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மன�தன�ன்

இயக்கத்� க்� எ�ெ,

உண�.

அ� ெவ�ம்

ஆற்றல் த

மட்�மல்ல,

அதன் �ைவ மன�க்� மகிழ்ச், �த்�ணர ்ச்சிையத் த�.
சைமயல்
எப்ப,

எப்ப� ஒ� கைலே... அேதேபால சாப்ப��வ�ம் ஒ� கைலத. எைத, எவ்வள,

எந்தப் ெபா�தில் சாப்ப�,

சாபப�டக்

�டா� எ,

உண� பற்றிய '�ஸ

அண்ட

ேடான்ட'-ஐ வ�ம் பக்கங்கள�ல் ப�மாறி�ள.
�ைவ�ங்க!
ெவஜிேட�யன�ல, ந� ங்கள் எந்த ?!!!!!!!!!!!!
1. ெவஜிேட�யன்கைள
ovo-vegetarian)...

�ன் � வ�தமாகப் ப��ப்ப. லாக்ேடா

இவர்கள சிக்க,

மட்ட,

�ட்ைட�ம் பா�ம் ேசர் த்�க் ெகா.
இவர்கள் இைறச்சிக்�ம் �ட் ைடக

ஓேவா ெவஜிேட�யன் (Lacto-

ம� ன்  எல்லாம் சாப
லாக்ேட

மாட்டார்.

ெவஜிேட�யன்கள (Lacto

ெசால்வார்.

ஆனால,

ஆனால...
vegetarian)...

பால்  மட்�ம் ேசர்

ெகாள்வார். ேவகன்ஸ(Vegans)... இவர்கள் அக்மார்க் ெவஜிேட.
2.

ெவஜிேட�யன்கள�ன் உ,

ப�ப்�கள (Nuts)

�� தான�யங்க,

காய்கறிக,

எ�ம்  வ�ைசய�ல் இ�க்க ேவ.

பழங்க ,

வ�ைதகள ,

அதாவ� தான�யம்  அதிக ,

உலர
நட்

ெராம்ப ெராம்ப கம்மி எ�ம் வ�ை.
3. ெல�ம்ஸ (Legumes) சாப்ப�டலா. 'அெதன்னடா ெல�ம?' என �ழம்ப ேவண்ட. உலர்ந்
ப� ன ்ஸ் ப�ப்�கைளத்தான் அப்ப� அைழக். மிக�ம்
4.

ஆேராக்கியமான ை உண� இ�.

ஒவ்ெவா� கலர ் காய்கறிய��ம் ஒவ் ெவா� வைகயான சத.

நிறங்கைள வாங்�வ� அதிக பயனள�க.

எனேவ,

அ��ம்  அட

நிறக்  காய்கறிக�க்� �க்கிய

ெகா�ங்க.
5.

பழங்கள�ல் இ�க் �ம் இ,

அத�டன்  சர்க்,

அளேவா� சாப்ப�ட்டால் த�ங்�

வ�ைளவ�.

ஆனால,

ெசயற்ைக வண்ணங் கள் எல்லாம் ேசர்த்தால்

த� யதாகி 

வ��ம. எனேவ, பழங் கள் சாப்ப��... பழச ்சாைற தவ�ங்க.
6.

கைடகள�ல்  கிைடக்�ம் ெர�ே மட் �ப்கைள ,

வ �ட்�ேலேய காய்கறி 

ெசய்�

சாப்ப��ங்.
ஃபாஸ்ட் ஃ, ஜங்க் ஃ... ேநா ேநா!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7. இப்ேபாெதல்லாம் ஃபாஸ்ட்  ஃ�ட்  மற்�ம் ெவள�நாட்� இறக்�மத எண்ெணய�ல
ெபா�த்த ெநா�கத்
இ�க்கிற.

ஆனால,

த�ன�கேளா� ச ீ,
இந்த ச ீ,

பட்டைரத் ெதாட் �ச் சாப்ப��வ�

பட்டர் ேபான்றைவ சிக்க�டன் ஒப ்...

மடங்� அதிக ெகா�ப் � உைடய.

இ�  உடல்  எைட அதிக�க்க,

ப�ரபலமாக 
�மார்

ேகன்ச

பத்

ேபான்ற

ேநாய்கள் வந்� ��ேயற�ம் காரணமா�ம. எனேவ, தவ�ர்க்க ேவண் அவசியம.
8. �ழந்ைதகள் ப�ட ் ஸா ேகட்� அடம் ப��க்கி? தவ�ர்க் க ��யாத அ சந்தர்ப்பத,
'தின்  கிரஸ் ட் ப� '-ைவ ேதர்ந்ெத�ங.

எக்ஸ்ட் ரா ,

அ�,

இ�...

என சிக்கைலப

ெப�தாக்கி வ�டாத�ர்.
9.

சதா �ள�ர்பானங்கேய ��த்�க் ெகாண்��ப்ப,

வாங்கிக் ெகாண்��க்கிற.

ெசயற்ைக நிறம,

இன�ப்,

மாெப�ம்

ஆபத்

எக்கச்சக ்க கே

வ�ைலக்�
என �ள�ர்

பானங்கள் உட�க ் � சர்வ நிச்சயமாக சிக்கல் உண. 'ஆஸ்�ேயாேபாேராசி' எ�ம்
எ�ம்�ச ் சிை, பற்சிைத, உடல்ப�ன்  அதிக�த், இதய ேநாய்  என பல ேநாய்கைள இ
அைழத்� வ�.
10.

இப்ேபா�

இன்ஸ்ட ன்ட் ��ல்ஸ் �ழந ்ைதகைளக் �றி ைவத்� வ.

ஆனால,

��ல்ஸ் ஆேராக்கியமான உண� கிைட. ஒ� நாள் ஒ� மன�த�க்�த் ேத 1,200 மில்லி
கிராம்  ேசா�யம் மட். ஆனால, சில  வைக ��ல்ஸ்கள� 1,560 �தல் 3,000 மில்லி கிராம
வைர ேசா�யம்

இ�க்கி.

�டேவ,

இதிலி�க்�ம 'ேமாேனாேசாசியம

��டேமட'

எ�ம்
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ெபா�ள,

அல்�மர் ேபான்ற மாெப�ம் ேநாய் க�க்�

திறந்�வ�டக்��ம் 

எச்ச�க்கிற� எ.�.ஏ (FDA-Food and Drug Administration).
11. சில  வைக சாக்ேலட்கைளச் சாப்ப�ட் டாேல ... ேவ� உணேவ ேதைவ-- ய�ல்ை என்�
நிைனத்� அ�ைமயாகிவ�டாத�ர்.

அவற்றில ் சில ைவ-- மின்கள் இ�ந்த,

அதிக இன�ப்� சாக்ேலட் ேபா ல.

