
 குழந்தைக்குை் திண்ம உணதை

அறிமுகப்படுை்துைல்

மாைங்கள்

மற்றும் மாைங்கள்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இன் குழந்தைக்கான ஊட்டசச்ை்து பற்றிய

தகயயட்டுக்கு ைரயைற்கின்யறாம்

இந்த வழிகாட்டி உங்களுடடய குழந்டதக்கு மசித்த உணவிலிருந்து

குடும்பத்தவரக்ளுக்குப் பரிசச்யமான டகயால் உண்ணும் உணவு வடரயான திண்ம

உணவுகடை அறிமுகப்படுத்துவது எவ்வைவு இலகுவானது என்படத உங்களுக்குக்

காண்பிக்கிறது வீட்டில் தயாரித்த குழந்டதக்கான உணவினால் ஏற்படும்

நன்டமகடை ஊக்குவிப்பதற்காக பலவருடங்கைாகப் பபற்றறாருடனும்

பராமரிப்பு வழங்குநரக்ளுடனும் இடணந்து பணியாற்றி வருகின்றது

உங்களுடடய குழந்டதக்கு உணவூட்டுவது பற்றிய றமலதிக தகவல்களுக்கு, 

தயவுபசய்து பராறன்றரா பபாதுச ்சுகாதாரப் பிரிவின்  என்ற 

வடலத்தைத்திற்கு வருடகதந்து “ ,” (ஊட்டசச்த்து மற்றும் 

உணடவ அணுகுதல்) ஐத் றதடுங்கை் அல்லது உங்களுடடய குழந்டதயின் 

மருத்துவர ்அல்லது உணவு வல்லுநருடன் கடதயுங்கை்

www.foodshare.net 

https://www.toronto.ca/
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வைற்றிக்கான மூன்று இலகுைான

