வ�ைக 3
ெகா�ப்� ெதாடர்ப�ல் கவனம் ெச�த்�தல்
�ைறந்த ெகா�ப்ப�ைனக் ெகாண்ட உண�கைள ஏன் உண்�தல்
ேவண்�ம்?
காேபாைஹதேறற்றின்(மாப்ெபா�ள்) ஒ� கிராமி�ள்ள கேலா�கள��ம்

பார்க்க இரண்� மடங்� ெகா�ப்�க்கள் ஒ� கிராம் ெகா�ப்ப��ள்ள�.
சமமான அள� அல்ல� நிைறய�ைனக் ெகாண்ட காேபாைஹதேறற்�
உண�கள��ம் பார்க்க அதிகளவ�லான கேலா�கள் உயர்ந்த அளவ�லான
ெகா�ப்ப�ைனக் ெகாண்�ள்ள உண�கள��ள்ளன.

மக்கள்

உண�

உண்�ம்

ேபா�

கண்களால்

உண�

அளவ�ைன

அ�மான�த்�க்
ெகாள்கின்றனர்.ஆகேவ
ெகா�ப்�க்
�ைறந்த
உண�கைளத் ெத�� ெசய்வதன் �லம் ந�ங்கள் ஒேர அள�ைடய
உணவ�ைன
உண்ண
��வ�டன்
�ைறவான
கேலா�கைளெய
�க�கின்ற�ர்கள்.

உயர் ெகா�ப்� உண��ைறகள் உயர் காேபாைஹதேறற்� உண�
�ைறகள��ம் பார்க்க நிைற அதிக�ப்�க்கான �க்கியமான காரண�யாக
வ�ளங்�கின்ற�. அதிகளவ�லான நார் உண�ப் ெபா�ட்கள், பழங்கள்,
மரக்கறிகள் அத்�டன் �ைறந்த ெகா�ப்� உண�கைள உள்ெள�ப்பதன்
�லம் நிைற �ைறப்�க்� �ைண ��கின்றன.காேபாைஹதேறற்றின் ஒ�
கிராமி�ள்ள கேலா�கள��ம் பார்க்க இரண்� மடங்� ெகா�ப்�க்கள் ஒ�

கிராம் ெகா�ப்ப��ள்ள�. சமமான அள� அல்ல� நிைறய�ைனக்
ெகாண்ட காேபாைஹதேறற்� உண�கள��ம் பார்க்க அதிகளவ�லான
கேலா�கள்
உயர்ந்த
அளவ�லான
ெகா�ப்ப�ைனக்
ெகாண்�ள்ள
உண�கள��ள்ளன.
மக்கள்

நிைலயான

உண�

அளெவான்றிைன

உண்பதற்�ப்

பழக்கப்ப�த்திக் ெகாள்�தல் ேவண்�ம். ப�ரதானமாக கண்களால் உண�

அளவ�ைன த�ர்மான�க்க ேவண்�ம்.
உண�கைளத் ெத�� ெசய்வதன்

அதனால் ெகா�ப்�க் �ைறந்த
�லம் ந�ங்கள் ஒத்திைசவான
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அள�ைடய உணவ�ைன உண்ண ���ம். ஆனால் இன்�ம் ஒ�சில

கெலா�கைளெய �க�கின்ற�ர்கள்.

உயர் ெகா�ப்� உண��ைறகள் உயர் காேபாைஹதேறற்� உண�
�ைறகள��ம் பார்க்க நிைற அதிக�ப்�க்கான �க்கியமான காரண�யாக

வ�ளங்�கின்ற�. அதிகளவ�லான நார் உண�ப் ெபா�ட்கள், பழங்கள்,
மரக்கறிகள் என்பன ெகா�ப்�க் �ைற�க்�ம் நிைற �ைறப்�க்�ம் �ைண
��கின்றன.