எனேவ

ஐஸ்கி�,

சாக்ேல...

அைவ�ம்

இவற்ைறெயல்லா

ஆைசப்பட்டால் எப்ேபம் �ைவக்கலா, தவ�ர அ�க்க� சாப்ப� �டா�.
எைட �ைறய ேவண்�ம?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12. நிைறய தண்ண�ர ் ���ங. கேலா�ேய இல்லாத ஒேர

பானம் அ�த. தண்ண� ��க்க

ேபார�த்தால் ேம, இளந� ர, தர்�சண� என மாறி மாறி சாப்ப�டல.
13.

காைல  உண�க்� அதிக நாச்சத்�ள்ள உண�கள் சாப்ப.

ஓட்

சாப்ப�டலா.

சப்பாத், இட்ல, உப்�மா ேபான்றைவ�ம் நல்ல .
14.

ேபார�க்�ம்ேபா� சாப்ப��வதற்�

பக்கத்திேலேய ஒ�,

சிப்,

ஸ்நா

பாக்ெகட

ைவத்தி�க் க ேவண ். அதற்�ப் பதிலாக நல்ல திராட்ைச பழம ் ��ம ைவத்தி�ங்.
�� கிராம்

திராட்ைசய�ல் ெவ 70

கேலா�தான்  உண.

அதற்காக அை

அதிகமாக 

வ��ங்க�ம் ேவண். காரணம, அதில் �கர் அதி.
15. தக்காள, ேகரட, ப� ட ்�, �ட்ைடேகா, �டமிளகாய, ைசனா ேகாஸ்(Lettuce) ெவள்ள�க்கா
ேபான்றவற்ைற ேசர,
ெதள�க்கலா.

சாலட்  ெய்� சாப்ப��ங.

ெகாஞ்சம் தய,

அல்ல� ெலமன ் சா

இைத ைவத்� சாண்ட்வ �ச் ெசய்� சாப்ப�ட்டா

பறந்� ேபா�.

�க்கியமான வ�ஷய... சாலட்�ல் பட , சீ ஸ் என ேவ� சமாசாரங்கை தடவாத� ர ்க.
16. �ைளவ�ட்ட

தான�யங்கைள அதிகம் சாப்ப�. உட�க்� உடன� சக்தி த�வத இைவ

சிறப்பானை. ப� ன ்ஸ் வ�ைத, பச்ைசப் பட்டாண� ேபான்றைவ சி.
17.

தய�ர்  நல்ல�த.

ஆனால,

அ�  அதிக ெகா�ப-ப�ல்லாத

இ�ப்ப� �க்கி. ெகா�ப்� ந�க்கிய பாைல வாங, அதில்

பாலிலி�ந் � தயாரானத

தய�ர் உண்டாக சாப்ப��கள.

அ� �ேராட்�, ைவட்டமி, கால்சியம் என பல நன்ைமகள் நிைற இ�க்�.
கவனம... இைவ ேகன்சர் த�ம் உண!!!!!!!!!!!!!
18.

சிவப்�

இைறச்சிகைள ஒ�க்�.

அைவ ஆகேவ ஆகா�.

தவ�ர்க் க ��யாத �ழல

ெகாஞ்சம் ேபால் சாப்ப�ட், நகர்ந்�வ��ங.
19.

சர்க்கைரைய ��ந்த மட ்�ம் �ை.

அதி�ம்  ெவள்ைள சர்க் (சீ ன�)

என்றால

ேவண்டேவ ேவண்ட.
20. அதிக  உப்�ள் ள ஊ�காைய நாக்கில் ைவத்� � ர்ெரன ரசிப்பவர. அ� வய�ற்றில
ேகன்சைர தாைர வார்த்�வ�டக்.
21.

வ�வ�,

ெமா�ெமா�

வைகயறாக்க,

எப்ேபாேத�ம் �ைவக்கலாேம த,

'�ரான்'

ெகா�ப்� உைடயை.

சாப்ப�ட்�க் ெகாண்ேட தி�யக்.

இவற்ை

அ� ஆபத்ை

வ��ம்ப� அைழப்ப� ேபாலா-வ��ம.
�றித்�க் ெகாள்�... இைவ ேகன்சைர
22.

�ேராக்ேகால,

ெகாள்�ங்.

காலிஃப்ளவ ,

இைவ

த�க்�ம் உண!!!!!!!!!!!!

�ட்ைடேகாஸ் ேபான்ைற

உடலின்  ெசல்கைளப் பா�கா.

உணவ�ல்  அதிகம் ேசர்

ேகன்சர் வ�ம் வாய்ப

�ைறக்�.
23. தக்காள, ேகன்சர் வராமல் த�க்�ம் ஒ� நல. �றிப்பாக
�ேராஸ்ேடட் �ரப,
ஆப்�கா,

ெகாய்ய,

கிட்ன� ேபான் ற இடங்கள�ல் ேகன்சமல்
தர்�சண,

பப்பாள�ப்ப,

க�ப்�

திராட்

�ைரய�ர, வய��, ேதால,
இ

த�க்�.

இத்�டன

இவற்ைற�ம் ேசர்த

ெகாள்ளலா.
24.

�ண்�

பற்றி நமக் �த் ெத�யாதத.

ஆனால,

அ� ேகன்சைர�ம் எதிர்

என்ப�

அதன் சிறப்பம. ப�ள ட் ப�ரஷைரக் �ைறப்பதி�ம� உத�கிற� .
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25.

ஆன்�ஆக்ஸிடன்ட் உண�கைள அதிகம் உண்ப� .

காய்கறிகள் ேபான்றவற்ைற உணவ�ல் ேசர.

�சண�,

ஆலிவ்

ேகரட,

அடர்  நி

ஆய�ைல�ம் ெகாஞ்சம்ே

ேசர்த் ெகாள்வ� நல்.
26.

மிள�,

ேகன்ச�க் � எத.

காரமான ெபப்பர் உடலின் ெகா�ப் ைபக்பதில

கில்லா.

ெபப்ப�ல் உள'ேகப்ைஸசி' இந்த ேவைலையச் ெசய்க.
27.

ேகன்சைர எதிர்க் �ம்  ஒ� நல்...

காளான.

உடலின்  ெகாலஸ்ட்ராைல�ம

�ைறக்கிற. ஒ� காலத்தில ் காளான் நம� கலாசார . இப்ேபா� ப�ளாஸ்�க் கவர்
ெப�ய கைடகள�ல் மட்�ேம கிைடகற�.
தாம்பத்ய வாழ்க்ைகக்� ைகெகா�க்�ம!!!!!!!!!!!!!!!
28.