படிமுதறகள்
உங்கை் குழந்டதக்கு முதன்முடறயாக திண்ம உணவுகடை அறிமுகம்பசய்வது

கடினமானதாக இருக்கக்கூடும் என்பது எங்களுக்குத் பதரியும் அதனால்தான்

அடனத்து ஆய்வுகடையும் உங்களுக்காக நாங்கை் கருத்திபலடுத்துை்றைாம்

நாங்கை் பாரக்்கும் விதத்தில் உங்களுடடய ஆறராக்கியமான குழந்டதக்கு

உணவூட்டும்றபாது பின்பற்றறவண்டிய மூன்று இலகுவான படிமுடறகை் உை்ைன
 

திண்ம உணவுகளுக்குை்

ையாராகுைல் ைாய்ப்பால்

அல்லது இரும்புசச்ை்து

யசரக்்கப்பட்ட குழந்தைக்கான

பால்மா

குழந்டதயின் வாழ்டகயில் முதல்

மாதங்களுக்கு தாய்ப்பால் அல்லது

இரும்புசச்த்து றசரக்்கப்பட்ட பால்மா

அவசியமாகும் வைரச்ச்ிக்கும்

விருத்திக்கும் அவரக்ளுக்குத்

றதடவயான ஊட்டசச்த்துக்கை்

அடனத்டதயும் இப்படித்தான் அவரக்ை்

பபற்றுக்பகாை்கின்றனர்

குழந்டத தயாராக இருக்கும்றபாது

திண்ம உணவுகடை பமதுவாக

ஆரம்பிப்பது முக்கியமாகும் தாய்ப்பால்

அல்லது இரும்புசச்த்து றசரக்்கப்பட்ட

பால்மாடவ முதலில் பகாடுங்கை்

பின்னர் உணவூட்டும் றநரத்தில் திண்ம

உணவுகடைக் பகாடுங்கை்

தாய்ப்பால் பகாடுப்பதானால்

குழந்டதக்குத் தினமும் திரவ

விற்றமின் பகாடுங்கை்

குழந்டதக்குத் தாகமாகவிருந்தால் ஒரு

குவடையில் நீங்கை் தண்ணீர்

பகாடுக்கலாம் குழந்டதயின் வாய்க்கு

எதிராகக் குவடைடயப் பிடித்து முதலில்

உதவிபசய்யுங்கை்

 இரும்புசச்ை்து

யசரக்்கப்பட்ட

இரும்புசச்ை்து நிதறந்ை

புரைங்கள் மற்றும்

இரும்புசச்ை்து நிதறந்ை

காய்கறிகள் யபான்ற

இரும்புசச்ை்து நிதறந்ை

உணவுகளுடன்

வைாடங்குங்கள்

 அதைை் வைாடர்ந்து

குறிப்பிட்ட ஒரு ஒழுங்கு

முதற என்றில்லாமல்

ஏதனய காய்கறிகள்

பழங்கள் ைானிய

உணவுகள் மற்றும் பால்

உணவுகளுடன்

வைாடருங்கள்.
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 திண்ம உணவு வைாகுப்பு உணவின் ைன்தம

பற்றிய ைழிகாட்டல்
ஏறக்குடறய மாதங்கைில் குழந்டத திண்ம உணவுகடை ஆரம்பிப்பதிலிருந்து

குடும்பத்தினரது உணவுகடைப் பகிரந்்துபகாை்ளும்வடர இந்த வழிகாட்டிடயப்

பின்பற்றுங்கை் ஒவ்பவாரு குழந்டதயிலும் வித்தியாசமான முடறயில் வைரச்ச்ியும்

முன்றனற்றமும் ஏற்படுகிறது என்படத ஞாபகத்தில் டவத்திருங்கை்

ையது

மாைங்கள்

விருை்தியதடயும்

நிதல
உணவு ைன்தம

குழந்தையின் வயது 6 

மாைமளவில் 

இருப்பதுடன் 

பின்வருவனவற்றறச ்

சசய்யக்கூடியதாக 

உள்ளப ாது திண்ம 

உணவு சகாடுக்கத ்

சதாடங்குங்கள்  

• தடலடய நன்கு

திடமாக

டவத்திருத்தல்

• உயரந்்த கதிடரயில்

நிமிரந்்து இருத்தல்

• உணவில் ஆரவ்ம்

காட்டல்

• உணவுக்காக வாடய

அகலமாகத் திறந்து

கரண்டிடய

உதடுகைால்

மூடிப்பிடித்தல்

• வாய்க்குை் உணடவ

டவத்திருக்கவும்

விழுங்கவும்

கூடியவராக

இருத்தல்

• உணடவ

மறுப்பதற்காக

தடலடயத்

திருப்பக்கூடியவராக

இருத்தல்

முைலில் இரும்புசச்ை்து

நிதறந்ை உணதைக்

வகாடுக்கை்

வைாடங்குங்கள்

• இரும்புசச்த்து

றசரக்்கப்பட்ட

குழந்டதக்கான

• இடறசச்ி வைரப்்புப்

பறடவகைின்

இடறசச்ி மீன்

• நன்கு அவித்த முழு

முடட்ட

அவடரயினங்கை்

பின்னர் காய்கறிகள்

பழங்கள் பால்

உணவுகள் மற்றும்

யைறு ைானிய

ைதககதள ஏைாைது

ஒரு ஒழுங்கில்

அறிமுகப்படுை்துங்க

ள்

திரவ முழுஆடடப் பால்

பகாடுப்பதற்கு முதல்

மாதங்கை் வடர

காத்திருங்கை்.

