வ�ைக 2
சக்திச் சமநிைல
உடல்

நிைறய�ைனக்

�ைறப்பதற்கான

ஒேரெயா�

வழி

உங்கள�ன்

உண�

உண்ணல் �ைறகள் மற்�ம் உடல் �தியான ெசயற்பா�கள�ைன நிரந்தரமாக
மாற்�வேதயா�ம். தங்கள�ன் உடல் நிைறயான� நிங்கள் உண்�ம் உண�
ப��ம் பானங்கள�லி�ந்� எ�க்கப்பட்ட அைனத்� சக்திகள் (கேலா�கள்) மற்�ம்
நாளாந்த நடவ�க்ைககள�ன்ேபா� பயன்ப�த்தப்ப�

ம் அைனத்� சக்திகள�ன்

(கேலா�கள்) சமநிைலய�ைன ப�ரதிபலிக்கின்ற�.
தங்கள�ன்

உடல்

நிைறய�ைன

பானங்கள�லி�ந்�
ெசயற்பா�கள�ல்

சீராகப்

உள்ெள�க்கப்ப�ம்
தாங்கள்

ேப�வதற்�,
அளவான�

பயன்ப�த்�கின்ற

சக்தி

உண�

தங்கள�ன்
அள�க்�

மற்�ம்
நாளாந்த

சமமானதாக

இ�த்தல் ேவண்�ம்

உடல் நிைற அதிக�ப்ப� என்ப�, ந�ங்கள் வழைமயாக பயன்ப�த்�ம் சக்திய��ம் பார்க்க
அதிகளவ�லான ேநரம், சக்திய�ைன ந�ங்கள் எ�ப்பதைனக் �றிக்கின்ற�. ேவ�பாடான�
வழைமயாக சிறியதாக�ம், உண்ைமய�ல் நாளாந்தம் 50 - 100 ேமலதிக கேலா�கைள
ெகாண்��க்�ம்.

நிைறய�ைனக் �ைறப்பதற்�, ந�ங்கள் சிறியளவ�லான கேலா�கைள�ம் / அல்ல�
அதிகளவ�லான உடற; பய�ற்சிய�ைன�ம் ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். தங்கள�ன் உண�
உண்ணல் �ைறயான� தங்க�க்ெகன்� ப�ரத்திேயகமாக தயா�க்கப்பட்டதா�ம். ந�ங்கள்
இந்த திட்டத்திைன ப�ன்பற்�வதன் �லம் வாரெமான்றிற்� ½ கி.கி அல்ல� 1 இறாத்தல்
நிைறய�ைனக் �ைறக்க ��யெமன நம்பலாம்.
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உண�த் தட்�க்கள்

உடல் நிைறய�ைனக் �ைறப்பதற்கான மிகச் சிறந்த வழி, நார்ப்ெபா�ட்கைள
அதிகளவ�ல் உணவ�ல் ேசர்ப்ப�டன் மரக்கறிகைள�ம் பழங்கைள�ம் அதிகளவ�ல்
உண்�தல் மற்�ம் �ைறந்தளவ�லான இைறச்சி மற்�ம் மாற்� உண�கள்
மற்�ம்
தட்�ைன

khg;nghUs;
கீ ேழ

உண�கைள

உணவ�ல்

தரப்பட்டவாறான

ேசர்த்தலா�ம்.தங்கள�ன்

வ�வங்கள�ல்

அதாவ�

உண�த்

உண�த்

தட்�ன்

அைரவாசிக்� ேமல் மரக்கறிகள�ைனக் ெகாண்டதாக தயார்ப்ப�த்�க.

மர��தியான உண�கள்
ஆேராக்கியமற்ற உண� வ�கிதாசாரங்கள்

ஆேராக்கியமான சமநில உண�கள்
இந்த �ைறகள�ல் உண� வதாசாரங்கள�ைன
�
மாற்�வதான� ஆேராக்கியமான உணவ�ைனப்
ெப�வதற்� வழி வ�க்�ம்.

உடல் நிைறய�ைனக் �ைறக்�ம் உண�கள்
இந்த �ைறய�ல் வதாசாரங்கள�ைன
�
மாற்�வதான� சக்தி உள்ெள�த்தலிைன
அதிக�ப்ப�டன் தங்கள�ன் உடல் நிைறய�ைனக்
�ைறப்பதற்�ம் வழி வ�க்�ம்
அேதேவைளய�ல் சமவளவ�லான உணவ�ைன
உண்பதற்� தங்க�க்� அ�மதியள�க்கின்ற�.

