
உங்களுடையசிறுபிள்டளக்கு

உணவூை்டுதல்

வயதுமுதல் வயதுவடை
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இன்சிறுபிள்டளகளுக்கானஊை்ைசச்த்துபற்றிய

டகயயை்டுக்குவையவற்கின்யறாம்

இந்த வழிகாட்டி உங்களுடடய பிள்டள வளரவ்தற்கும் ஆரராக்கியமாக

உணரவ்தற்கும் அவரக்ளுக்குத் ரதடவயான மிகச் சிறந்த உணவு வடககடள

வழங்குவது எவ்வளவு இலகுவானது என்படத உங்களுக்குக் காண்பிக்கிறது

குழந்டத மற்றும் சிறு பிள்டளகளுக்கான வீட்டில் தயாரித்த உணவினால் ஏற்படும்

நன்டமகள் மற்றும் அவற்டற எளிடமயாகச் சசய்வடத ஊக்குவித்தல் அத்துடன்

சவற்றிக்கான உதவிக்குறிப்புகள் ஆரலாசடனகள் மற்றும் சடமயல் குறிப்புகடள

வழங்குவதற்காக பலவருடங்களாக சபற்ரறாருடனும் பராமரிப்பு

வழங்குநரக்ளுடனும் இடணந்து பணியாற்றி வருகின்றது

உங்களுடடய பிள்டளக்கு உணவூட்டுவது பற்றிய ரமலதிக தகவல்களுக்கு அல்லது

கனடாவின் உணவு வழிகாட்டிடயத் தரவிறக்கம் சசய்வதற்குத் தயவுசசய்து

சராறன்ரரா சபாதுச் சுகாதாரப் பிரிவின் என்ற வடலத்தளத்திற்கு

வருடகதந்து ஊட்டசச்த்து மற்றும் உணடவ அணுகுதல்

ஐத் ரதடுங்கள் அல்லது உங்களுடடய சிறு பிள்டளயின் மருத்துவர் அல்லது உணவு

வல்லுநருடன் கடதயுங்கள்

 
 
 

www.foodshare.net 

https://www.toronto.ca/
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ஆயைாக்கியமா

னஉணவுப்

பழக்கத்டத

ஒன்றிடணந்து

உருவாக்குதல்

புதியஉணவுகடளக்ககாடுக்கமுயற்சிக்கும்யபாது

கபாறுடமயாகஇருங்கள்

• ஒரு புதிய உணடவ குழந்டத ஏற்றுக்சகாள்வதற்கு முன்னர் பல தடடவகள்

முயற்சிக்க ரவண்டியிருக்கலாம்

• அடிக்கடி புதிய உணவுகடளக் சகாடுங்கள் சிறிய அளவில் சதாடங்கிப்

பழக்கமான உணவுகளுடன் பரிமாறுங்கள்

• உணவுகடள சவவ்ரவறு வழிகளில் பரிமாறுங்கள் உதாரணமாக கரடட்டத்

துருவி சூப்கள் அல்லது களில் ரசரக்்கலாம்

• குழந்டதகள் ஒன்று அல்லது இரண்டு உணவுகடள ஒரு சில நாட்கள் அல்லது

அதற்கு ரமல் சதாடரந்்து சாப்பிடுவது சபாதுவானது இது ஒரு உணவு அவா என்று

அடழக்கப்படுகிறது அத்துடன் வழடமயாக இது தானாகரவ ரபாய்விடும்

• உங்கள் சிறு பிள்டளக்குப் பிடித்த உணவுகளுடன் புதிய உணவுகடளப் பரிமாற

முயற்சியுங்கள் அத்துடன் பலவிதமான சத்துள்ள சதரிவுகடளத் சதாடரந்்து

சகாடுங்கள்

முடிந்தவடைஒருகுடும்பமாகஒயைஉணடவஉண்ணுங்கள்

• நீங்களும் ஏடனரயாரும் விரும்பி உண்ணும் உணவுகடள உங்கள் சிறு பிள்டள

சாப்பிடுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் உங்கள் பிள்டளக்குத் தனியான உணடவத்

தயாரிப்பது புதிய உணவுகடள அவரக்ள் முயற்சிப்படத ஊக்குவிக்கமாட்டாது

• உங்கள் சிறு பிள்டளடய ரமடசயருரக ஒரு உயரந்்த கதிடரயில்

அல்லது இருக்டகயில் அமர டவயுங்கள்

• உணவு ரநரங்களில் கவனத்டதத் திடசதிரும்பும் திடரகடள கணினிகள்

சதாடலரபசிகள் விடளயாடட்ுப் சபாருடக்ள் மற்றும் புத்தகங்கள்
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ரபான்றவற்டறத் தவிரத்்துக்சகாள்ளுங்கள் இது ஒவ்சவாருவரும் உணவு