குழந்டத

தயாராக

இருக்கும்றபாது

இவற்டற

முயற்சியுங்கை்

• மசித்தடவ

• ஓரைவுக்கு

பகட்டியான

திண்ம

நிடலயிலுை்

ைடவ

றபான்றடவ

• பமன்டமயா

ன பிடசந்த

கட்டிகைற்ற

உணவுகை்
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ையது

மாைங்கள்

விருை்தியதடயும்

நிதல
உணவு ைன்தம

குழந்டத

• தானாக உடக்ாரத்ல்

• தவழத்

பதாடங்குதல்

• தானாகறவ

உண்பதற்கு ஆரவ்ம்

காடட்ுதல்

• சிறிய உணவுத்

துண்டுகடை எடுத்து

பிடித்து

டவத்திருத்தல்

• உதவியுடன்

குவடையில்

குடித்தல்

• பமல்லுவதற்குக்

கற்றுக்பகாை்ைல்

மாதத்துக்கும்

மாதத்துக்கும்

இடடயில்

பசுப்பால்

அல்லது முழு

பகாழுப்புை்ை பால்

பசறிவூட்டப்பட்ட

ஆடட்ுப் பால்

பகாடுங்கை்

திக்குமுக்காடுைதைை்

ைவிரக்்க ையது

ைதர குழந்தைக்கு

உலர் பழங்கள்

யசாளப்வபாரி மற்றும்

முழு திராட்தசப்பழம்

யபான்ற கடினமான

சிறிய மற்றும்

உருண்தடயான

உணவுகதளக்

வகாடுக்கயைண்டாம்

நீண்ட

வாட்டிய பாண்

துண்டுகை் சடமத்த

முடட்ட

துண்டுகைாக்கப்பட்ட

சீஸ் மற்றும்

பமன்டமயான பழம்

றபான்ற டகயால்

உண்ணும்

உணவுகடைக்

பகாடுக்கத்

பதாடங்குங்கை்

குழந்டத

தயாராக

இருக்கும்றபாது

இவற்டற

முயற்சியுங்கை்

• பிடசந்த

கரகரப்பான

உணவுகை்

• சிறிய

பமன்டமயா

ன துண்டுகை்

பட்டாணி

அைவு

• சிறிதாக

நறுக்கிய

உணவுகை்

• துருவிய

உணவுகை்

• பமாறு

பமாறுப்பான

உணவுகை்

• இடவ

வாய்க்குை்

பமன்டமயா

கும் அல்லது

கடரயும்

றபால
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ையது

மாைங்கள்

விருை்தியதடயும்

நிதல
உணவு ைன்தம

குழந்டத:

• தவழ்கிறார்

• தானாக நிமிரந்்து

நிற்கக் கூடும்

• டகயால் தானாக

உண்கின்றார்

• கரண்டியால்

தானாக உண்பதற்கு

முயற்சிக்கின்றார்

• குடிக்கும்றபாது

குவடைடயப்

பிடிக்க

முயற்சிக்கின்றார்

• உணடவக்

கடிப்பதுடன்

பமல்கின்றார்

மாதங்கைாகும்றபாது

குழந்டதயால்

குடும்பத்தில்

ஏடனறயார் உண்ணும்

அறத வடகயான

ஆறராக்கியமான

உணடவ

உண்ணமுடியும்

உணவின் தன்டம

மற்றும்

பாலுணவுக்கான

மாற்று உணவுகை்

பற்றிய றமலும்

விரிவான உதவிக்கு

உங்களுடடய

குழந்டதயின்

மருத்துவடர அல்லது

உணவு வல்லுநடரச்

சந்தியுங்கை்

சகாடுங்கள்

• பமன்டமயா

ன

கடிக்கக்கூடி

ய உணவுத்

துண்டுகை்

• டகயால்

உண்ணும்

பல்றவறு

வடகயான

உணவுகை்
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இரும்புசச்ை்து நிதறந்ை உணவுகளுடன்

வைாடங்குங்கள்
குழந்டதயின் வைரச்ச்ி விருத்தி சுறுசுறுப்பு மற்றும் ஒடட்ுபமாத்த நல்வாழ்வுக்கும்

இரும்புசச்த்து நிடறந்த உணவுகை் அவசியமாகும் குறிப்பிட்ட ஒரு ஒழுங்கு முடற

என்றில்லாமல் இந்த உணவுகடை முதலில் பதரிவுபசய்யுங்கை்

இரும்புசச்ை்து நிதறந்ை புரை உணவுகள்
நன்றாகச் சடமத்த மாட்டிடறசச்ி பசம்மறி ஆடட்ு இடறசச்ி வான்றகாழி இடறசச்ி