உபேயாகமான �றிப்�க்கள்:


ந�ங்கள் சாதாரணமாக ைவத்தி�க்�ம் உண�த்தட்�ல் ேமலதிகமாக
ெவௗ;ள�க்காய், பச்சிைலகள், சலா�கள், தக்காள�ப்பழங்கள்
என்பனவற்றிைனச் ேசர்க்�க.



உ�ைளக்கிழங்�/ ேசா� ேபான்ற khg;nghUs; உண�கis itf;f Kன்னர் உங்கள�ன்
உண�த் தட்�ல் kuf;fwp கலைவய�ைன ைவக்க�ம்.



கைடசியாக ம� ன்/ இைறச்சி / Kl;il ேபான்றவற்றிைன ைவக்�க. ஏெனன�ல்
இத்தைகய உண�ப் ெபா�ட்கள் தங்கள�ன் உள்ெள�த்தலிைனக் �ைறக்�ம்
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உண�த் தட்�க்கள் ெதாடர்பான வ�ளக்கப்படம்
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ஆேராக்கியமான உண� உண்ணல்
ெதாடர்ந்� வ�ம் வ�ைககள�ன் ேபா� ஆேராக்கியமான உண� உண்ணல்
�ைறய�ைன ந�ங்கள் மிக வ��வாக கலந்�ைரயா�வர்கள்.
�
ப�ரதான ெசய்திகள்
இங்ேக ேமேலாட்டமாக தரப்ப�கின்ற�.:
ந� ங்கள் உண்�ம் உணவ��ள்ள ெகா�ப்�க்கள�ன் அளவ�ைனக்
�ைறத்தல்: ெகா�ப்பான� ெவண்ெணய்க்கட்�, ெகா�ப்�, ெநய்

Mfpadtw;wpypUe;J ngwg;gLtJld; ேவ� ஏேத�ம் உண�ப்பாகத்தி�ம் பார்க்க
அதிகளவ�லான கேலா�கள�ைன (சக்தி) வழங்�வதில் பங்கள�ப்ப�ைனச்
ெச�த்�கின்றd. அைனத்�க் ெகா�ப்�க்க�ம் அேதயளவ�லான rf;jpapid வழங்கி வ�வ�டன்
உங்கள�ன் உடல் நிைறய�ல் அேதயளவ�லான வ�ைள�கைள
உண்�பண்�கின்றன.எவ்வாறாய��ம், தாவர மற்�ம் மரக்கறி ெகா�ப்�ண�கள் (mono- and polyunsaturated fats) வ�லங்� ெகா�ப்ப��ம் (saturated fat) பார்க்க உங்கள�ன் உட�க்�
ஆேராக்கியமானதா�ம்.

நார்ப் ெபா�ட்கள�ைன உண்�தல்:நார்ப்ெபா�ட்கள�ைன உணவ�ல்
ேசர்ப்பதான� தங்கள�ன் பசிய�ைன ePz;l Neuj;jpw;F த�ர்த்� ைவப்ப�டன் தங்கள�ன்
உடல் நிைறய�ைனக் �ைறப்பதற்�ம் வழி வ�க்கின்ற�. நார்ப்ெபா�ளான�
மரக்கறிகள், பழங்கள் மற்�ம் KOikahd jhdpaq;fspypUe;J ngwg;gLk; jPl;lhj அ�சி, kz;epw பாஸ்தா(Brown pasta)
மற்�ம்

�� உண�க்கான மா�கள�லpUe;J (whole meal grain) jahupf;fg;gLk; பாண், Nuhl;b, ,bag;gk;

மற்�ம் mg;gk; vd;gtw;wpy; fhzg;gLfpd;wd.

சீன�ய�ைனச் ேசர்ப்பதில் கவனமாய��த்தல்:ந�ங்கள் உட்ெகாள்�ம்
உணவ�ல் ேசர்க்�ம் சீன�ய�ன் அளவ�ைனக் கட்�ப்ப�த்�வதற்�
�யற்சிக்க�ம்.ெப�மளவ�லான சீன� �ள�ர்பானங்கள��ம் உணவ�ன் ப�ன்னர்
உட்ெகாள்�ம் உண� வைகfள��ம்(dessert) காணப்ப�fpd;wJ. இன�ப்�ச்
�ைவய�ைனக் ெகாண்ட எைவேய�ம் சீன�ய�ைனக் ெகாண்��ப்ப�டன்
அவற்றிைன உங்கள�ன் உணவ�ல் ேசர்ப்பதைன மட்�ப்ப�த்�தல் ேவண்�ம்.

