Healthy Meals in Schools and at Home

For more information on healthy eating, please call HealthLine at 1800 223 1313 or
visit www.hpb.gov.sg/foodforhealth

学校健康餐计划

PROGRAM SAJIAN
MENYIHATKAN DI SEKOLAH

பள்ளிகளில் ஆேராக்கியமான
உண�கள் திட்டம்

ஆேராக்கியமாக உண்�ம்

பழக்கம் �ட்���ந்�
ெதாடங்�கிற�
ஆேராக்கியமாக உண்�ம் பழக்கங்கைள
நைட�ைறப்ப�த்�வதற்� உங்கள் ��ம் ஒ�
�க்கியச் �ற்�ச்�ழலா�ம்.
பின்வ�ம் 8 எளிய உதவிக்�றிப்�கைளக்
ெகாண்� �ழந்ைதகைள ஆேராக்கியமான
உண�கைளச் �லபமாக உண்ண ைவக்கலாம்:
ஒ� சிறந்த ெதாடக்கம் - உங்கள் �ழந்ைதக்� நாள்
��வ�ம் ேதைவப்ப�ம் சக்திைய வழங்�ம் ஒ�
ஆேராக்கியமான காைல�ண�டன் அந்நாைளத்
ெதாடங்�ங்கள்!
நலம் த�ம் ��தானியங்கள் - ��தானியப்
ெபா�ட்கைளப் பயன்ப�த்தி உண�கைளச்
சைம�ங்கள் அல்ல� தயார் ெசய்�ங்கள்
(உதாரணமாக, ��தானிய ெராட்�, ைகக்�த்தல்
ேசா�, ��தானிய சீாியல், ைகக்�த்தல் அாிசி
�டல்ஸ்)

உங்கள் �ழந்ைதக�க்�ச்
சிறந்தவற்ைற வழங்�ங்கள்
�ழந்ைதப் ப�வங்களின் ெதாடக்கத்தில்தான் ஆேராக்கிய வளர்ச்சிக்� அ�த்தளம்
அைமப்ப� மிக�ம் அவசியமா�ம். சமநிைலயிலான ஊட்டச்சத்� நிைறந்த உண�கைள
உண்ப�, உகந்த வளர்ச்சிக்�ம் ேமம்பாட்�ற்�ம் உத�கிற�. ஆேராக்கியமான
உண�கள் உண்�ம் பழக்கத்ைத இப்ேபாேத ஊக்�விப்பதன் �லம், நம� �ழந்ைதகள்
ஆேராக்கியமான ெபாியவர்களாக வளர்வதற்கான சிறந்த வாய்ப்ைப நம்மால்
அவர்க�க்� வழங்க ���ம்.

சாியான ேதர்ைவச் ெசய்ய அவர்க�க்�க் கற்�க்ெகா�ங்கள்
நம� �ழந்ைதகள் பள்ளிகளில் தங்களின்
ெப�ம்பாலான ேநரத்ைதச் ெசலவி�கின்றனர் ஆேராக்கியமான உண�கைள உண்�வ�
�றித்� நம� �ழந்ைதக�க்�க் கற்�த் த�வ�
மற்�ம் சிறந்த உண� உண்�ம் பழக்கங்கைள
ஊக்�வித்� வளர்ப்ப� ஆகியவற்றின் �லம்
அவர்க�க்� உத�வ� மிக�ம் �க்கியமா�ம்.
ஆேராக்கியமான உண� வைககைள
உ�வாக்�வதற்காக, �காதார ேமம்பாட்�
வாாியம் உங்கள் �ழந்ைதயின் பள்ளி�டன்
�ட்�ைணந்�ள்ள�. இ� பள்ளிகளில்
ஆேராக்கியமான உண�கள் திட்டத்தின் ஒ�
ப�தியா�ம்.

�ைவ மி�ந்த, அேத ேவைளயில்
ஆேராக்கியமான உண�கள் பள்ளிச்
சிற்�ண்�ச்சாைலகளால் சிறப்பாகத்
தயாாிக்கப்ப�கின்றன. இைவ ைகக்�த்தல்
ேசா� மற்�ம் ��தானிய ெராட்�, பழம்
மற்�ம் காய்கறிகள், மாமிசம் மற்�ம் மாற்�
உண�கள் உள்ளடங்கிய என்�ைடய
ஆேராக்கியமான தட்�ன் நான்� ெவவ்ேவ�
உண�க் ��க்களி���ந்� சிறந்த உண�க்
கலைவயின் நன்ைமைய உங்கள் �ழந்ைத
ெப�வைத உ�தி ெசய்கின்றன.

சிறந்த எண்ெணய்கள் - கேனாலா, ஆ�வ், ேசாயா,
�ாியகாந்தி மற்�ம் நிலக்கடைல எண்ெணய்கள்
ேபான்ற ஆேராக்கியமான எண்ெணய்கைளப்
பயன்ப�த்�ங்கள்
சமநிைலயிலான �ைவகள் - சைமய�ல் சர்க்கைர
மற்�ம் உப்ைபக் �ைறவாகப் பயன்ப�த்�ங்கள்
ெகா�ப்� நீக்கிய� மற்�ம் வ�ைமயான� ெகா�ப்� நீக்கிய இைறச்சிையப் பயன்ப�த்தி
உணைவச் சைமக்க�ம்
அதிகம் உண்பதால் அதிக நன்ைம - உங்கள்
�ழந்ைதயின் உணவில் பழங்கள் மற்�ம்
காய்கறிகைள �க்கிய அங்கமாக்�ங்கள்
அதிகள� தண்ணீர் - இனிப்�ட்டப்பட்ட பானங்கள்
அல்ல� பழச்சாற்�க்�ப் பதிலாக உங்கள்
�ழந்ைதையத் தண்ணீர் அதிகமாகப் ப�கச்
ெசய்�ங்கள்
ஆேராக்கியமானத் ேதர்� - ேபரங்கா�யில் உண�
மற்�ம் பானங்கைள வாங்�ம் ேபா�, அவற்றில்
ஆேராக்கியமான ேதர்�ச் சின்னம் உள்ளதா
என்பைதக் கவனி�ங்கள்