இன்ைறய அவசர உலகில் மன அ�த் ,

அ�வல்  அ�த்த�ம் ெப�ம்ப

தம்பதிய�ன�ன் தாம்பத்ய வாழ்க்ைகையேய காலியாக்கி .
ச�யான

உண�கள்  உண்ட,

இ�க்�.

உடலின்

ஆேராக்கிய,

அதற்� �தல் ேவைலயா 'ெகஃப� ன '

இந்த அவசர �கத்தில

பாலியல்

(Caffeine)

ஈ�பா�ம ் �ைறவ�ன

ெபா�ட்கைள ஒ�க்�ங.

தாம்பத் ய ஆர்வத் ைதக் �ைறத. �, காப� ேபான்றவற்றில்

இந்த ெகஃப�ன்

இ�

உள்ள�

என்ப, �றிப்ப�டத்த க.
29.

ைவட-டமின-ஏ,

இதற்� ெராம் பக்கிய.

ஆேராக்கியத்�க்� உத்தரவாதம் த.

இ�  உடலி�ள்ள எப்ப� த�லி

லிவர ,

�ட்ை,

சீ ஸ,

பட்ட ,

ேகரட...

தி�க்கள�ன
இவற்றில

ைவட்டமி-ஏ அதிகம் உண. இவற்ைற அளேவா� உண்ண ேவண் அவசியம.
30. ைவட்டமின ் , ஆண்க�க் � நல்ல . தின�ம் 500 �தல் 1,000 மில்லி கிரா வைர
ைவட்டமி-சி 

உடலில்

 ேசர்ந்தால் உய�ர�க்கள் வலிை.

திராட்ை,ெபப்ப ,

ஸ்ட்ராெ, சிட்ரஸ் நிரம்ப��ள்ள எ�மிச்ைச ேபான்ற பழங்கள்-சி நிைறந்தை.
31. ஸிங்க ்

ச, தாம்பத்யத்த ின் ஹ! உணவ�ல்

தாம்பத் ய ஆர் வம் அதிக.

இைதச் ேசர்த்�க் ெக, ெபணக�க்�

ஆண்க�க் � உய�ர�க் �ள் வலிைம.

உய�ர�க்கள�ன

எண்ண�க்ைக அதிகமா. ச�, கடல்  சிப்ப� சாப்ப ��வ�ர? அப்ப�யானால ் கவைலேய இல.
ஸிங்க் அதிகம் உள்ள ஒ� உண� ச.
அ�சி,

நல்ல

பச் ைச நிற கீைர,

சிப்ப� என்ற

��க்  ேகா�ைம

உவ்ேவவ?

ப�ெர...

கவைலய�ல்ைல சம்ப

இவற்றிெலல்லாம்  �ட ஸி

சத்� உள்.
32. 'ெசா�ன�யம' எ�ம்  ெபா� , ெபண்கள�ன ் க �
வளர்ச்சிக் �ம் .

அதிக ெகா�ப்பற் ற இைறச,

�� ேகா�ைம... இவற்றிெலல்லாம்
33.

மாங்கன�ஸ ்

ச,

உடலின்

சம்பா அ�ச,

ஆஸ்ட்ேராஜ (Estrogen)

கீைர,

ஓட், �ட்ை, வால்ந,

இந்த ெசா�ன�யம.

ெபண்கள�ன் தாய்ைமப்ேபைற இ� ஊக்�.
வாய்ப்�ம் �ைறயத் �.

�ட் ைட வளர்ச், ஆண்கள� உய�ர� 

�ரப்�க் � நல.

மாங்கன�ஸ ் �ைறந்,

�� ேகா�ைம,

அன்னாசிப் ப ,

�றிப்பா,

�ழந்ைத ெப�ம
ப� ன ்,

பட்டாண,

�ந்தி... இவற்றிெலல்லாம் மாங்கன�ஸ் சத.
34.

லிேனாலிக்

ஆசி,

ஆண்கள் ஸ்ெ.

அ�க்கள் என், லிேனாலிக்
�ந்த� ,

��யகாந்தி எண்ெ,

�றிப்பாக �ழந்ைதய�ன்ைமக ்�க் 

ஆசிட் நிரம்ப�ய உண�கைளச் சாப்ப�ட்ட கிைடக்�.
ஆலிவ்

ஆய�,

ேசாயா ஆய�ல்  ேபான-வற்றி

அளவ�ல்
35.

'ஆன்�

நிைலக்�

உய�ர்

இ�  அதிக 
இ�க்கி.

ஆக்ஸிடன'
பயன்ப.

உணவ�ல்  அதிக அள

பழங்க ,

காய்கறிக

இ�ந்தா,

தாம்பத் ய வாழ்வ�ன் தி�

ேபான்றவற்றில் இைவ அதிக அளவ�ல்.

ெவங்காய, �ண், ேகரட, இஞ்ச, காய்ந �ந்தி� ேபான்றைவ உணவ�ல் இ�ந் தால் தா
வாழ்க்ைக �கமா.
எ�மிச்ைசைய சாதாரணமா நிைனக்காத�!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36.

சில ெபா�ட்கள் நமக்� மிக எள�தாகக் கிை.

அதனாேலேய  அதன்

பயன்கைள ந

ெப�தாகக்  கண் � ெகாள்வதி. அப்ப�ப்பட்ட ெபா�ட்கள�ல் �தலிட எ�மிச்ைசக.
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இ�  ஒ�

ரத்த

�த்திக�ப்� ஆச.

எ�மிச்ைசப் பழச்சாைற அ�

வந்தால் உடலி�ள

நச்�த் தன்ைமகள் ெவள�.
37.

எ�மிச்ைசப் பழச்சா

�ைறப்ப�த்.

'லிவர்

 டான�'

என்பார்.

இள ஞ�டான தண்ண��ல ் கலந ்�

லிவ�ன்

 ெசயல்பாட

��த் தால் அஜ�ரணக் ேகாளா�க

ேபாய்வ��. �மட்ட, வாந்தி ேபான்றவற்�க்�ம் இ�.
38. ேதா�க்� எ�மிச்ைச ெந�ங்கிய ந. இதி�ள்ள ைவட்டம-சி  உட�க் ஆேராக்கியம
த�ம.

�றிப்பா,

ேதாைலப்

பளபளப்பாக ைவத்தி�க்க உத�வ �தலில

நிற்�.

ேதால்

எ�ச்ச, ெவய�ல் காரணமாக ஏற்ப�ம் சன் பர்ன் ேபான்றவற் ேதாைலப் பா�காக்.
உடல் வ�ப் ெபற ேவண்?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39. தின�ம்

இரண் �

�ட் ைட வைர சாப்ப��வ� ஆபத்தில்ைல என்கிற� ச ஆராய்ச்ச

ஒன். ேவக ைவதததா க இ�ப்ப� நல். உடலின்

தைசகள் வ�வாக  உத�கிற�. பா� 

ப�ல்டர§க்� �க்கிய உணேவ �ட்ைட.
40. 'ஆலியம்  ெவஜிடப�ள' என அைழக்கப்ப�ம் , ெவங்காய, சீ வ், �க , ஸ்ேகலியன
(கைடசி �ன்�ம் ந�ளமான ெவங்காய தண்� ேபால்

)...