உண்பதில் கவனம் சசலுத்துவதற்கு உதவியாக இருக்கும்

• ஒவ்சவாரு உணவு ரநரத்திலும் உங்கள் பிள்டள விரும்பும் ஒரு சத்தான உணவு

ஒன்டறயாவது வழங்குங்கள்

ஒன்றிடணந்துவளருங்கள் பிடுங்குங்கள் சடமயுங்கள்

உணவுக்காகப்கபாருள்கடள வாங்குங்கள்

• உணவுப் பயிரக்டள வளரத்்தல் உணவு திட்டமிடல் மளிடகக் கடடயில்

சபாருள்கள் வாங்குதல் மற்றும் சடமத்தல் ஆகியவற்றில் நீங்கள் அவரக்டள

ஈடுபடுத்தினால் உங்கள் சிறு பிள்டள புதிய உணடவ முயற்சிப்பதற்கு மிகவும்

ஆரவ்த்துடன் இருப்பார்

• உங்கள் சிறு பிள்டள காய்கறிகடளக் கழுவவும் சலட்டடக் கிளறவும் ரமடசடய

ஒழுங்குபடுத்தவும் அல்லது ரசரம்ானப்சபாருள்கடளக் கிளறவும் உதவக்கூடும்

உணவுமற்றும்சிற்றுண்டிக்காககுறிப்பிை்ை யநைங்கடளக்

கிைமமாகடவத்திருங்கள்

• குறிப்பிட்ட ஒரு ரநரத்தில் ஒவ்சவாரு நாளும் உணவுகடளயும் மற்றும்

சிற்றுண்டிகடளயும் சகாடுங்கள் அவற்றுக்கிடடயில் மணி ரநரம் இடடசவளி

விடுங்கள்

• தாகத்டதப் பூரத்்திசசய்வதற்கு உணவு மற்றும் சிற்றுண்டி ரநரங்களுக்கு

இடடயில் தண்ணீடர மடட்ுரம வழங்குங்கள்

உங்கள்சிறுபிள்டளயின்உணவுக்கானவிருப்பத்டத

மதியுங்கள்

• எப்ரபாது பசிக்கின்றது அல்லது சாப்பிட்ட அளவு ரபாதும் என்பது

பிள்டளகளுக்குத் சதரியும் உங்கள் பிள்டள கூடுதலாகரவா அல்லது

குடறவாகரவா விரும்பும் அளவுக்குச் சாப்பிடுவதற்கு அவரக்டள

விடட்ுவிடுங்கள்

• உங்கள் சிறு பிள்டளக்கு சிறிய பங்குகடளக் சகாடுங்கள் கூடுதலாக

ரவண்டுமானால் அவரக்ள் ரகடக்டட்ும் உங்கள் சிறு பிள்டளகள் வளரும்ரபாது

தங்களுக்குத் தாங்கரள பரிமாறலாம்

• உங்கள் சிறு பிள்டளயின் உணவுக்கான விருப்பம் நாளுக்கு நாள் மற்றும்

உணவுக்கு உணவு மாறுவது இயல்பானது எப்ரபாதாவது உணவு தவிரக்்கப்படுவது

சாதாரணமானது அத்துடன் உங்கள் பிள்டள நன்றாக வளரந்்து வரும்ரபாது

அடதப் பற்றிக் கவடலப்படரவண்டியதில்டல

• உங்கள் சிறு பிள்டள உணடவ மறுத்துவிட்டால் அல்லது சுமார்

நிமிடங்களுக்குப் பிறகு எடதயும் சாப்பிடாவிட்டால் கருத்துக் கூறாமல் உணவுத்

தடட்ட அகற்றிவிடுங்கள் உங்கள் பிள்டள விரும்பினால் ரமடசடய விடட்ு

விலகிச் சசல்லட்டும்
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கவைச்ச்ிகைமான வியனாதமானமற்றும்சுவாைஸ்யமான

வழிகளில்உணடவவழங்குங்கள்  

• உணடவ விரநாதமானதாக்குங்கள் ரவறுபடட் நிறங்களில்

வடிவங்களில் தன்டமகளில் மற்றும் சுடவகளில் உள்ள

உணவுகடளப் பயன்படுத்துங்கள்

• ஐப் பயன்படுத்தி அல்லது சீடை சவவ்ரவறு

வடிவங்களில் சவடட் முயற்சியுங்கள் புசராக்ரகாலி மரங்கள்

ரபான்ற விரனாதமான உணவுப் சபயரக்டளப் பயன்படுத்துங்கள்

அல்லது அவரக்ளின் தடட்ில் ஒரு வண்ணமயமான முகதட்த

உணவினால் வடிவடமயுங்கள்

• உங்கள் சிறு பிள்டளயின் உணடவப் பரிமாற சவவ்ரவறு வண்ணத்

தட்டுகள் மற்றும் கிண்ணங்கடளப் பயன்படுத்துங்கள்

எந்த உணவுகடளக் சகாடுக்கரவண்டும் எப்ரபாது உணவு மற்றும்

சிற்றுண்டிகள் சகாடுக்கரவண்டும் உங்கள் சிறு பிள்டள எங்கிருந்து

சாப்பிடுவார் என்படத நீங்கள்

தீரம்ானியுங்கள் எந்த உணவுகடளச் சாப்பிட ரவண்டும் எவ்வளவு

சாப்பிட ரவண்டும் என உங்கள் சிறு பிள்டள தீரம்ானிப்படத நம்புங்கள்

சாப்பிடுவதானால் உங்கள் சிறு பிள்டள ஒன்றுரம சாப்பிடவில்டல

என்பதுடன் அது பற்றி நீங்கள் கவடலயடடந்தால் உங்கள் பிள்டளயின்

மருத்துவர் அல்லது உணவு வல்லுநடரத் சதாடரப்ு சகாள்ளுங்கள்
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உங்கள்சிறுபிள்டளக்கு

உணவூை்டுதல்
நாளாந்தஉணவுகள்மற்றும்சிற்றுண்டிகடளத்

திை்ைமிடுவதற்கானஒருவழிகாை்டி

வயது 1-2 வருைங்கள் 

• உங்கள் சிறு பிள்டள தாய்ப்பால் 

பருகுவதானால் சதாடரந்்து 

ஒவ்சவாருநாளும்  திரவ 

நிடலயிலுள்ள விற்றமின் D சகாடுங்கள். 

• தாய்ப்பால் பருகாத சிறு பிள்டளகளுக்கு,  

ஒவ்சவாருநாளும்  மி.லீ. (  கப்) 

 (  பால் சகாழுப்பு) 

பசுப்பால் சகாடுங்கள். 

• நாள் முழுவதும் குறிப்பிட்ட ரநரங்களில் 

சிறிய அளவுகளில் பல வடகயான 

உணவுகள்  மற்றும் சிற்றுண்டிகடளக் 

சகாடுப்பதற்குத்  திட்டமிடுங்கள். 

• உங்கள் சிறு பிள்டளயின் உணவுக்கான 

விருப்பம் அவர ்எவ்வளவு உணடவ 

உண்ணுகிறார ்என்பதற்கு  வழிகாட்டடட்ும். 