1கி கேலா� = 9 கேலா�

�ைறந்த ெகா�ப்�ைடய

உண�கைள உண்�தல்,
அதிகளவ�லான

1கி காேபாைஹதேறற்� =
4 கேலா�

நார்த்தன்ைம�ைடய உண�கள்,
பழங்கள் மற்�ம் மரக்கறிகள�ைன
உண்�தல் ச�யான
சமநிைலய�ைன ெபற்�க்

1 கி �ேராட்�ன் = 4 கேலா�
1 கி ம�சாரம் = 7 கேலா�

ெகா�ப்�ள்ள உண�கள�ைன கண்டறிதல்
சிற்�ண்�கள், ேபஸ்�கள், ப�ஸ்கற்கள், ேகக்�கள் மற்�ம் இன�ப்�க்கள�ல்
(உள்�ர்

உதாரணங்கைள

த�க)

அதிகளவ�லான

ெகா�ப்�க்கள்

உள்ளதாக சில உதாரணங்கள�ன் �லமாக அறிய ��கின்ற�. இைவ

மைறந்தி�க்�ம் ெகா�ப்�க்கள் என அைழக்கப்ப�கின்றன.
ஏைனயவற்றி�ம் பார்க்க சில ெகா�ப்�க்கள்
ஆேராக்கியமானைவயா�ம்.

அைனத்� வைகயான ெகா�ப்ப�லி�ந்� ஒ� வைகயான கேலா�கேள
கிைடக்க ெப�வதனால் ஒ� வைக ெகா�ப்ப�லி�ந்� இன்ெனா�
வைகக்� மாற்�வதால் தங்கள�ன் உடல் �ைற�க்� உதவள�க்க
மாட்டா�.

ெகா�ப்ப�ன்

அளவ�ன�ைனக்

�ைறப்ப�

என்ப�

ந�ங்கள்

உண்�ம் உணவ�ல் மட்�ேம தங்கி�ள்ள�.ஒ� வைகய�லி�ந்�
இன்ெனா� வைகக்� அவ்வா� மாற்�கின்ற கேலா�கள�ன் ஒெர
அளவான� ெகாண்��க்கின்ற ெகா�ப்ப�ன் அைனத்� வைகக�ம்ஒேர
அளவ�ைனக் ெகாண்ட தங்கள�ன் உடல் நைறக் �ைற�க்� உதவ�ள�க்க
மாட்டா�. ெகா�ப்ப�ன் அளவ�ைனக் �ைறப்ப� என்ப� ந�ங்கள் உண்�ம்
உணவ�ேல மட்�ேம தங்கி�ள்ள�.
உணவ�ன் ப�ன் ப�மாறப்ப�வ�.
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ந�ங்கள் உண� உண்ட ப�ன் ஏதாவ� உண்ண வ��ப்ப�னால் தய�ர் மற்�ம்
ேதன் பா�க்�ப் பதிலாக சிறிய கப்ப�லான ேயாகர்�ைன உண்ப�
சிறந்ததா�ம்.
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இங்ேக சில ெகா�ப்� ெதாடர்பான
�வெராட்�கள்

iHealth-T2D: Clinic visit 3 – Sri Lanka – Tamil – version 1

29

மைறந்�ள்ள ெகா�ப்�க்கள்
சில உண�ப் ெபா�ட்கள�ல் எவ்வள� ெகா�ப்� மைறந்�ள்ள� என்பதைன

காணலாம். உங்கள�ன் ெகா�ப்ப�ைனக் �ைறப்பதற்�, �ைறந்த ெகா�ப்ப�ைனக்

ெகாண்ட சில மாற்ற��கள�ைனத் ெத�� ெசய்க.

ந� ங்கள் அதி��ய
ெகா�ப்�ணவ�ைனத் ெத��
ெசய்வர்களாய�ன்
�

உண�

ெதாைக

0

இக்�ைறந்த ெகா�ப்� மாற்ற�ட்�ைன
ெத�� ெசய்தால்

ெகா�ப்ப�
ன் இந்த
அளவ�
ைனக்
ெகாண்�
�த்தல்

உண�

ெதாைக

1

(கி)

(கி)

gd;wp ,iwr;rp
khl;biwr;rp

100
100

10.6
7.7

Ml;biwr;rp
NrhNra];
Kl;il kQ;rs;fU

100
100
1

24.5
14.3
8

japu;
KOMilg; ghy;
rP];