இைவெயல்லா

தைசகைள 

வ�வாக்�. இவற்ைறச ் சைமக்காமல் சாண, சாலட்  என கலந் � க உண்டால் ��
பயன் கிைடக்.
41.

�� தான�யங்கைள ேநசி�ங்.

ேதைவயான சக்திைய

இ�

உடற்பய�ற்சிகள�ன் ேபா� ெதாடர்ந்� உ

த�. ைவட்டமின், மினரல, நார்ச்சத்� என ேதைவயான ம

இவற்றில் உ.
சாப்ப�ட்டப�ன் ெசய்யக் �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42.

சாப்ப�ட் ட உடன் சில் ெலன ஒ� டம்ளர் தண்ண�ர் ��க் �ம் பழ

உடலில்  ெகா�ப் � ேசர, ெச�மானப்

ப�ரச்ைனகள் வர�ம்  இ� காரணமாகி.

உண்.

சாப்ப�ட்

சிறி� ேநரம் கழத்� மிதமான �ட்�ல் தண ்ண�ர் ��ப்பே.
43. சாப்ப��ம்ேபா��ட தண்ண�ர் ��த்�க் ��த்�ச் சாப்ப��வ� வய ேவைல ெசய்ய
ைவக்�. அ��ம் பழச்ச, �ள�ர்பானம் என கலந்� கட்� சா உண்ப� நல்லத.
44.

சாப்ப�ட் ட உடேன ேபாய் �ள�ப்ப�தல்.

அ��ம்  அஜ�ரணக் ேகாளா�கைளத் 

வ�டக்��. சாப்ப�ட்ட�ம்  'தம' பத்த ைவப் , தம் ப��யர்கள�ன் தைலயாய க. அ� 
பயங்கர

ஆபத்ைத அைழத்�

. சாப்ப�ட்டப�ன் ஒ� தம் அ, பத்�

த அ�ப்பதற்�

சமம.
45. சாப்ப�ட் ட உடேன ேபாய் ப� த ்� �ங்டாத� ர ்க. இ� சாப்ப�ட்டைவ நன் ெச�மானம்
ஆகாமல்  வா� சிக்கல் ேபான்ற ப�ரச் ைனகள ் வரக் காரணம.

உடல்  எைட�

அதிக�க்�.
'டயட' பற்றி ெதள�வைட�ங்!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46.

உடல்  எைட �ைறப்ப� ேபான ்ற சமாசாரங்கெளல்லாம் ஒ� வார ,

��யக்��யதல் ல என்பைதப் � �ந்� ெ காள்ள.

தி�ெரன

ஒ�

நாள�ேலா

�ப்ப� நாள�ல் இைள

நிைனத்தால் உடலின் ஆேராக்கிய�ம் ப. இழந்த எைட வ�ைரவ�ேலேய ஏற� ெசய்�.
47.

ந�ைககள்

 உள்ள�ட்ட ப�ரபலங

்கள்

 சில உண�ப் பழக்கங்கைள ைவத

ேபட்�யள�ப்பார. அவற்ைக் கைடப��த்தால் அவர்கைளப் ேபால நா�ம் ஆகி  எ�ம்
கன� சில�டம்
உங்க�க்

�ழற்றிய�க. அெதல்லாம் ெவ� 'மாயா... மாயா'தான. அந் சிந்தைனேய

� ேவண்.

அப்ப� உங்க�க்� ஏேத�ம் ேதைவெயன�ல் ஒ

டயட்�ஷியைனப் பார்ப்பேத .
48.

ஆேராக்கியமான உண�ப்

பழக்கம் ஒன் றில்

நிைலத்.

இைடய�ைடேய ப�ஸ்க

சாப்ப��வ , சி� சாக்ேலட ் சாப்ப� , ஒ� ப� ஸ ்  ேகக ் சாப்ப��வெதல் லாம் க கணக்கில
ேச�ம்  என்பைதக் கவனத் தில் ெகா. ஒ� சின்ன ��க் � சாப்ப�ட் ந� ங்கள் �மா
180 கேலா�ைய உடலில் ஏற்க் ெகாள்கிற�ர.
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49. ெவ�ம்  டயட் இ�ந்தால் ேபா�ம் என நிைனப்ப. �டேவ, ெதாடர்ந உடற்பய�ற்ச
நிச்சயம் ேவண.

அதற்ெகன ேநரம் ஒ�க்க ��யாதவர்கள் ேவைலய

உடற்பய�ற்சிையப் பாகமாக் கிக் ெ காள்ள.
இறங்கி நடப் ,

பஸ்ஸில் ஒ� ஸ்டாப் ப�ங் �ன

லிஃப்ட் பக்கேம ேபாகாமல் ப�ைய ந ,

அ�க்க� எ�ந் � ஒ� ந

ேபா�வ�... இப்ப!
50. அவ்வப்ேபா� ஒ� ேவைள சாப்பாட்ைட தவ�ர்த் �வ�ட ், இன்�ம் ெகாஞ எைட 
�ைறயலாம்  என்ப� தப்பான எ.

உண்ைமய�ல் அ� உடல் எைடைய அதிக�க

�ண்�. காரணம, ஒ� ேநரம்  சாப்ப�டாமல் இ�ந் தால் ரத் தத்தில் உள்ள  அள�
�ைற�ம.

உடேன,

உடல்

இன�ப்�ப் ெபா�ைளத்

.

கைடசிய�ல,

அன்� அதிக கேலா

உட்ெகாண்ட நாளாக மாறிவ�.
51.

சிக்கன�ல் ெகா�ப

்� கம்மி

என பல�ம் நிைன.

