেরে কম্া়ে
⦿ হৃদযরাগ এবং করাযকর ঝুুঁ র্ক কম্া়ে

পর্লআনস্যাচুলরলটড ফ্যাট

কযাযনাো কেে সূযম্ুি েীর কেে

িুনা ম্াছ

ম্যাযকরে ম্াছ

স়োর্বন কেে

ভূ ট্টার কেে

সাডিাইনস ম্াছ

কহর্রং ম্াছ

বীজ এবং আেযরাি

ওযম্গা-৩ যুক্ত র্ডম্

মলনাস্যাচুলরলটড ফ্যাট

জেপাই/অ্র্েভ কযাযনাো
কেে
কেে

অস্বাস্থ্য র কমদ

র্চনাবাদাম্
বাদাম্ (কাজু বাদাম্,
অ্যাযভাকাযডা
কেে
আম্ন্ড বাদাম্,হযাযজে বাদাম্)

⦿ োরাপ ককাযেযেরে বৃদ্ধি কযর
⦿ ভাে ককাযেযেরযের ম্াত্রা কম্া়ে
⦿ হৃদযরাগ এবং করাযকর ঝুুঁ র্ক বাডা়ে

স্ম্পৃক্ত চর্ব ি

চর্বযুি ক্ত ম্াংস /
ম্ুরর্গর চাম্ডা

নারযকে দুধ এবং কেে

ম্ােন বা র্র্, উদাাঃ
বান, ককক, রুষ্টি পযরািা, র্র্ ভাে

কঝাে

সম্পূণ চ
ি র্বযুি ক্ত দুগ্ধজাে পণয, উদাাঃ দই, দুধ

পাম্ কেে

ট্রান্স ফ্যাট

কডা ভাজার োবার, উদাাঃ
বডা, ভাজা ম্ুরর্গর ডানা

নাশো, উদাাঃ র্চ
পস, ম্ুরুক্কু

ককক

র্বস্কুি এবং কুর্কজ
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অ্স্বাস্থ্যকর চর্ব িোও়ো কম্াযনার ষ্টিপস্
রন্ধন:
 ম্ুরর্গর ম্াংস কথ্যক চাম্ডা এবং চর্ব অ্
ি পসারণ করুন
 পর্রযবশন করার আযগ োবার এর উপর কথ্যক কঝাে, কেে ও চর্ব স
ি র্রয়ে
র্নন
 নারযকে দুযধর পর্রবযেি কম্ চর্বযুি ক্ত ইভাযপাযরযিড দুধ বযবহার করুন
 পূণ চ
ি র্বসহ
ি দুধ / দই এর পর্রবযেি কম্ চর্ব ব
ি া র্স্কম্ড দুধ বযবহার করুন
 পাম্ অ্য়েে, র্র্ বা ম্ােযনর পর্রবযেি অ্সম্পৃক্ত কেে বযবহার করুন
 কডা ভাজার োবার সপ্তাযহ একর্দযন সীম্াবি করুন

বাইলর খাওযা দাওযা:
 নারযকে চাে, র্র্ / র্বর্র়োর্নর পর্রবযেি োে/বাদার্ম্ চাে বা সাদা ভাে কবযছ
র্নন
 ভাযে কঝাে কযাগ করা কথ্যক র্বরে থ্াকুন
 ভাজা নুডেযসর পর্রবযেি পর্রষ্কার সুযযপ নুডেস োন।
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