வயது 2-3 வருைங்கள் 

• 2 வருடங்களுக்குப் பின்னர,் 

ககொழுப்புக் குறைந்த பொல் 

அல்லது இனிப்பூட்டப்படொத, 

சேொயொ சேரக்்கப்பட்ட பொனம் 

வழங்குவறத நீங்கள் கதரிவு 

கேய்யலொம். 

• கனடொவின் உணவு 

வழிகொட்டியிலிருந்து 

ஆசரொக்கியமொன உணவு 

உண்ணல் என்பறதப்  

பயன்படுத்தி 

ஆசரொக்கியமொன உணவுகள் 

மை்றும் சிை்றுண்டிகறளத் 

தயொரியுங்கள். 



 

FoodShare Toronto | 2022                                                பக்கம் 7 இன் 21 

 ஆயைாக்கியமானஉணவுஉண்ணலுக்கானவழிகாை்டி

உணவுமற்றும்சிற்றுண்டிபற்றியஆயலாசடனகள்  

காடல உணவுகள் • அப்பிள் துண்டு வாட்டிய பாண்

• காய்கறி பழங்கள்

உணவுகள்

பிரதான உணவுகள்

• ரகாழி இடறசச்ி வதக்கிய காய்கறி சிவப்பு ரசாறு

• துருவிய கரட் பசடலக் கீடர முழு

ரகாதுடம

சிற்றுண்டிகள் • குடமிளகாய் துண்டுகள் தண்டுகள்

• வாடழப்பழத் துண்டுகள் வனிலா ரயாகரட்்

பங்கு
காய்கறிகள்

மற்றும்

பழங்களால்

தட்டின்

அடரவாசிடய

நிரப்புங்கள்

அந்தப்

பருவகாலத்தில்

என்ன

கிடடக்கின்றது

என்படதத்

ரதடிப்பாருங்கள்

பங்கு

முழு முழுத்

தானிய பாண்

சிவப்பு

ரசாறு முழு

தானிய

மற்றும் முழு

தானிய

மற்றும்

ரபான்ற முழுத்

தானிய

உணவுகடளக்

சகாடுங்கள்

உதவிக்குறிப்புக

ள்
பங்கு

இறைேச்ி வறககள் 

(மொட்டிறைேச்ி, பன்றி 

இறைேச்ி, , மொன் 

இறைேச்ி சபொன்ைறவ) மை்றும் 

வளரப்்புப் பைறவகளின் 

இறைேச்ி, அவறர, பருப்பு, , 

மீன், , முடற்ட, 

பொை்கபொருடக்ள், உலர ்

பழங்கள் மை்றும் விறதகள் 

சபொன்ை புரத உணவுகறள 

வழங்குங்கள். 

• ேொறுகளுக்குப் பதிலொகத்  

தண்ணீறரத்  

கதரிவுகேய்யுங்கள்.  

ககொடுப்பதொயின்,  மி.லீ. (  கப்),  

இனிப்பூட்டப்படொத பழேே்ொறை 

மடட்ுப்படுத்திக் ககொடுங்கள். 

• சிறு பிள்றளகளுக்கு உணவு 

தயொரிக்கும்சபொது ககொழுப்பு மை்றும் 

எண்கணய் பொவிப்பது பை்றி 

சயொசிக்கொதீரக்ள், ஆனொல் கொய்கறி 

எண்கணறய அதிகமொகத் 

கதரிவுகேய்யுங்கள்.  
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உங்கள்சிறு

பிள்டளடய

திக்குமுக்காைாமல்

பாதுகாப்பாக

டவத்திருப்பதுஎப்படி

• திக்குமுக்காடடலத் தவிரக்்கும்சபாருடட்ு, பிள்டளகள் உணவு உண்ணும்ரபாது  

அவரக்டள எப்ரபாதும் கண்காணியுங்கள். உங்கள் பிள்டள திக்குமுக்காடினால் 

என்ன சசய்வது என்பது குறித்துப் பயிற்சி வழங்குமாறு உங்கள் பிள்டளயின் 

மருத்துவரிடம் ரகளுங்கள். 

• முழுடமயான உலர ்பழங்கள், விடதகள், ரசாளப்சபாரி , முந்திரிடக 

வற்றல், கடினமான இனிப்புகள் அல்லது gum ரபான்ற கடினமான, சிறிய மற்றும் 

உருண்டடயான உணவுகடள சிறு பிள்டளகளுக்குக் சகாடுக்காதீரக்ள். 

• பழம்: குழிகள் மற்றும் விடதகடள அகற்றி, கடிக்கக்கூடிய அளவு துண்டுகளாக 

சவடட்ுங்கள். திராடட்சப் பழங்கடள நான்கு துண்டுகளாக சவடட்ுங்கள். 

• சடமக்காத காய்கறிகள்: குறுகிய கீற்றுகளாக சவடட்ுங்கள் அல்லது 

துருவலாக்குங்கள். 

•  மற்றும்  ஐ கீறுகளாக சவட்டி கடிக்கக்கூடிய அளவு 

துண்டுகளாக சவடட்ுங்கள். 

• கடள இரலசாகப் பூசவும்.  ஒருரபாதும் கரண்டியில் சகாடுக்காதீரக்ள். 