ேதால்

இல்லாத சிக

சாப்ப�ட்டால்தஅந்தக் கணக்� ச�. சிக்கன�ன் ேதாலில் இைறச்சிையவ�ட மடங்�
அதிக ெகா�ப்� உண.. . கவனம.
52. டயட்
'சிப'

இ�ப்பவர் கள் மறந்� வ��ம் சமாசாரங்க... ��ங்க. அவ்வப்ேபா� ஒ

ஜூஸ்  ��த்தாே,

ஒ� �ள�ர்பானம ் ��த்தாேலா அ

கணக்கில் ேம்  என்பை

அம்மண�கள் கணக்கில் ெகாள்ள ேவண்�ய� .
53. வ �ட்�ப் ெபண்கள �ன் �க்கியமான பழக. என்னதான் டயட் இ�ந் , இ�திய�ல்
சைமத்த உண� வ�ணாகப் ேபாகிறேத என்பதற்

காக மிச்சம் ம�திைய எல்ல

தள்�வார். அ� உடைல உப்ப ெசய்... ஜாக்கிரை.
54. ெபண்கள் ஒ� நாைளக்� சராச�யாக ஆ� �ஸ்� ன் சீன� பயன்ப. காப�, � அ�க்க�
��த்தா, இந்த அள�ம் அதிக�க் �ம் என் பதால்

அவற்ைறத் த ேவண்�. �டேவ

காப�ய�ல் உள்'ெகஃப� ன ', இதயத் �ப்ைப �ைறத, ரத் அ�த்தத்ைத அதிக�க.
சர்க்கைர �ைறபா�ள்ளவர்கள் க!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55. எங்� பார்த்தா�ம் சர் க்கைர �ைறபா� சகட்�ேமன�க்� வ. உணவ�ல ெகாஞ்சம
கட்�ப்பா� வ�தித்தால் இைதக் கட்�க்�ள்.
சர்க்கைர அள� அதிக�ப்பைத மட்�ப்.
அளைவ�ம்
56.

ஓட்ஸ ் சாப்பகள.

�டேவ

ரத்தத்தி�

இ�  ரத்தத்தி
ெகாலஸ்ட்ரா

�ைறக்.

சர்க்கைர �ைறபா�ைடேயா�க

்� காய்கறிகள்தான்

ைவட்டமின், மினரல்ஸ் என எல்லாச் சத்�க�ம் அதில்
ெவள்ள�க்க,

தக்காள,

ப� ன ்,

கீைர,

ெவங்காய,

 ெப.

ெபாட்டாசிய,

. பாகற்கா, காலிஃப்ளவ,

�ண்� என எல்லா

அவர்க�க் � �

சாய்.
57.

ைமதா

மாைவ ��மானவைரய��ம்

ெச�மான�ம்

தவ��ங்.

இ�  உட�க ்�க் ெக�தலா.

எள�தில

ஆகா, நார்ச்சத் �ம் கிை. ரத்த அ�த்தத்ைத�ம்ற ைவப்பேதா, இ� 

சர்க்கைர ேநாய்க்�க் காரணமாக.
கர்ப்பமா இ�க்கீங...?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58.

ைவட்டமி-ப�,

ெபண்க�க் � மிக�ம் �க்.

இரண்�ம் ெபண்கள�ன் தாய்

ைவட்டமி-ப�2

ைமக்� ெராம்பேவ.

மற்�

அ��ம்

ஃேபாலிக்

 �ழைதப

ஆசிட
ேபைற

எதிர்பார்க் �ம் ெபண்கள் ஃேபாலிக் ஆசிட் அதிகம்  உள் ளவற்ைற அவசியம.
சிக்க,
ேபாலிக்

ம� ன,

ஈஸ்,

ப� ன ்,

வாைழப்பழம் ேபான்றவற்றி�ம்

அடர்  பச

கீைரகள��ம்

ஆசிட் நிைறய உ. கீைர, �ேராக்ேகால, ப� ட ்�, அவகாேடா, ஆரஞ், �ட்ைடேகாஸ

ேபான்றவற்ைற ெதாடந்� சாப்ப�ட்டால் உடலில் ஃேபாலிக் தட்�ப்பாேட வர.
59.

ைவட்டமி-இ...

ஆேராக்கியமாக்.

இ� ெபண்க�க்
��யகாந்தி வ�ைதக,

� மிக �க்க.
�ந்தி,

�றிப்பாக க�வைறை

��யகாந்தி எண்ெ,

ேகா�ைம,

அவகாேடா... இவற்றில் ைவட்ட-இ அதிகம் உண.
60. தாய்ைமக ் காலத்தில் ெபண்கள் இரட்ைடக் கவனத் �டன் இ�க்க ேவ. தாய்
உண்�ம் உண�தான் �ழந்ைத

க்�ம் ேபாய.

தப்பான உணைவச

் சாப்ப�ட
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டாக்ேஸாப�ளாேமாசிஸ் மற் �ம் லிஸ்��ேயாசிஸ் என இரண்� வ�தமான இன்ஃ
வ��ம.

�க்கயமாக ெமர்�� அள� அதிகமாக உள் ள உண�கைள தவ�ர் க்க ே.

�றா,

ட்�னா ேபான் ற ம�ன்கள�ல்  இ� அதிகமாக . அைசவம்  என்றால் ��ைமயாக சைமக
உணைவ ெதாடேவ ெதா டாத� ர ்க.
61. பச்ைசயாக உண்ணப்ேபா�ம் காய்கறிகைள �த ்தமா க க�வ. �ட ைவக்காத
அ�ந்�வைத

தவ�ர்க் க ேவண.

பா

காய்கறிகள�ல் அைரேவக்கா� உண�கைளத் தவ

ேவண்�.
62.

ஸ்வ�ட,

ஜூஸ்  ேபான் ற ெர�ேமட் உண� வைககள�ன் காலாவதியா�ம் ே

(எக்ஸ்பய� ே)

க ண்�ப்பாக கவன�க்க ேவ.

அந்தத் ேததிைய ெதாட் �ம் ெதாட

இ�க்�ம் உண�கைளக் �ட தவ�ர் நல்ல. காலாவதி ேததிையத்
�பாய் உணவாக
63.
ஒ�

தாண்�வ�ட்... ேகா� 

இ�ந்தா�ம் �ப்ைபய�ல ் ேப.

தாய்ைமக ் காலத்தில் இ�க்�ம் ெபண்கள�ன்  �க்...
நல்ல உண.

�டேவ,

அடர்

கால்சிய.

அதற்�

பச் ைச நிற காய்கறிகைள�ம் தாரா

தய�ர

உண்�ங்.

ெபணகள்  சி� வயதிலி�ந்ேத ேபா�மான அள� கால்சியம் உட்ெகாள்வ� .

அ� 

ப�ற்காலத்தில் அவர்கைள எ�ம்�ச் சிைத� ேபான்ற ேநாய் காப்பாற்.
64. �ட்ைட சாப்ப��ங. ைவட்டமி-ஏ, இ�ம்�ச ்

ச , �ேராட்�ன் ேபான் ேதைவயான

அள� இதில் கிைடக ். �ட்ைைய நன்றாக ேவக ைவத்� சாப்ப�டேவண அவசியம.
65.

ம� ன்

ப��யர?

கிைடத்� வ��.