காடட்ு விலங்கு இடறசச்ி றகாழி இடறசச்ி ஆட்டிடறசச்ி பருப்பு வடககை் அவடர

பருப்பு பகாண்டல் கடடல பன்றி இடறசச்ி பவை்ைாடட்ு இடறசச்ி படட்ுப்றபான்ற

மிருதுவான மீன் மற்றும் நன்கு றவகடவத்த முழு முடட்டகை்

இரும்புசச்ை்து யசரக்்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கான
அரிசி பாரல்ி அல்லது றகாதுடம றபான்ற இரும்புசச்த்து றசரக்்கப்பட்ட

குழந்டதகளுக்கான தனித் தானிய

இரும்புசச்ை்து நிதறந்ை காய்கறிகள்  
சடமத்த பசடலக் கீடர, புபராக்றகாலி, உருடைக்கிழங்கு அத்துடன்  

மற்றும்  றபான்ற கடும் பசட்ச நிறக் கீடரகை். 

பகாண்டல்

கடடல

நன்கு றவகடவத்த 

முழு முடட்டகை்
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இரும்புசச்ை்து நிதறந்ை

உணவுகள் பற்றிய உைவிக்

குறிப்புகள்

• இலகுவாக விழுங்குவதற்கு 

உணவில் தாய் ் ால்,  ால் 

மா அல்லது தண்ணீர ்

பசருங்கள்    

•  ஐ ஒரு சிறிய 

கரண்டியால் ஊடட்ுங்கள், 

ப ாத்தல் மூலம் அல்ல 

• 

 அல்லது 

 ப ான்ற 

 தனிட ் ட்ட இறறசச்ி 

வறககளில் உ ்பு 

அதிகமாக இரு ் தால் 

இவற்றறக் 

சகாடுக்காதீரக்ள். 

• உணவு சிக்குவறதத் 

தவிரக்்கும்ச ாருடட்ு, 

முழுறமயான உலர ்

 ழங்கள் அல்லது  

கறளக் கரண்டி 

ஒன்றில் சகாடுக்காதீரக்ள்.  

உணவு சிக்குவறதத் 

தவிரத்்தல்  ற்றிய பமலதிக 

உதவிக் குறி ்புகளுக்குத் 

சதாடரந்்து  டியுங்கள். 

 கரகரப்பான

 வகட்டியான

 நீரை்்ைன்தமயா

ன

 

 மசிை்ை யகாழி

இதறசச்ி

 

 பிதசந்ை யகாழி

இதறசச்ி

 சிறிைாக நறுக்கிய

யகாழி இதறசச்ி
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உங்களுதடய குழந்தை இரும்புசச்ை்து நிதறந்ை 

உணவுகதளை் தினமும் உண்ணை் 

வைாடங்கியதும், காய்கறிகள், பழங்கள், பால் 

உணவுகள், மற்றும் ஏதனய ைானிய 

உணவுகதள எந்ை ஒழுங்குமுதறயில் 

என்றாலும் வகாடுங்கள்  
குழந்டதக்குத் றதடவயான ஊட்டசச்த்துகை் அடனத்தும் கிடடக்கும் பபாருடட்ு, 

அவரது உணவில் வடககடைக் கூடட்ுங்கை். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மாைங்கள் பதாடரந்்து