• உங்கள் பிள்டளயின் உணடவப் பாதுகாப்பாகத் தயாரித்து உரியமுடறயில் 

ரசமியுங்கள்  (ரமலதிக தகவல்களுக்கு பக்கம்   ஐப் பாருங்கள்). 
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உணவுஒவ்வாடமகள்
ஒவ்வாடமஏற்படுத்தக்கூடியகபாதுவானஉணவுகள்

• முடட்ட

• ரவரக்்கடடல

• 

• ரசாயா

• மீன்

• 

• ரகாதுடம

• பசுப்பால் உணவுகள்

இந்த உணவுகடள ரநரகாலத்ரதாடு ஆரம்பியுங்கள்

மாதமளவில் சதாடங்குவது சிறந்தது

இந்த உணவுகடள முதல் முடறயாக

அறிமுகப்படுத்தும்ரபாது ஒரு ரநரத்தில் ஒரு புதிய உணடவ

வழங்குங்கள் மற்சறாரு உணடவ முயற்சிப்பதற்குமுன்

குடறந்தது நாட்களுக்குக் காத்திருங்கள்

ஒவ்வாடமக்கான அறிகுறிகடளக் கவனித்துக்சகாள்ளுங்கள்

• சசாறி

• ரதால் அரிப்பு

• வாடயச் சுற்றி வீக்கம்

• வாந்தி

• வயிற்ரறாட்டம்

• சுவாசப் பிரசச்ிடனகள்

உங்கள்குழந்டதக்குசுவாசிப்பதில்சிைமம்இருந்தால் ஐ

அடழயுங்கள்

உங்கள் சிறு பிள்டளக்கு உணவு ஒவ்வாடம ஒன்று இருப்பதாக

நீங்கள் நிடனத்தால் சந்ரதகத்துக்குரிய உணடவ நிறுத்துவதுடன்

அவருடடய மருத்துவருடன் அல்லது உணவு வல்லுநருடன்

கடதயுங்கள்
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உணடவப்பாதுகாப்பாகப்

பைிமாறுதல்
 

 

உணவினால்பைவும் யநாய்கடளத்

தடுத்தல்

• உணவுகறளக் றகயொளுவதை்கு அல்லது 

உண்பதை்கு முன்னரும் பின்னரும் ேவரக்்கொரம் 

மை்றும் இளம் சூடொன தண்ணீரினொல் 20 

வினொடிகளுக்கு றககறளக் கழுவுங்கள். 

• ேறமயலறை உபகரணங்கள், சமறே சமை்பரப்புகள் 

மை்றும் உணவருந்தும் இடங்கறள ேவரக்்கொரம் 

மை்றும் சுடுநீரினொல் சுத்தம் கேய்யுங்கள். 

• புதிய கொய்கறிகறளயும் பழங்கறளயும் குளிரந்்த, 

குடிப்பதை்கு உகந்த ஓடும் தண்ணீரில் நன்ைொகக் 

கழுவுங்கள். கரட், உருறளக்கிழங்கு, melons 

/நீை்றுக்கொய் மை்றும் பூேணிக்கொய் சபொன்ை தடித்த 

சதொலுள்ள விறளகபொருடக்றள, கொய்கறிகறளே ்

சுத்தமொக்கும் சுத்தமொன தூரிறகயொல் உரஞ்சித் 

சதயுங்கள். 

• உடன் இறைேச்ி அல்லது ேறமக்கப்படொத இறைேச்ி, 

மீன், கடல் உணவுகள், வளரக்்கும் பைறவகளின் 

இறைேச்ி வறக மை்றும் முடற்டகறள, ேறமத்த 

உணவுகள் மை்றும் கொய்கறி வறககளிலிருந்து 

சவறுபடுத்தி றவயுங்கள்.  

• உடனடியொகப் பயன்படுத்தப்படொத எல்லொ 

உணவுகறளயும் மூடிய பின் குளிரூடட்ுங்கள்.  

உணறவ 2 மணித்தியொலங்களுக்கு சமல் அறை 

கவப்பநிறலயில் விடசவண்டொம். 

• தகுந்த கவப்பத்தில் உணறவே ்ேறமயுங்கள். 

ேரிபொரத்்துக்ககொள்வதை்கு நீங்கள் ஒரு உணவு 

கவப்பமொனிறயப் பயன்படுத்தலொம்.  

உணடவப் பாதுகாப்பாகக் டகயாள்வது பற்றிய

ரமலதிக தகவல்களுக்கு என்ற

வடலத்தளத்திற்கு வருடகதந்து சபாதுவான உணவு

பாதுகாப்பு உதவிக்குறிப்புகள் ஐத் ரதடுங்கள

பின்வரும்

உணவுகளில் தீங்கு

விடளவிக்கும்

பற்றீைியாக்கள்

இருப்பதால்

பிள்டளகளுக்கு

அவற்டறக்

ககாடுக்காதீைக்ள்

• புதிய முடளகள்

அவடர அல்லது

முடளகள்

ரபான்றடவ

• பால்

அல்லது பால்

சபாருடக்ள்

அல்லது

சாறு

அல்லது

• சடமக்காத

முடட்டகடள

உள்ளடக்கக்கூடிய

உணவுகள்

பிடசந்த மா

ரபான்றடவ

• அடரகுடறயாகச்

சடமக்கப்பட்ட

இடறசச்ி

வளரக்்கும்

பறடவகளின்

இடறசச்ி மீன்

அல்லது கடல்

உணவு

https://www.canada.ca/
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உங்களுடைய

சிறு

பிள்டளயின்

உணவுக்கான

யசை்மானக்

கூறுகடளத்

கதைிவுகசய்தல் 
இயற்டகவள அல்லது உள்ளூர் உணவுகடளத் ரதரந்்சதடுப்பது ஒரு

தனிப்பட்ட விடயமாகும் அடவ கிடடக்கும் தன்டமடயயும் விடலடயயும் நீங்கள்

கருத்திசலடுக்கரவண்டும் அடனத்து காய்கறிகளும் பழங்களும் உங்களுக்கும்

உங்கள் குடும்பதத்ினருக்கும் ஆரராக்கியத்டதக் சகாடுக்கலாம்

உள்ளூை்உணவுஎன்றால் என்ன

இந்த மாகாணத்திரலரய வளரக்்கப்படட்ு அல்லது

உற்பத்திசசய்யப்படட்ு விற்படன சசய்யப்படும் உணவு

ஒன்ராறிரயா என்ற குறியீடட்டத் ரதடுங்கள்

இயற்டகவள உணவுஎன்றால் என்ன

இரசாயனங்கள் சசயற்டகக் கிருமிநாசினிகள் உரங்கள் மரபணு

மாற்றப்பட்ட உயிரிகள் நுண்ணுயிர் எதிரப்்பிகள் மற்றும் ஓரமான்கள்

இன்றி வளரக்்கப்படும் உணவுகள் கனடா

இயற்டகவள குறியீடட்டத் ரதடுங்கள்

அடனத்துக்காய்கறிகளும்பழங்களும்பயன்படுத்தப்படுவதற்குமுன்புஓடும்

குடிக்கக்கூடியதண்ணீைில் கழுவப்பையவண்டும்

சில சசயற்டகவள காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களில் ஏடனயவற்டறவிட