�ப்ப!
நிைற

நிைறய  ம� ன்  சாப்ப�ட்டால் உட� க்�த் ேதைவயான-3

ம� ன்  சாப்ப��ம் தாய்மார் கள�ன் �ழந்ைதகள்

சக்தி

கண்பார்,

அறிவாற்ற, ேபச்�த் திறன் எல் லாம் �க்�ம் என் ப� ஆராய்ச ெசான்ன உண்.
தாய்ைம நிைலய�லி�க்�ம் ெபண்கள்  ம�ன் உணைவத் ெதா டர்ந்�  �ைறப்
ேநராமல்

தவ�ர்க்க.

ம� ைனப்  ெபா�த் � உண்பைத வ�ட ேவகைவத்� உ

ப�ரசவம

மிக  மிகச்

சிறந்த.
66.

மட்டன ் சாப்ப��.

அதி�ம்

ைவட்டமி-ப�12,

ஸிஙக ,

மற்�ம் இ�ம்�ச

இதில்  உண.

ஆட்�ைறச... ைவட்டமி-ப�12 அதிகம்  உள் ள ஒ� �ப ் பர். ைசவப் ப��யர்க

என்றா... ப� ன ், நட், ��யகாந்தி வ�ைதக, �சண�  வ�ைதகள, �� தான�யங்க, ேசாயா
ேபான்றவற்ைற சாப்ப�ட.
உற்சாகமாக
67.

ஒ�

இ�க்!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

உண்ைம ெத��ம?

நல்ல

ஆேரா க்கியமான உண,

ச�யான

அளவ�ல்  உண்டா

மனம ெராம்பேவ மகிழ்ச்சியாகி வ. தைலகீ ழாகி  வ�ட்டால் மன அ�த , உடல்  ேசார் � 
இல்லாத

தைலவலி எல்லாம் வந்�

. எனேவ 'உண்பைதத் தி�ந்த ' என்பை ம னதில

ெகாள்�ங்.
68.

தின�ம்

தான�யங்,

பழங்க,

காய்கறிகள் நிைறய சாப்ப�ட ேவ.

ேபான்றவற்ைற ெகாஞ்சமாக சாப்ப�டே.

சர்க்க,

பால,

அைசவம்

எண்ெணய் ேபான்றைவ மிக ம

�ைறவாக இ�க்க ேவண். இைதேய 'ேபலன்ஸ்ட் ' என்பார்.
69. ைவட்டமி-ப� �ைறவாக இ�ந்தால் ெராம்ப 'க�ப்பா ' உணர்வ�ர். ைவட்டமி ப�  6,
�ைளய�ல் 'ெசேராேடான�ன'
மனம்  உற்சாகமா.

�ரக்க வழி ெசய்கி.

அதற்� நிைறய ம�,

ெசேராேடான�ன்

�ட்ை,

வாைழப்பழ,

இ�ந்தால்

உங்கள

ேசாயா ேபான்றை

பயனள�க்�.
70. ைவட்டமி-சி �ைறந்தால் ேசாரக  உணர்வ�ர். சிட்ரஸ் அதிக�ள்ள பழ, ெகாய்ய,
திராட்ை ,

கிவ�ப்

பழங்கள் இைவெயல் லாம் ைவ-சி ய�ன்  உைறவ�டங்.

ெப�ம்பா�ம

காய்கறிக, பழங்கைள அப்ப�ேய சாப்ப�ட்டால் உட�ம் உள்ள�ம ெகாள்�.
71. தின�ம்

இரண் � வாைழப்பழ , ம� ன, ெகாஞ்சம பச்ைச மிளகா, �டமிளகாய... உணவ�ல்

இைவெயல்லாம் இ�ந்தால் உற்சாகமாக உணர.
'எண்ேடார்ப'கள்

�ரப்பதற்� உ.

�றிப்பாக

பச்ைச மிளகாய��

எண்ேடார்ப�ன் கள் �ரக்�ம்ேப

காரம்

ஆனந்தத்தி

மிதக்�.
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72. உற்சாகமாக

இ�க் க ேவண்�ெமன் றால் சில தவ�ர்ப்ப�ம் ெராம்ப ெ �க்கிய.

�றிப்பா,

ம�,

�ைக,

அ�க்க� காப� ேபான்ற.

இைவ

உடலி�ள்

சத்�கைளெயல்லா

உறிஞ்சி வ��கின். சிகெரட் உடலி�ள்ள ைவட்டமின-க்� ேவட ைவக்கிற. இ� மனதின்
உற்சாகத்ைதக் �ைல.
73.

'ஒ�

நாைளக்�

உண�ப்
நல்ல.

�� ேவைள சாப்ட�ம,

பழக்கத் ைத மாற் றிப் ப.

�க்�ப் ப��க ்க சாப்ப '

எ�ம

ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக ஐந்�

சாப்ப��வ�

இ�  உடலின்  சர்க்கைர அளைவ சமநிைலய �ல் ைவத்தி�க்.

உடலின்  உ�ப்�கைள�ம் அதி கம் ே வைல வாங் காமல்.

உங்கள

அேதேபால 

மன�ம்  உற்சாகம

இ�க்�.
74. உடலில்

தண ்ண�ர் சத்� ேதைவயான அள� இல்லாவ�ட் டால் �ட உடல்

என்ப� வ�யப்�ட் �ம் ெ.

உற்ச

ஒேர ேநரத்தில் ஒ� லிட் டர் தண் 'மடக்  மட'

என

��க்காம, ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக நாள் ��வ�ம் ��ப்ப� ெராம.
ெபண்ள�ன் எ�ம்� உ�தி..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75. ெபண்க�க் � மிகப்ெப�ய சிக்கல் ெமேனாபாஸ் காலத்�க்�ப எ�ம்�ச ் சிைத
ேநாய்க.

�றிப்பா,

உ�வா�ம.

உடலில்  ேதைவயான அள� கால்சியம் இல்லா

இந்தச ் சிக்கைலச் ச�

�க்கியமான ஒ� உண...
வளர்ச்சி மட்�ப,

ெவங்காய.

அதன்

உணவ�ல்  கவனம் ெச�த்தி
ெபண்க�க் � �ப்பத்

ஆேராக்கிய�ம் தைட.

இந்தச ் சிக்
ேபா�ம.

அதற்�

வய�க்� ேமல் எ�ம

ெவங்காயம் அந

்த சிக்க

ச�ெசய்�ம் ஒ� நல்ல . உணவ�ல் நிைறய ெவங்காயத் ேசர்த்�க் ெகாள்.
76.

�ேராக்ேகாலி ெபண்க�க்கான வரப்ப�ரசாதம் .

ெப�ய  மார்க்ெகட்க

கிைடக்�.

வ�ைல ெகாஞ்சம் அதிகமாக இ�ந்தா�ம் கவைலப்படா மல் வாங்கி. ெபாட்டாசிய,
பாஸ்பர,

ெமக்ன�சிய,

�ேராக்ேகால.