200
200ml
50g

20.6
7.3
16

Kl;il nts;is fU
Njhy; ePf;fpa mtpj;j
Nfhop,iwr;rp
mtpj;j kPd;
nfhOg;gw;w Nahfl;L
nfhOg;gw;w ghy;
(gh];uiw];l.;/ fpUkp
ePf;fg;gl;l)
gr;ir mg;gps;
tpohk;gok;
Ftht

epyf;fliy

10g

8.1

kho;gok;

gl;lu;

20g

9.85

f[_

20g

8.75

1

0.7

gp];fl;];

ெகா�ப்
ப�ன் இந்த
அளவ�
ைனக்
ெகாண்�
�த்தல்

iHealth-T2D: Clinic visit 3 – Sri Lanka – Tamil – version 1

1
100

0.1
1.8

100

1.1

1
200ml
100

0.1
0.4
0.19

100

3.7
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பாரம்ப�ய உண�கள்
உங்கள�ன் பாரம்ப�ய உண�கைளக் ைகவ��வெதன்ப� உடல் நிைறய�ைனக்

�ைறப்பதாகா�.

அ�

சிறிய

உ�வாக்�வ� பற்றியதா�ம்.

மற்�ம்

உங்கள�ன்

ஆேராக்கியமான
ெத��கள்

மாற்றங்கைள

ஆேராக்கியமானதாக

அைமவதற்� கீ ழ்வ�ம் வழிகாட்�ய�ைனப் பயன்ப�த்�தல்.

பாரம்ப�ய

இதற்கான மாற்� வழி

ghw;NrhW> nts;is NrhW> nts;is ghz;>,bag;gk;>

rptg;G NrhW> kz;epw ghz;> miuthrp

mg;gk;> E}by;];

mtpj;j NrhW> jhdpaq;fs;

பழங்கள்

thiog;gok;>Ngupr;rk; gok;;>mtfhNlh>gyhg;gok;

gr;ir mg;gps;> tpohk;gok;>Ftht>kho;gok;

மரக்கறிகள்

ful;> gPw;Wl;> Njq;fha; rk;gy;> fj;jupf;fha;>

Fiwe;jsT vz;nza; Njq;fha; ghy; Nru;f;fg;gl;l

cUisf;fpoq;F

kuf;fwptiffs;

இைறச்சி�ம்

gd;wp,iwr;rp>khl;biwr;rp>Ml;biwr;rp>

Kl;il nts;is fU> Njhy; ePf;fpa mtpj;j

மாற்ற��க�ம்

NrhNra];>Kl;il> kQ;rs;fU

Nfhop,iwr;rp>mtpj;j kPd;

பால்

japu;> KOMilg; ghy;> Gjpa ghy;

nfhOg;gw;w Nahfl;L> nfhOg;gw;w ghy;

ெகா�ப்�க்கள்

rP];> epyf;fliy>gl;lu;>f[_

goq;fs;

ெநா�க்�த்

gp];fl;];>Ng];up>kpf;];]u>nehUf;Fj;jPdp>Nff;>mYth

goq;fs;> Nrhok;

khg;nghUs;

உண�கள்

த�ன�
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ெகா�ப்ப�ைனக் �ைறப்பதற்கான அறி�ைரகள்



���மானவைரய�ல்
உண�கைளப்
ெகட்�யாக்கலிைன�ம் தவ�ர்த்தல்.



ந�ங்கள் எண்ெணய்ய�ைனப் பயன்ப�த்�பவெரன�ல், ெகாள்கலன�லி�ந்�
ேநர�யாக எண்ெணய்ய�ைன ஊற்�வதற்�ப் பதிலாக கரண்�ய�ைனப்
பயன்ப�த்தி
ேசர்ப்பதன்
�லம்
ேசர்க்�ம்
அளவ�ைன
அறிந்�
ெகாள்ளலாம்.