கிருமிநாசினிகள் அதிகம் உள்ளன ஐக்கிய அசமரிக்க சுற்றுசச்ூழல் பணிக்குழு 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் மிக உயரந்்த அளவிலான

கிருமிநாசினிகடளக் சகாண்ட உணவுகளின் படட்ியடல சவளியிடுகிறது

புதுப்பிக்கப்பட்ட பட்டியடலப் சபற க்கு வருடகதாருங்கள்

அதிககிருமிநாசினிகள் பை்டியல்

அப்பிள் பசடலக் கீடர

திராடட்சப் பழம் குடமிளகாய்

உடறப்பு மிளகாய் சவள்ளரி தக்காளி

உருடளக்கிழங்கு

https://www.ewg.org/foodnews/
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கடையில்வாங்கும்உணடவத்

கதைிவுகசய்தல்
கடடயில் வாங்கும் மற்றும் வீடட்ில் தயாரிக்கும் குழந்டத உணவுகள்

இண்டுரம உங்கள் சிறு பிள்டளக்கு நல்லது முன்கூடட்ிரய

சபாதியிடப்படட் உணடவ வாங்கும்ரபாது அதில் என்ன

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது என்படதக் காண்பதற்காக உணவுச்

ரசரம்ானக்கூறு படட்ியல் மற்றும் ஊட்டசச்த்து தரவுகள்

அட்டவடணடயப் பாரட்வயிடுங்கள்

 யசை்மானக்கூறுபை்டியல் 
 

காடல உணவு

• சபாதியிடப்பட்ட உணசவான்றில் உள்ள அடனத்துப் சபாருள்கடளயும்

ரசரம்ானக்கூறுப் பட்டியல் காடட்ுகின்றது
• ரசரம்ானக்கூறுகள் நிடறயின் வரிடசயில் பட்டியலிடப்படட்ுள்ளன கூடிய

நிடறயுள்ள ரசரம்ானக்கூறில் சதாடங்கி ஆகக் குடறந்த நிடறயுள்ள ரசரம்ானக்

கூறில் முடிவடடகின்றது
• சீனி ரசாடியம் மற்றும் சகாழுப்பு என்பன சவவ்ரவறு சபயரக்டளக்

சகாண்டிருக்கலாம்.
• உதவிக்குறிப்பு ஒரு ரசரம்ானக்கூறு என்று முடிவடடந்தால் அது சீனிடயக்

குறிக்கும் உதாரணங்கள் மற்றும்
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ஊை்ைசச்த்துதைவுகள்அை்ைவடண

• முன்கூட்டிரய சபாதியிடப்பட்ட உணவுகள் அடனத்தும் ஊட்டசச்த்துத் தரவுகள்

அட்டவடண ஒன்டற உள்ளடக்கரவண்டும்
• உணவுப்சபாருடக்டள வாங்கசச்சல்லும்ரபாது அவற்டற ஒப்பிடட்ுப் பாரப்்பதற்கு

இந்தத் தகவல்கடளப் பயன்படுத்துங்கள்.
• ரதடிப் பாருங்கள்

  பைிமாறும்அளவுகள்

• ஒரு சபாதி உணவு பல பரிமாறுதல்கடள

உள்ளடக்கியிருக்கலாம்

• இந்த அளடவ தயாரிப்புகளுடனும் குழந்டத

எவ்வளவு உண்கின்றது என்பதுடனும் ஒப்பிடட்ுப்

பாருங்கள்

 நாளாந்தப் கபறுமானங்கள் 

• இது ஒவ்சவாரு பரிமாறலிலும் காணப்படும்

ஊட்டசச்த்துக்களின் அளடவ உங்களுக்குக்

கூறுகிறது ஒரு சபாதிக்கான அளவு என்ற

அவசியமில்டல

• ஒரு உணவு ஊட்டசச்த்சதான்றின் ஒரு சிறிய

அளடவ அல்லது அதற்குக் குடறந்த

அல்லது ஒரு சபரிய அளடவ அல்லது

அதற்குக் கூடிய சகாண்டிருக்கிறதா எனப்

பாருங்கள்

• அதிக நாரச்ச்த்து விற்றமின் விற்றமின் இரும்புசச்த்து மற்றும் கல்சியம்

உள்ள சபாருடக்டள வாங்க முயற்சியுங்கள்

• உதவிக்குறிப்பு உணவு விளம்பரங்கள் மற்றும் சபாதியின் முன்பக்கத்திலுள்ள

உரிடமரகாரல்கள் பற்றி எசச்ரிக்டகயாக இருங்கள் ஊட்டசச்த்து தரவுகடள

எப்ரபாதும் சரிபாரத்்துக்சகாள்ளுங்கள்

சசரிமான பிை்கட்: 
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உங்களுடையபிள்டள

விரும்பக்கூடியஉணவுச்கசய்முடற

பற்றியஆயலாசடனகள்
புதிய காய்கறிகடளயும் பழங்கடளயும் ஏராளமாகக் சகாண்ட, வீட்டில் 

தயாரிக்கப்பட்ட உணவுகடளயும் சிற்றுண்டிகடளயும் உங்கள் பிள்டள 

ஆரவ்த்துடன் உண்ண முயற்சிப்பதற்கான இலகுவான இந்தச ்சசய்முடறகடள 

முயற்சித்துப்பாருங்கள்! 
 