தின�ம ் 200

இ�ம்� என ெபண்கள�ன் எ�ம்

�க்� உத்

த�கிற� 

கிராம்  �ேராக்ேகாலி சாப்ப�ட் டால் எண்ப� 

எ�ம்�

ஸ்ட்ராங்காக இ�!
77. வால்நட்கள் கைடகள�ல் கிை. ெகாஞ்சமாய் வாங்கிச் சாப்ப�ட்டால. இதி�ள்ள
ஒேமகா-3

எ�ம்ப�ன் அடர்த்திையக் அதி.

தின�ம்  ெகாஞ்சம் வட்ை

வாய�ல்

ேபாட்�க் ெகாறி�ங.
78.

நிைறய  உப்� ேசர்த் �க் ெகாள்வைத அறேவ

நி�த்த.

இ� கால்சியத்

அதிகளவ�ல்  ெவள�ேயறச் ெசய்க. இதனால்  உடலின ் கால்சியம் சத்� �ை. ெகாஞ்ச
ெகாஞ்சமாக உணவ�ல் உப்ைபக்
உப்ே

�ைறத்�க் ெகாண்ே,

ஒ� கட்டத்திலைறவான

நமக்�ப் ேபா�மான �ைவையத் தந்�.

ம� ன் சாப்ப��ங!
79.

�ழந்ைதக�க் � ம�ன் ெகா�ப்ப� மிக�ம்.

ம� ன்கைளச

சின்ன வயதிலி�ந்ேத ே

் சாப்ப�ட்� வள�ம் �ழந்ைதக�க்� ஆஸ்

ைவத்த

�மா வ�ம் வாய

�ைறகிற�. �டேவ, இ� அவர்க�ைய நிைனவாற்ற, அறி�த் திறைன அதிக�க் ெசய்�.
80.

ம� ன்

�ைறந் த ெகா�ப்�ைடய .

இதி�ள்ள ஒேமகா அமிலச ்

அதிக  அள�

�ேராட்�ன ்

சத்� ெபண்க �க்� ெராம்பே.

சத்� இதில்.

வாரம்

இரண் � �

�ைறயாவ� வ �ட்�ல் ம�ன் சைமத்�ச் சாப்.
81.

அல்ச ீமர் ேபான்ற வயதானவர்க�க்�

வைரக்��ய நிைனைவ வ�வ �ழக்க

ேநாய்கை, ம� ன் உணைவ வாரம் இரண்� �ைற சாப்ப�ட்டால் தவ�.
82.

ம� ன்  உணைவ அதிகம ் சாப்ப��பவர்க�க் � மன அ�த்த�ம் �ைறவா கே.

காரணம, ம� ன��ள்ள ஒேமகா அமிலம் �ைளய�ல் ெச மாயாஜாலம்தா.
83.

ம� ன்  ெதாடர்ந ்� சாப்ப��பவர் க�க்� ேகன் சர் வ�ம் வாய

காரணம... இதி�ள்ள'ஒேமகா 3 ஃேபட்�

�ைறகிற�.

ஆசி' எ�ம் ெபா�ள்த.

இயற்ைக உண�க..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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84. உண� ெபா�ட்கள�ல் மிகச் சிறந்த கீைர. வாரத்தின் ஏ� நாட்க�ம்  ேசர்த்
ெகாள்வ� ேநாய�ல்லா வாழ்ைவ உ�திப்ப. இ�, ேநாய் எதிர்ப சக்திையக் �ட் �ம் ம
சிறந்த வழி�ைறயா�.
85.

'ெவந்� ெகட்ட � ��ங...

மிதமான

ேவகாமல்  ெகட்ட� அகத'

என்ப� �ன்ேன

அள� ேவக ைவதத  ��ங்ைகக ் கீைர உட�க்� நலம் ப.

அதிக  அள�

நார்ச்சத்�கள் .

ைதயாமின,

�ேபாஃப்ளாவ�,

நியாசின,

ெபாட்டாசியம் ேபான்ற அதிகமான சத்�ப் ெபா�ட்க�ம் அட.
சீ ரகம்

இரண்ைட�ம் ேசர் த்�ச் சாப,

உடலி�ள்ள ெவப்,

உயர்  ரத்

இந்த

கால்சிய,

��ங்ை

த அ�த்தத

மந்தத்தன் ைம ஆகியவற்ைற�ம் ே.

வாக்.
கீைரய�ல்
இைல,

கட்�ப்ப�த.

ஆண்ைம

தன்ைமைய

அதிகப்ப�த்�ம் �லிைககள�ல் ��ங்ைக�.
86.

ெபான+

ஆம+

காண+ந� ...

என்ப�தான் ெபான்னாங்.

'இக்கீைரைய உண்ட,

உடல

ெபான்னாகக ் காண்' என்ப� ெப�ேயார் வா. கண்ேநாய்கைள த�ர் க்க மிக�ம கீைர.
ைக, கால்  எ�, வய�ற்� எ�ச்சைலத் த�ர; பசிைய  உண்டாக்; கண்�க் � �ள�ர்ச்ச
உண்டாக்; �ல ேநாையத் த�ர்க.
87. மணத்தக்காள�, 'உலக  மாதா ' என்� உச்சிய�ல் ைவத்� ேபாற்�கிற� ம�த்�வ.
வய�ற்றில் உள்ள �ண்ைண ஆற்�ம் பண�ையச் ெசவ்வேன ெசய்

இைணய�ல்ை.

அேதா�.. வாய்ப், பசிய�ன்ை, ேசாைக, ரத்த ேசாைக ேபான்றவற் த� ர்க ்.
88.

இன்� வயதானவர்கள�டம் காணப் ப�ம் ேநாய்கள�ல் �ட் � ே.

ஏற்ற உன்னதமான கீ...
(�டக்+அ�த்தான என்�

�டக்கத்தான் க.

�டக்க�த்த)

�ட்�ல் உள்ள ேநாய்

இந்தப் ெபய

அைழக்கப்ப�கி.

இந்ேநாய்க
ேபாக்�வதால

'சிக்�ன்�ன'

தற்ேபா� அைழக்கப் ப�ம் காய காரணமாக  ஏற்ப�ம் �ட்�வலிையத் த�ர்க்க

கீைர சிறந்த.

இைத  அைடயாக�ம,

�ைவயலாக�ம்  சாப்ப�டல .

ெபண்கள�ன் மாதவ�டா

ேகாளா�க�க்�ச் சிறந.
89.

'�ைள  வளர்ச்சிக்� ெவண்ைடக்காய '

மிக்கதான

என்பார்.

அ�மட்�மல...

நார்ச்சத

இந்தக் , நாள்பட் ட கழிச்சைல ந�க்�ம் தன்ைம . ெதாண்ைட எ�ச்,

உடல் �, நாக்கில் �ைவய�ன்ைம ேபான்றவற்ைற �ண.
90.

