
ஆர ோக்கியஉணவுமுறைக்கோன

வழிகோட்டல்கள்

உணவுமுறைமை்றும்ஊட்டசச்த்துதுறை



என்ஆர ோக்கிய தடட்ு றம

ஹெல்தி ப்ரலட் என்ைோல் என்ன
சமசச்ீரான, ஆரராக்கியமான உணவு முறை

எப்படி இருக்க ரேண்டும் என்று ‘என்
ஆரராக்கிய தடட்ு (றம ஹெல்தி ப்ரலட்)’ 
காண்பிக்கும். இறத யார் ரேண்டுமானாலும்

உபரயாகிக்கலாம். ஆனால் மருத்துே

உபாறதகள் இருப்பேரக்ள் தங்கள்

மருத்துேரிடம் ரகடட்ுவிடட்ு பின் என்

ஆரராக்கிய தடட்ு (றம ஹெல்தி ப்ரலட்) 
உபரயாகிக்கத் துேங்கலாம்.

என் ஆரராக்கிய தடட்ு

றம ஹெல்தி ப்ரலட்

என்ைால் என்ன

என் ஆரராக்கிய தடட்ு

றம ஹெல்தி ப்ரலட் ஐ

எப்படி

பயன்படுத்தரேண்டும்

என் ஆர ோக்கிய தடட்ு (றம ஹெல்தி ப்ரலட்)-
ஐ எப்படி பயன்படுத்தரவண்டும்?

உங்கள் தட்டில் இறவ எல்லோம் இருக்க ரவண்டும்:

உங்கள் தட்டில்

பாதி பழங்கள்

காய்கறிகள் இருக்க

ரேண்டும்

உங்கள் தட்டில்

கால் பாகம் இறைசச்ி

மீன் மை்ைறேஇருக்க

ரேண்டும்

உங்கள் தட்டில்

கால் பாகம் முழு

தானியங்கள் இருக்க

ரேண்டும்

முழு
தானியங்கள்

இறைசச்ி, மீன், 
உட்பட்ட அறசே

உணவு

பழங்கள், 
காய்கறிகள்

ஆரராக்கியமா

ன எண்றணகள்



முழுதானியங்கள் பழங்களும்

காய்கறிகளும் அறசேஉணவு

மை்ைறே
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அறசவஉணவு மை்ைறவ
 இறைசச்ி உட்பட்ட அறசே உணவுகளும், 

விலங்கினங்களிலிருந்து கிறடக்கும் உணவுகளான பால், 
முடற்ட ரபான்ைறே தறசகறள உருோக்கவும் புண்கறள

குணப்படுத்தவும் உதவுகின்ைன

 அறசே உணவு, மை்ைறேயின் சில உதாரணங்கள்:

பழங்களும் கோய்கறிகளும்
 பழங்களும் காய்கறிகளும் மலசச்ிக்கல், இதய ரநாய், 

பக்கோதம் மை்றும் சில ேறகயான புை்று ரநாய்கறளத்

தவிரக்்க உதவும்.

 பழங்களிலும் காய்கறிகளிலும் உயிரச்ச்த்துக்கள் மை்றும்

தாதுப்ஹபாருடக்ள் நிறைய உள்ளன

 சில காய்கறி மை்றும் பழ ேறககள்:

ோறழப்பழம், முடற்டக்ரகாஸ், ரகரட், திராறைப்பழம் பீன்ஸ்,
ஆப்பிள், ரகாஸ் பூ (காலிஃப்லேர)்

புழுங்கல்/றகக்குத்த்ல் அரிசி, தானிய ஹராட்டி, சப்பாத்தி

மீன் ரகாழி/இறைசச்ி பருப்புகள் பால் தயிர் முடற்ட

முழுதோனியங்கள்
 முழு தானியங்கள் நம் உடலுக்கு சக்தி தரும்.

 பசற்ச அரிசி ரசாறு, ஹேள்றள ஹராட்டி ரபான்ை

சுத்தீகரிக்கப்பட்ட தானியங்கறள விட முழு தானியங்களாலான

உணவு ஆரராக்கியமானது.
 முழு தானியங்களுக்கான உதாரணங்கள்:



ஆர ோக்கியமோன எண்றணகறளத் ரத வ்ு
ஹசய்யுங்கள்
 நிறைவுைா ஹகாழுப்புக்கறளத் ரதரவ்ு ஹசய்து

உபரயாகியுங்கள். உதாரணங்கள்:

ஆரராக்கியமான எண்றணகறளத்
ரதரவ்ு ஹசய்யுங்கள் கால்சியம்
தாதுப்ஹபாருளின் முக்கியதத்ுேம்
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கோல்சியம் தோதுப்ஹபோருளின்
முக்கியத்துவம்
 கால்சியம் தாதுப்ஹபாருள் ேலுோன

எலும்பு மை்றும் பை்கள் ேளரவும், எலும்பு

நலிவு ரநாறயத் தவிரக்்கவும் உதவும்

 கால்சியம் தாதுப்ஹபாருள் அதிகமாக

உள்ள உணவு ேறககள்:

பால் மை்றும்
ரசாயா பால்

கால்சியம் கூட்டப்பட்ட

ஆரஞ்சுப்பழச் சாறு

மத்தி மீறன

உடஹ்காள்ளக்கூடிய

எலும்புகளுடன்

உண்பது கால்சியம்

தாதுப்ஹபாருறள

அதிகரிக்கும்

கடறல

எண்றண

ஆலிே்

எண்றண

கரனாலா

எண்றண
சூரியகாந்தி

எண்றண

ரசாயா பீன்

எண்றண

கீறர ரபான்ை

பசற்சக் காய்கறிகள்

தயிர்

பாதாம்

பருப்பு

மீன் – உதாரணத்திை்கு

மத்தி மீன், ஹநத்திலி மீன்