கைை் மற்றும்அப்பிள்சலை்

கப்அளவுக்குத்தயாைித்தல்

 கரட் ரதால் சீவி துருவியது

 சபரிய அப்பிள் துருவியது

 கப் ரசாயா அவடர

 ரம க சலமன் சாறு

 ரத க கறுவா

 ரத க திரவநிடலத் ரதன்

1.  ஒரு சிறிய சடமயல் பாத்திரத்தில் நீடரக் சகாதிக்கடவத்து ரசாயா 

அவடரகடளப் ரபாடவும். பாத்திரத்டத மூடி 2 நிமிடங்கள் மிதமான சூட்டில் 

விடவும்.  பின் அவற்டற வடித்து ஒரு சபரிய பாத்திரத்தில் ரபாடவும்.  

2. கரட், அப்பிள், ரசாயா அவடர, சலமன் சாறு, ரதன் மற்றும் கறுவாடவ 

ஒன்றுரசரக்்கவும். நன்றாகச ்ரசரும்படி கலக்கவும். 

உணவுச ்கசய்முடற உதவிக்குறிப்புகள்: 

மளிறகக் கறடயிலுள்ள freezer பகுதியில் சேொயொ அவறரறய ( ) 

சதடிப்பொருங்கள் .உணவில் சேரப்்பதை்கு முன்னர ்கபொதியிலுள்ள 

அறிவுறுத்தல்களின்படி சேொயொ அவறரறய ேறமக்கவும் . 

ரசாயா அவடரக்குப் பதிலாக தகரத்திலடடத்த சகாண்டல் கடடல

அல்லது பருப்பு வடககடளப் பயன்படுத்தலாம் மிடகயான ரசாடியதட்த

அகற்றுவதற்காக பாவிப்பதற்கு முன்னர் அவற்டற வடித்து நன்றாகக் கழுவவும்

ஆர ோக்கியமோன 

உணவுத் தட்டு  

✓ காய்கறிகள் பழங்கள்

 முழுத் தானியங்கள்

✓ புரத உணவுகள்
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காய்கறிசூப்
கப்அளவுக்குத் தயாைித்தல்

 கப் ரசாடியம் குடறந்த காய்கறி

அல்லது

 ரம க ரசாயா ரசாடியம்

குடறந்தது

 சபாதி கி ஓரளவு

சகட்டியான துண்டுகள்

 சவட்டியது கிட்டத்தட்ட

கப்

 சவங்காயம் சமல்லியதாக

சவட்டியது

 கப் சவட்டிய காளான்

அல்லது காளான்

 கப் முழு தானிய நூடில்ை்

சநாறுக்கியடவ

1. சூப் சசய்யும் பாத்திரத்தில்  ஐயும் ரசாயா  ஐயும் சகாதிக்கவிடவும். 

2. , சவங்காயம், காளான் ரசரத்்து சகாதிக்கவிடவும்.  

3. சபாதியில் குறிப்பிட்டவாறு நூடில்டசச ்சடமக்கவும்:  சூப்பினுள் நூடில்டசப் 

ரபாடட்ு சில நிமிடங்கள் மிதமான சூட்டில் விடவும் அல்லது சூப்டப இறக்கி 

டவத்து, நூடில்டசச ்ரசரத்்துக் கலக்கி நூடில்ை் சமன்டமயாக வருவதற்காக 2 

நிமிடங்கள் விடவும். 

உணவுச்கசய்முடறஉதவிக்குறிப்புகள்

க்குப் பதிலாக அல்லது பசடலக் கீடர

பயன்படுத்தலாம்   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இரண்டு உணவுச் சசய்முடறகளும் இல்

இலிருந்து தழுவி எடுக்கப்பட்டன

ஆர ோக்கியமோன 

உணவுத் தட்டு  

✓ காய்கறிகள் பழங்கள்

✓ முழுத் தானியங்கள்

✓ புரத உணவுகள்

https://www.unlockfood.ca/en/default.aspx
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யசாளம் அவடை பூசணி

தைடவக்குப் யபாதுமானது
 நடுத்தரளவு சவங்காயம்

சிறிதாக சவட்டியது

 சபரிய தண்டு சிறிதாக

சவட்டியது

 ரம க கரனாலா எண்சணய்

 ரத க கறித்தூள்

 கப் லீ ரசாடியம்

குடறந்த அற்ற

அல்லது காய்கறி

 கப் மஞ்சள் நிற அல்லது

சடமத்த ரசாளம்

 கப் தகரத்திலடடத்த சிவப்பு

அவடர வடித்துக் கழுவியது

 கப் மி லீ தரத்திலடடத்த

அல்லது வீட்டில் தயாரித்த மசித்த

பூசணி அல்லது

 புதிய இடலகள் அல்லது ரத க காய்ந்த

1. ஒரு சபரிய  இல் சவங்காயம், , கரனாலா எண்சணய் மற்றும் 

கறித்தூள் ரசரக்்கவும். அடுப்பில் டவத்து நடுத்தரமான சூட்டில் 5 நிமிடங்களுக்கு 

அல்லது சவங்காயம் வதங்கும் வடர சடமக்கவும். 

2. அந்தப் பாத்திரத்தினுள்  ஐ விடட்ு சாதுவாகக் சகாதிக்கவிடவும்.  

3. ரசாளத்டதயும் அவடரடயயும் ரசரக்்கவும்.  நிமிடங்கள் சகாதிக்கவிடவும்.  

4. சூடட்ட ஓரளவுக்குக் குடறத்து, பின்னர ்பூசணிடயயும்  ஐயும் ரசரக்்கவும். 

5. 20 நிமிடம் மிதமான சூட்டில் விடவும், விடட்ுவிடட்ுக் கிளறவும். வாட்டிய 

முழுத்தானிய பாணுடன் பரிமாறவும். 

உணவுச ்கசய்முடற 

உதவிக்குறிப்பு: 

அவடர ரபான்ற ரவறு

அவடரகடள அல்லது நீங்கள்

விரும்பும் ரவறு ஏதாவது

அவடரகடளப் பயன்படுத்த

முயற்சியுங்கள்

உணவுச் சசய்முடற

என்ற வடலத்தளத்திலுள்ள

இலிருந்து தழுவி எடுக்கப்பட்டது.