ெபா�த்தலிைன�ம்

ேகாழி இைறச்சிய�லி�ந்� ேதாலிைன ந�க்�தல் மற்�ம் சைமப்பதற்�
�ன்னதாக பன்றிய�லி�ந்� ெவள�ேய ெத�யக்��ய ெகா�ப்ப�ைன
ெவட்�யகற்�தல்




சைமக்�ம் ேபா� ேதங்காய்ப் பா�க்� ந�ர் ேசர்த்�ப் பயன்ப�த்�தல்



ந�ங்கள்
�ைறந்த
ெகா�ப்ப�ைனக்
ெகாண்ட
பால்
மாவ�ைனப்
பயன்ப�த்�பவெரன�ல்
அதன்
அளவ�ைன
கட்�ப்ப�த்த
மறக்க
ேவண்டாம். இல்ைலெயன�ல், ந�ங்கள் அதிகளவ�லான கேலா�கள�ைன
�கர ேவண்�ய��க்�ம்.



ப�ட்ஸா, சேமாசா, �ட்ைட ெராட்�, வைட மற்�ம் ஏைனய ��த
உண�கள�ல் அதி��ய ெகா�ப்�ள்ள�. அவற்றிைன அ�ைமயாக
உண்�தல் ேவண்�ம்.





�� ஆைடத் திரவப் பா�க்�ப் பதிலாக �ைறந்த
ெகா�ப்ப�ைனக்
ெகாண்ட அல்ல� ெகா�ப்� ந�க்கிய திரவப்பாலிைனப் பயன்ப�த்�தல்.

ப�ஸ்கற்க�ம் ேகக்�க�ம் உயர்
ெகா�ப்ப�ைன�ங் ெகாண்�ள்ளன.

வ�வ�ைனய�ைன�ம்

அதி��ய

சிைதவைடந்த ெபா�யல் ம� ன்கைள அ�ைமயாக உண்ணல்
ெநா�க்�த் த�ன�கள், ெசாக்ேலற்�க்கள், ப�ஸ்கற்கள் மற்�ம் �ச் ேகக்�கள்
என்பன அதி��ய சக்திய�ைன�ம் அதி��ய ெகா�ப்ப�ைன�ங் ெகாண்ட
உண�கள்.
�ைறந்த
ெகா�ப்ப�ைனக்
ெகாண்ட
ேயாகர்ட்,
கிறக்கர்ஸ்,பழங்கள் மற்�ம் மரக்கறிகள் ேபான்றவற்றிைன ெநா�க்�த்
த�ன�க�க்�ப் பதிலாக உணவ�ல் ேசர்த்தல்.



சிைதவைட�ம்
தவ�ர்த்தல்

வைகய�ல்

ம� ன�ைன



சலட் கிற�ம் அல்ல� மேயாைனஸுக்�ப் பதிலாக எ�மிச்ைச பழச்சா�,
வ�னாகி�, �லிைககள், வாசைனத் திரவ�யங்கள் மற்�ம் தக்காள�ச்சா�
அல்ல�
�ைறந்த
ெகா�ப்ப�ைனக்
ெகாண்ட
ேயாகர்ட்�ைனப்
பயன்ப�த்�தல்.



ந�ங்கள் உலர்ந்த உண�கைள உண்ண வ��ம்ப�ன், ெபா�க்காத ��
ைவக்காத உண�கைள ெத�� ெசய்க. உண�ச்சாைலகள் மற்�ம்
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ெசளக�யமான உண�கள் அதி��ய உப்ப�ைன�ங் ெகா�ப்ப�ைன�ங்
ெகாண்�ள்ளன.
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வ�ைக 3: தன�ப்பட்ட இலக்கிைன நிர்ணய�த்தல்
திகதி

நிைற

இலக்�கைள நிர்ணய�த்தல்

இ�ப்� �ற்றள�

இலக்கிைன அைடதல்

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 அைடவ� எவ்வா� ?
இந்த இலக்கிைன அைடவ� பற்� எவ்வா� அறிந்� ெகாள்வ�?
இந்த இலக்கிைன நான் அைடந்�ள்ேளனா என்பதைன எவ்வா�

அறிவ�?

எனக்� கிைடக்கக்��ய ேநரத்தி�ள் இந்த இலக்கிைன அைடந்�
ெகாள்வ� நைட�ைறச் சாத்தியமானதா?
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