உங்கள் சாப்பாட்�y; cg;gpd; அளவ�ைனக் �ைறத்தல்:உப்�
உங்கள� உடல் நிைறய�ல் எவ்வ�த தாக்கத்திைன�ம் ஏற்ப�த்தாத
ேபாதி�ம் அ� உங்கள�ன் இரத்த அ�த்தத்திைன அதிக�ப்பதற்� வழி
வ�க்�ம் என்ப�டன் தங்க�க்� இ�தய ேநாய்கள�ைன
ஏற்ப�த்�வதற்�ம் ஏ�வாக அைமயலாம்.

அதிகளவ�ல் மரக்கறிகைள�ம் பழங்கைள�ம்
உண்�தல்:மரக்கறிக�ம் பழங்க�ம் �ைறந்தளவ�லான
கேலா�கள�ைனக் ெகாண்��ப்ப�டன் மிக�ம் �ைறந்தளவ�லான
ெகா�ப்ப�ைன�ம் அதிகளவ�லான நார்ப் ெபா�ட்கள�ைன�ம் ெகாண்�ள்ள�. உங்கள�ன்
உணவpd; ngUk;ghyd gFjp மரக்கறிகள் மற்�ம் பழங்கள�லி�ந்� வ�தல் ேவண்�ம்.
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ம�பானம்:ம�பானங்கள் ந�ங்கள் கேலா�கள�ைன உள்ெள�ப்பதற்கான
காரணமாக அைமகின்ற�. ந�ங்கள் உட்ெகாள்�ம் ம�பானங்கள�ல் எத்தைன
கேலா�கள் உள்ளன என்பதைன உ�தி ெசய்க. ப�யர், சாராயம், ைவன் மற்�ம்
சீன� ேசர்க்கப்பட்ட ஸ்ப�றிற்�க்கள் என்பன ெப�மளவ�லான கேலா�கைளக்
ெகாண்�ள்ளன.
உண� வ�பர பட்�யல்கள�ைன அறிந்� ெகாள்�தல்: ந�ங்கள் உண்பதற்�
உண�கைளத் ெத�� ெசய்�ம் ேபா� உண� வ�பரப்பட்�யல்கள் அதற்�
மிக�ம் உ��ைணயாக இ�க்�ம். அைவ உண�ப் ெபா�ள�ல் ெகா�ப்�,
நார், சீன� மற்�ம் உப்� என்பன எவ்வளவ�ல் உள்ளன என்பதைன�ம்
எத்தைன கேலா�கள் உள்ளன என்பதைன�ம் உங்க�க்� அறியத்த�ம்.
அத்�டன் உண� வ�பரப்பட்�யல்கள் உங்க�க்� மிக�ம் உகந்த உண� எ�
என்பதைன ந�ங்கள் ��ந்� ெகாள்வதற்� உதவ�யள�க்கின்றன.
உண� பாகத்தின் அள�:உங்கள�ன் உண�த்தட்�ைன அள�க்கதிகமாக நிைறக்க
ேவண்டாம். ஏற்�ைடய அளவ�ல் உண� பாகத்திைன ைவத்தி�க்க�ம். ெகா�ப்�
அதிக�ள்ள கறிகள�ன�ம் ேசா� மற்�ம் ghz; என்பவற்றின் பாக அளவ�ைன �ைறக்க�ம்.
அத்�டன் பழக்கலைவ மற்�ம் மரக்கறிகைள (சிறியளவ�லான
எண்ெணய்�டன்)அதிகளவ�ல் உணவ�ல் ேசர்க்�க.
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சைமயல் �றிப்�க்கள்
இைறச்சி, ேகாழி அல்ல� ம� ன�ைன சைமத்தல்
 ந�ர் மற்�ம் �லிைககள் மற்�ம் வாசைனப் ெபா�ட்கள் என்பனவற்�டன் சிறிதள�
ேதங்காய்ப் பால் அல்ல� ேதங்காய் பாலின்றி இைறச்சிய�ைன சைமக்க
�யற்சிக்க�ம்.
 பன்றி இைறச்சிய�ைன சைமக்க �ன்னதாக அைனத்�க் ெகா�ப்�க்கைள�ம்
ெவட்� அகற்�க.
 ேகாழிய�லி�ந்� ேதாலிைன ந�க்�தல் ேவண்�ம்.
 க�வா� அல்ல� ம� ன�ைன ��யவைரய�ல் �ைறந்தளவ�ல் ெபா�க்க�ம்.
 இைறச்சி மற்�ம் ம� ன் என்பனவற்றிற்கான ஆேராக்கியமான மாற்ற�டாக
�ைறந்தளவ�லான ெகா�ப்ப�ைனக் ெகாண்ட jhtuGujj;jpidg; (TVP-Textured vegetable protein)
பயன்ப�த்�க.
சைமயலில் எண்ெணய்ய�ைனப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�.
 R�கமான நிைலய��ள்ள ேபா�, ��க் ��ம்பத்திற்�ம் 2 ேமைசக்கரண்�க�க்�
மட்�ப்ப �த்�த்�க.
 சட்�ய�ல் உண� ஒட்டாதி�ப்பதற்காக ந��ைனச் ேசர்க்�க. ஈரலிப்G jd;ikia
அதிக�ப்பதற்காக ேசர்itapy; ந�ங்கள் பயன்ப�த்�ம் ெவங்காயத்தின் அளவ�ைன
இரட்�ப்பாக்�க.
 அைனத்� எண்ெணய்கSk; ஒேரயளவ�லான கேலா�கள�ைனக் ெகாண்�ள்ளd vd;gij
நிைனtpy; ெகாள்க.
சைமயலில் ேதங்காய் பாலாைட / பாலிைன பயன்ப�த்�ம் ேபா�
 சைமய�க்கான ேதங்காயப்பாலில் ந��ைனச் ேசர்க்�க.
 பால் ேசா� தயா�ப்பதற்காக ேதங்காயப் பாலில் ந��ைனச் ேசர்க்�க.