ஆர ோக்கியமோன 

உணவுத் தட்டு  

✓ காய்கறிகள் பழங்கள்

 முழுத் தானியங்கள்

✓ புரத உணவுகள்

https://www.dietitians.ca/DietitiansOfCanada/media/Documents/Resources/Aboriginal-Nutrition-Network-ANN-Indigenous-recipe-collection-2016.pdf?ext=.pdf
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முை்டைமற்றும்வற்றாளங்கிழங்கு

பாதி தயாைித்தல்
 வற்றாளங்கிழங்கு உரஞ்சித்

ரதய்த்தது

 முடட்ட நன்கு அவித்து ரகாது

அகற்றியது

 ரம க சகாத்தமல்லி இடல

புதியது நறுக்கியது

 ரம க சவற்று கிரரக்க தயிர்

 ரத க கறித்தூள்

 ஒரு சிட்டிடக உப்பு ஒரு

சிட்டிடக மிளகுத்தூள்

 துண்டு தானியம் ரசரத்்த பாண்

வாட்டியது

 கப் சவள்ளரி சமல்லியதாக

சவட்டியது

 முள்ளுக்கரண்டிடயப் பாவித்து வற்றாளங்கிழங்கின்ரமல் சில துடளகள் இடவும்

அடத இல் நிமிடங்களுக்கு அல்லது சமன்டமயாகும் வடர

சூடாக்கவும் சூடு ஆறியவுடன் ரதாடல உரிக்கவும்

 வற்றாளங்கிழங்டகயும் முடட்டடயயும் ஒரு பாத்திரத்தில் இடட்ு

உருடளக்கிழங்கு மசிக்கும் கருவியால் அல்லது முள்ளுக்கரண்டியால் ஓரளவுக்கு

மசிக்கவும் சகாதத்மல்லி இடல ரயாகரட்் கறித்தூள் உப்பு மற்றும் மிளகுதூள்

ரசரத்்துக் கிளறவும்

 பாண் துண்டின் ரமல் பூசி அதன்ரமல் சவள்ளரித் துண்டுகடள டவக்கவும்

 உணவுச்கசய்முடற

உதவிக்குறிப்புகள்

இந்தக் கலடவடய சபரிய

கடள நிரப்புவதற்கு அல்லது

க்குப் பாவிக்கலாம்

உணவுச் சசய்முடற

இல் இலிருந்து தழுவி

எடுக்கப்பட்டது.

ஆர ோக்கியமோன 

உணவுத் தட்டு  

✓ காய்கறிகள் பழங்கள்

✓ முழுத் தானியங்கள்

✓ புரத உணவுகள்

https://www.halfyourplate.ca/recipes/
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பீற்றூை்
கப்அளவுக்குத்தயாைித்தல்

 நடுத்தரளவு பீற்றூட் ரதாலுடன்

கழுவியது

 ரம க ஒலிவ் எண்சணய்

 கப் சவட்டிய

சவங்காயம்

 உள்ளிப் பல்

சமல்லியதாக

சவட்டியது

 ரத க அடரத்த

நற்சீரகம்

 கப் தகரத்திலடடத்த

சகாண்டல் கடடல

வடித்து கழுவியது

 கப் அடரதத் எள்ளு

 கப் தண்ணீர்

 கப் சலமன் சாறு

 பரிமாறுவதற்கு முழுத் தானியப் பாண் அல்லது காய்கறிகள்

 ஒரு சபரிய பாத்திரத்தில் தண்ணீர் வீடட்ு பீற்றூடட்ட நிமிடங்களுக்கு அல்லது

சமன்டமயாக வரும்வடர சகாதிநீரில் அவிக்கவும் ஆறியதும் ரதாடல உரித்து

சிறு துண்டுகளாக்கவும்

 ஒரு நடுத்தர அளவான சட்டியில் நடுதத்ர அளவு சவப்பத்தில் எண்சணடயச்

சூடாக்கவும் சவங்காயம் உள்ளி மற்றும் நற்சீரகத்டத ரசரக்்கவும்

நிமிடங்களுக்கு சவங்காயம் சமன்டமயாக வரும்வடர அடிக்கடி கிளறி

சடமக்கவும்

 பீற்றூட் சவங்காயக் கலடவ சகாண்டல் கடடல தண்ணீர் மற்றும் சலமன்

சாறு ஆகியவற்டறச் ரசரத்்து அடவ சமன்டமயாக வரும்வடர இல்

அடரக்கவும்

 உடனடியாகப் பரிமாறலாம் அல்லது குளிரச்ாதனப் சபட்டியில் காற்றுப்புகாத

சகாள்கலனில் நாடக்ள் வடர ரசமித்து டவக்கலாம்

பைிமாறுதல்ஆயலாசடனகள்

 பாண் உடன் ரபான்று

அல்லது உங்களுக்கு விரும்பிய

ரவகடவக்காத

காய்கறிகளுடன் பரிமாறலாம்

உணவுச் சசய்முடற

இல்

இலிருந்து தழுவி எடுக்கப்பட்டது

ஆர ோக்கியமோன உணவுத் தட்டு  

✓ காய்கறிகள் பழங்கள்

✓ முழுத் தானியங்கள்

✓ புரத உணவுகள்

https://www.unlockfood.ca/en/default.aspx
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கத்தைிக்காய்
கப்அளவுக்குத் தயாைித்தல்

 கத்தரிக்காய் சபரியது

முழுடமயானது

 உள்ளிப் பல்

 கப் அவடர

வடித்து குளிரூட்டியது

 ரம க சலமன் சாறு

 ரத க

அடரத்த எள்ளு

 பரிமாறுவதற்கு முழு

ரகாதுடம அல்லது

காய்கறி

 முழு கத்தரிக்காயின் ரதாடல பல தடடவ முள்ளுக்கரண்டியால் குத்தவும்

அத்துடன் ரபப்பர் ரபாட்ட பாத்திரத்தில் குத்திய பக்கத்டத ரமல்பக்கமாக

டவக்கவும் மிகவும் சமன்டமயாகும்வடர நிமிடங்களுக்கு இல்

க்கு பண்ணவும் சீராக ரவகுவதற்காக நிமிடத்தில் பாத்திரத்டத

எதிரப்்பக்கமாகச் சுழற்றி டவக்கவும் சூடு ஆறியதும் சவட்டி அடரவாசிச்

சடதடய கரண்டியால் அள்ளி எடுக்கவும்

 உள்ளிடய நிமிடங்களுக்கு சமன்டமயாக வரும்வடர இல் வாட்டவும்

 கத்தரிக்காய் சடத உள்ளி மற்றும் மீதமுள்ள சபாருடக்டள ரசரத்்து

இல் மிருதுவாக வரும்வடர அடரக்கவும்.