வாைழய�  வாைழயாக  மன�த �லத்ைதக ் காப்பாற்றி வ�ம் தாவரங்கள�ல் �க

வாைழ.

இதன்

�லேநாய,

தண,

மற்�ம ் � ஆகிய இரண் �ன் �லிைகத் தன்ைம அளவ�ட .

மலச்சிக்,

ைக,

கால்  எ�ச்,

�டல்  ேநா,

சி�ந� ரகக்  கல் ேபான்றவற

�ணப்ப�த்�ம் ஆற்றல் இவற்�.
91.

தய�ர்  உைறந ் � வ�ம் நிைலய�ல்

இளந,

�த்த

தய�ர் என இரண்ட

இளந்தய��ல் பாலின் தன்ைம ��ைமயாக மைறயா� இ. �த்த
உைறந்� �ற்றிய நிைலையக் �றி. �த்த
நிைறய  நன்ைம கிைடக்கி.

என்றா�,

ப��க்கலா.

தய� என்ப� நன்றா

தய��ல் இ�க �ண்�ய��களால் உட�க

இந்தத் தய�

அப்ப�ேய

பயன்ப�த்த,

ந� ர்

ேசர்த்� ேமார் என்ற நிைலக்� மாற்றி உ சிறந்த.
92.

'மண்பர� கிழங ்�கள�ல் க�ைணயன்றி �சி'

மண்�க்�ள் வ�ைள�ம் கிழங்,
உள்ள கிழங்கா.

என்ெறா� வாசகம் உ.

க�ைணக்கிழங் � மட்�ம் தான் அத

இ�  மலச்சிக்கைல உண்டாக் �வ�

.

அதாவ�,
நார்ச்சத

�ல ேநாயாள�க்

சிறந்த.

இந்தக ் கிழங்கில்  'காம்ப்ளக ்ஸ் கார்ேபாை' எ�ம்  ெபா�, ெம�வாக  ரத்தத்தி
ேச�ம்

இயல்� ெகாண்ட... சர்க்கைர �ைறபா�ள்ேள க�ைணக்கிழங்ைகச் சாப்ப�.

கேலா�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93.

வய� ,

உடல்வா,

ேதைவப்ப�கிற.

ேவைல இவற்�க்�த் தக்கவா� மா�பட்ட சக்தி ம

நாம்  சாப்ப��ம் உண�தான் சக்

மா�கிற�.

இந்தச ் சக,

'கிேலா

கேலா�' (kilo calorie) என்� அளவ�டப்ப�கி.
94.

ஒ� கிேலா கேலா� என்ப ,

ஒ� கிேலா தண்ண�ைர ஒ� �கி� ெசல்சியஸ்

ப�த்�வதற்�த் ேதைவயான ெவப்பத்ைத உ�வாக்�ம் சக்.

'கிேலா கேலா�'
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என்ப�தான் ெவ�மே 'கேலா�' என தற்ேபா அைழக்கப்ப�கி. ேமைல  நா�கள�ல் 'கிேலா
கேலா�' என்பதற் � பதிலா 'கிேலா ஜுல' (kilojoule) என்ற அளவ�ை பயன்ப�த்�கிறார. ஒ�
கிேலா கேலா� என்ப�4.184 கிேலா ஜுல்கள் ஆ.
95.

தின�ம்  ஒ�வ�க் � எவ்வள� சக்தி ேதைவ என ்பைத கண,

அந்தள�க்

சாப்ப�ட்ல்  ேபா�. உடலில்  ேச�ம ் சக்திைய அன்ேற ெசலவழிப்ப�ம் . ேதைவக்�
ேமல்

கேலா�ைய ெகா�க்�ம் உண�கைளச் சாப்ப,

ெகா�ப்பாக மாற, உடலின்

பல

ெசல� ேபாக  ம� தம்  உள்ள

பாகங்கள�ல் ேசமிக்கப்பட. இ�தான்  உட ப�ம �க்�

வழி ஏற்ப�த்.
96.

உயரமானவர்க,

இத்தைகேயா�க்

�ண்டானவர்கள் ஆகிேயா� க்� ேதால் பரப்பள� அதிகமாக.
� சக்

தி அதிகமாகச் ெசல.

ெவப்ப மண்டலப் ப�திக

வசிப்பவர்கைளவ, �ள�ர் ப�திகள�ல் வசிப்பவர்க10% �ைறவாகத்தான் சக ெசலவா�ம.
97. 'நான்  எந் த ேவைல�ம் ெசய்வத. சதா தியானம , ேயாகா என்ேற
எனக்� எந் த சக்தி�ம் ேதைவய'
�ைள,

என்�

இ�ந்த...

இ�க்கிே. எனேவ,

ஆபத்�தா.

�ைரய� ர ல்  ேபான்றைவ சதா இயங்கிக் ெகாண்ேட .

உடலில

அவற்�க

இதயம,
நிச்சயம

அ�ப்பைடயான சக்தி ேதைவ என்பைத மறந்�வ�டேவ.
98.

இயற்ைய�ேலேய ஆண்கைளவ�ட ெபண்க�க ்� சக்திய�ன் ேதைவ சற்�க் .

உதாரணத்�க...

ஒ� ெபண,

ேமற்ெகாள்கிறார் என,
கேலா�.

ஒ�

ஒ�

�மார் 80

மண� ேநரம்

.சி.

அைறய�ல்  அ�வலகப் பண�க

கேலா� சக்தி ேதைவப்ப.

மண� ேநரம்  வ�ட் � ேவைல,

இ�ேவ ஆண்  என்றா 100

உடல்  உைழப் � ெசய் �ம் ெபண 250

கேலா��ம, அேத ேவைலகைளச் ெசய்�ம் ஆ�350 கேலா��ம் ேதைவப்ப.
99.

உடல்  உைழப் � ெசய்பவர் எ,

நாள்  ஒன்�க 2,700

கேலா�  வைர

சாப்ப�டலா.

��தலாக உட�ைழப்� ெசய்பவர்கள் ேம�ம் சக்திைய ேத�க ேவண்�.
100. உடல் எைட 60 கிேலா உள்ள ஒ�வர் அ�வல க ேவைல ெசய்பவர(உட்கார்ந்த

இடத)

இ�ந்தா..

(இ�

2,100

கேலா�க்கான உண�கைள

தின�ம

் சாப்ப�ட்டாேல ேப

எல்ேலா�க்�ம் அட்சர�த் தமாக ெபா�ந் தக்��ய க.
வாைகப ெபா�த்�

ஒவ்ெவா�வ�ன் உட

�டேவ, �ைறயேவா இ�க்லாம).

ச�யா ;-) �ச்� வாங்கிக்க.
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