ம�சாரம்

ம�சாரம் அதிகளவ�லான கேலா�கைளக் ெகாண்�ள்ள�. ப�யர் மற்�ம் ஏைனய
அைனத்�
ம�பானங்க�ம்
ெப�மளவ�லான
சீன�கைளக்
ெகாண்�ள்ள�.
ம�சாரமான� உணவ�ல் நாட்டத்திைன அதிக�த்� உடல் நிைற அதிக�ப்ப�ைன
ஊக்�வ�க்கின்ற�.
ந�ங்கள் உடல் நிைறய�ைனக் �ைறக்க வ��ம்ப�ன் ந�ங்கள் உட்ெகாள்�ம்
ம�பானத்தின் அளவ�ைன �ைறக்க ேவண்�ம். தங்கள�ன் உண� உட்ெகாள்ளல்
திட்டமிடலில் kJ ெநா�க்�த் த�ன�ய�ன் ப�தியாக க�தப்ப�கின்ற�.
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நிைற �ைறப்ப�ன் �க்கியத்�வம்
அ�த்� வ�ம் 6 மாதங்கள��ள் தங்கள�னால் உடல் நிைறய�ைனக் �ைறக்க
���ெமன்ற நம்ப�க்ைக தங்க�க்� எவ்வள� உள்ள� ? (தய� ெசய்� 1-10 வைர
�ள்ள�ய��க)

1

2

இ�வைரய�ல்
நம்ப�க்ைக
இல்ைல

3

4

5

சாதாரணமான
நம்ப�க்ைக

6

7

8

9

தன்னம்ப�க்ைக

10
மிக�ம்
தன்னம்ப�க்ைக

தன்னம்ப�க்ைக
அ�த்� வ�ம் 6 மாதங்கள��ள் தங்கள�னால் உடல் நிைறய�ைனக் �ைறக்க
���ெமன்ற நம்ப�க்ைக தங்க�க்� எவ்வள� உள்ள� ? (தய� ெசய்� 1-10 வைர
�ள்ள�ய��க)

1
இ�வைரய�ல்
நம்ப�க்ைக
இல்ைல

2

3

4

5

சாதாரணமான
நம்ப�க்ைக
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6

7

தன்னம்ப�க்ைக

8

9

10
மிக�ம்
தன்னம்ப�க்ைக
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வ�ைக 2 : தன�ப்பட்ட இலக்கிைன நிர்ணய�த்தல்
திகதி

நிைற

இ�ப்� �ற்றள�

இலக்�கைள நிர்ணய�த்தல்

அைடயப் ெபற்ற இலக்�

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ேமற்ப�

இலக்�கைள

தாங்கள்

அைடவதற்�

ப�ன்வ�ம்

வ�னாக்கைள

தாங்களாகேவ ேகட்�க் ெகாள்வ� தங்க�க்� பய�ள்ளதாக அைமயலாம்:
இந்த இலக்கிைன எவ்வா� அiltJ?
இந்த இலக்கிைன நான் அைடந்�ள்ேளனா என்பதைன எவ்வா� அறிவ�?
எனக்� கிைடக்கக்��ய ேநரத்தி�ள் இந்த இலக்கிைன அைடந்� ெகாள்வ�
நைட�ைறச் சாத்தியமானதா?
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