பைிமாறுதல்ஆயலாசடனகள்

முழு ரகாதுடம உடன்

அல்லது குடமிளகாய் கரட்

அல்லது சவள்ளரி ரபான்ற

காய்கறிகளுடன் ரபான்று

பரிமாறலாம்

உணவு சசய்முடற இல்

சராறன்ரரா நகர

இலிருந்து தழுவி எடுக்கப்பட்டது

ஆர ோக்கியமோன உணவுத் தட்டு  

✓ காய்கறிகள் பழங்கள்

✓ முழுத் தானியங்கள்

✓ புரத உணவுகள்

https://www.toronto.ca/
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ஆதாைவளங்கள்
 

 

  

 

 

 

 

 

 

ஏடனயவடலத்தளங்கள

ஆல்நைத்தப்படும்

கனைாஉணவுவழிகாை்டி

கனைாஉணவுபைியசாதடனமுகவை் நிறுவனம் உணவுதிருப்பிஅடழத்தல்

எசச்ைிக்டககள்

கயனடியகுழந்டதமருத்துவை் சங்கம்

உணவுஒவ்வாடமஅறிகுறிகள்

கனைாஉணவுவல்லுநைக்ளால் நைத்தப்படும்

யசடவகள்

ஒன்ைாறியயா

மருத்துவத் தாதி (நாளுக்கு  மணி ரநரமும், வாரத்தில்  நாட்களும்இருப்பார)் 

அல்லது உணவு வல்லுநர ்ஒருவருடன் கடதப்பதற்கு, ஐ அடழயுங்கள். 

கைாறன்யைாகபாதுச்சுகாதாைம்

சதாடலரபசி மூலம் இல் அல்லது மின்னஞ்சல் வழியாக

என்ற முகவரியில் சதாடரப்ுசகாள்ளவும்

சராறன்ரரா பிள்டளவளரப்்புத் திட்டங்கள்

இந்தக் டகரயட்டில் பதிலளிக்கப்படாத ரகள்விகள் உங்களிடம் உள்ளனவா

அடிக்கடி ரகடக்ப்படும் ரகள்விகள் என்ற

ஆவணத்டதப் பாரட்வயிடவும்

ஐ பாரட்வயிடவும் அத்துடன்

ஆதாரவளங்கடளயும் கீழ் காணலாம்

https://www.aboutkidshealth.ca/
https://food-guide.canada.ca/en/
https://food-guide.canada.ca/en/
https://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/newsroom/food-recall-warnings/eng/1299076382077/1299076493846
https://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/newsroom/food-recall-warnings/eng/1299076382077/1299076493846
http://www.caringforkids.cps.ca/
https://allergycheck.ca/
https://allergycheck.ca/
http://www.unlockfood.ca/
mailto:publichealth@toronto.ca
https://www.toronto.ca/community-people/children-parenting/children-programs-activities/child-family-programs-and-groups/parenting-groups-and-services/
https://www.toronto.ca/community-people/children-parenting/children-programs-activities/child-family-programs-and-groups/parenting-groups-and-services/
https://www.toronto.ca/community-people/children-parenting/children-programs-activities/child-family-programs-and-groups/parenting-groups-and-services/
https://foodshare.net/program/toddlers


 

 

யமலதிக

தகவல்களுக்கு

ரமலாளர் சமூக உணவுத்

திட்டங்கள்

மின்னஞ்சல்

சதாடலரபசி

 
 
 
 
 

இல் வறுடம மற்றும் ரபாதிய அளவு உணவு சபற இயலாடமயால் அதிகம்

பாதிக்கப்பட்ரடாரின் கறுப்பினத்தவர் பழங்குடியினர் சவள்டள இனத்தவர்

அல்லாரதார் வலுவிழப்பு உள்ள மக்களின் ரதடவகடள அறிந்து அவரக்ளுடன்

இடணந்து உணவிற்கான நீதிடயப் சபறுவடத ரநாக்கிச் சசயல்படுவது

எங்களுடடய ரநாக்கமாகும் ஒவ்சவாருவருக்கும் கடட்ுப்படியாகக்கூடிய புதிய

சத்தான உணடவ அணுகக்கூடிய ஒரு உணவு முடறடமக்கான நீண்டகாலத்

தீரவ்ுகடள ஊக்குவிப்பரத எங்கள் குறிக்ரகாளாகும்

இந்தத் தகவல்கள் ரவசறாரு வடிவத்தில் உங்களுக்குத் ரதடவப்பட்டால் தயவுசசய்து

என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சலிடவும்

நன்றி

இந்தக் டகரயடட்ிலுள்ள உள்ளடக்கதட்த ஆய்வுசசய்து சதாகுதத்ு

எழுதிய உள்ளகப் பயிற்சியாளர் மற்றும்

சசயற்திடட்

ஒருங்கிடணப்பாளர் மற்றும் உள்ளடக்கதட்த மதிப்பாய்வு சசய்த

மற்றும் ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு விரசட

நன்றி மற்றும்

ஆகிய நிறுவனங்களது தாராள ஆதரவுடன் இந்தச்

சசயற்திடட்ம் சாத்தியமானது

தகவல்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டது மாரச்்

www.foodshare.net 

mailto:brooke@foodshare.net
mailto:hr@foodshare.net
http://www.mcislanguages.com/
http://www.mcislanguages.com/

