
ஆர ோக்கியசமையல்முமைகள்

ஊட்டசச்த்து, உணவுமுமைபி ிவு



ஏன்

சமைக்கரேண்டுை்

ரைலுை்

ஆர ோக்கியைோன

உணமே எப்படி

சமைப்பது

உணமேஅவிப்பது
 உணவுப ொருள்களிலுள்ளஊட்டசச்த்து

நீங்கொமல்  ொதுகொக்கும்

 தண்ணீரைக் பகொதிக்கவிடட்ு அதற்கு மமல்

சல்லரட வடிதட்டிமலொ சட்டியிமலொ உணரவ

ரவத்திடுங்கள் உணவுஇருக்கும் சட்டிரை

சல்லரட வடிதடர்டமூடிரவக்கவும்

 எண்பணை் மதரவயில்ரல பவந்நீை் ம ொதும்

 இரறசச்ி மகொழி மீன் முடர்ட கொை்கறிகள்

அைிசி இடல்ிஆகிைவற்ரறச் சரமக்க

 ைன் டுத்தலொம்
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ஏன் சமைக்கரேண்டுை்
 மமலும் ஆமைொக்கிைமொன உணவுகரளச் பசை்ைலொம்

 உணவில் மசைக்்க ் டும் பகொழு ்புசச்த்ரத எண்பணை் மற்றும்

சைக்்கரை உ ்பு ம ொன்றவற்ரற கடட்ு ் டுத்தலொம்

 சரமைலுக்கு ஆமைொக்கிைமொன ப ொருள்கரளத் மதைந்்பதடுக்க வொை் ்பு

எ கொ குரறவொன பகொழு ்புசச்த்து உள்ள இரறசச்ிவரக மகொழி

அல்லதுகூடுதல் கொை்கறிகள்

 கரடகளிலிருந்து உணவுவொங்குவரதவிட ஒருகுழுவொக மளிரக

ப ொருள்கரள வொங்கி சரமத்து  கிைவ்தொல் பசலரவக் குரறக்கலொம்

ரைலுை்ஆர ோக்கியைோன
உணமேஎப்படி சமைப்பது
மமலும் ஆமைொக்கிைமொன சரமைல்முரறகரளக்

கரடபிடி ் து

உணமேேோடட்ுேது
 உணரவ சட்டியில் ரவத்து அடு ்பில்

வொடட்ுங்கள்

 குரறவொன எண்பணரைமைொ அல்லது

எண்பணமை இல்லொமமலொ உணரவ

வொட்டலொம்

 இரறசச்ி மகொழி மீன் கொை்கறிகள்

ஆகிைவற்றுக்கு இந்த சரமைல்முரறரை ்

 ைன் டுத்தலொம்



மமலும்ஆமைொக்கிைமொன
உணரவஎ ் டிசரம ் து
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நுண்ணமலஅடுப்பு
 கதிைவ்ீசச்ின் இைக்கத்ரதக்பகொண்டு உணரவச்

சூ டுத்தி அரதச் சரம ் து

 நுண்ணரலஅடு ்புகளில்  ைன் டுத்தக்கூடிை

தடட்ுகரள  ைன் டுத்துங்கள் உணரவச்

சூடு டுத்த மதரவ ் டும் பவ ் அளவீடு

சரமக்கும் மநைத்ரத ்  டித்து பின் ற்றவும்

 குரறவொன எண்பணரைமைொ அல்லது

எண்பணமை இல்லொமமலொ உணரவச்

சரமத்துவிடலொம்

 மசொலொ தொளி ்பு ம ொன்றரவ மசைக்்க ் ட்ட

மகொழி இரறசச்ி கொை்கறிகள் முடர்ட

அைிசிரைச் சமரகக்க  ைன் டுத்தலொம்

ககோதிக்கமேப்பது
 உணரவ  ொத்திைம் அல்லது

சட்டியில் நீருடன் பகொதித்து மவக

விடவும்

 எண்பணமை மதரவஇல்ரல

 இரறசச்ி மகொழி கடல் உணவு மீன்

மற்றும் கொை்கறிகள் பகொண்ட சூ ்

கறி சரமக்க  ைன் டுத்தலொம்

உணமேேறுத்தல்
 அடி ்பில் ப ொறி ் தற்கொன

 ொரனரை ்  ைன் டுத்தி உணவு

சரமக்க ் டும்

  ல வரக கொை்கறிகரளயும் இரறசச்ி

வரககரளயும் ஒமை மவரளயில்

சீக்கிைமொக சரமக்கும் முரற

 சிறிதுஅளவு எண்பணை் மடட்ும்

 ைன் டுத்தினொல் ம ொதும்

 இரறசச்ி மகொழி கடலுணவு

கொை்கறிகள் அைிசி நூடல்ஸ்

சரமக்க  ைன் டுத்தலொம்



 என ் டும்ஆமைொக்கிைமொன

பகொழு ்புசச்த்துகரளக் பகொண்டஎண்பணை்கரளச்

சரமைலுக்குத் மதைந்்பதடுங்கள் (எ.கொ. கமனொலொஎண்பணை், 
சூைிைகொந்தி எண்பணை்)

 இரறசச்ி, மகொழியிலிருந்து மதொரல/ பகொழு ்ர 
நீக்கிவிடுங்கள்

 உணரவவறு ் தற்குகுரறவொனஎண்பணை்ரை ்
 ைன் டுத்துங்கள்

 சரமைலில் பநை், பவண்பணை் ைன் டுத்துவரதத்
தவிைத்்திடுங்கள்

 முழுஅளவுபகொழு ்புசச்த்து பகொண்ட  ொல் சம் ந்த ் ட்ட

ப ொருள்களுக்கு ்  தில் குரறவொனபகொழு ்புசச்த்து அல்லது
பகொழு ்புசச்த்து நீக்க ் ட்ட ப ொருள்களுக்குமொறுங்கள்

 கறியின் மமற்புறம்  டரும்

எண்பணை்ரைமைொ

பகொழு ்ர மைொ

நீக்கிவிடுங்கள்

 இரறசச்ிக்கு ்

 தில் மீன், முடர்ட, 

 ரு ்புவரககள், 

 ட்டொணி

ம ொன்றவற்ரற

சிலநொள்உடப்கொள்ளலொம்

அமைொக்கிைமொனஉணரவத்
தைொை் பசை்ை வழிகொடட்ிகள்

4