இரும்புசச்த்து றசரக்்கப்பட்ட

பின்னர் வாட்டிய சிறிய பாண்

துண்டுகை் அல்லது துண்டுகை்

அல்லது இனிப்புச் றசரக்்காத

ஐக் பகாடுங்கை்

மாைங்கள் டகயால்

உண்ணக்கூடிய பின்வரும் தானிய

உணவுகடைக் பகாடுங்கை்

• நீண்ட குறுகிய பாண் துண்டுகை்

வாட்டிய பாண் தடட்டயான

பாண் பராட்டி அல்லது

• றசாறு அல்லது நூடில்ஸ்

• உப்புச் றசரக்்காத

மாைங்கள் துண்டுகைாக்கப்பட்ட

சீஸ் சீஸ் அல்லது

சுடவயூட்டப்படாத எதுவும்

றசரக்்கப்படாத றயாகரட்் பால்

பகாழுப்பு அல்லது அதற்கு றமல்

ஆனால் மாதங்கை் ஆகும்வடர

திரவப் பால் பகாடுப்பதற்கு

காத்திருங்கை்

மாைங்கள் குழந்டத தினசரி

குடறந்தது இரண்டு தடடவகை்

இரும்புச் சத்து நிடறந்த உணவுகடை

உண்ணத் பதாடங்கியவுடன்

கனவடிவத்திலுை்ை சீஸ் துண்டுகடைக்

பகாடுப்பதுடன்

பசுப் பால் அல்லது முழு பகாழுப்பு

பசறிவூட்டப்பட்ட ஆடட்ுப் பாடலக்

பகாடுத்துப் பழக்கவும் திரவப் பால்

பகாடுப்பதாயின் ஒரு நாடைக்கு

மி லீ குவடைகை் க்கு றமல்

பகாடுக்க றவண்டாம்

ஏதனய

ைானிய உணவு

ைதககள்

பால் உணவுகள்
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மாைங்கள் றவகடவத்து மசித்த

காய்கறிகடைக் பகாடுங்கை் அடதத்

பதாடரந்்து பிடசந்தவற்டறக்

பகாடுங்கை்

மாைங்கள் சாதுவாக றவகடவத்த

காய்கறித் துண்டுகடைக் பகாடுங்கை்

முயற்சியுங்கை் வற்றாழங்கிழங்கு

பூசணி கரட் பட்டாணி பசட்ச

அவடர மற்றும்

மாைங்கள் றவகடவத்து மசித்த

பழங்கடைக் பகாடுங்கை் அடதத்

பதாடரந்்து நன்றாகப் பழுத்த பிடசந்த

பழம் அல்லது தகரத்திலடடத்த

பிடசந்த பழம் தண்ணீரில் அல்லது

சாற்றில் அடடக்கப்பட்டடவ

பாகில் அல்ல

மாைங்கள் இறலசாக றவகடவத்த

அல்லது பமன்டமயான புதிய பழத்

துண்டுகடை அல்லது தகரத்திலடடத்த

பவட்டிய பழத்துண்டுகடைக்

பகாடுங்கை்

முயற்சியுங்கை் வாடழப்பழம்

மாம்பழம் முலாம்பழம் கிவி

மற்றும் அவகாறடா

காய்கறிகள் பழங்கள்
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குழந்தைக்கான உணவு மற்றும் திரைங்கள்

பற்றிய உைவிக்குறிப்புகள்

காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள்: 

• கழுவி, றதாடலச ்சீவி விடதகடை அல்லது 

குழிகடை அகற்றுங்கை்.  

• கடும் பசட்ச மற்றும் பசம்மஞ்சை் நிற காய்கறிகை் 

முக்கியமான ஊட்டசச்த்து நிடறந்தடவ. இவற்டற 

ஒவ்பவாருநாளும் பகாடுங்கை்.  

• குழந்டதகளுக்குப் பழசச்ாறு றதடவயில்டல. 

சாறுகை் பகாடுப்பதாயின், ஒரு குவடையில் 

, இனிப்பற்ற சாறு ஒரு நாடைக்கு  

மி.லீ(  கப்) என மடட்ுப்படுத்திக் பகாடுங்கை்.  

ைாய்ப்பால் அல்லது இரும்புசச்ை்து யசரக்்கப்பட்ட 

குழந்தைக்கான பால்மா, மற்றும் ைண்ணீர் 

• நீங்களும் உங்கை் குழந்டதயும் விரும்பும்வடர நீங்கை் பதாடரந்்து தாய்ப்பால்

பகாடுக்கலாம் வயது கூடிய சிசுக்களுக்கு உணவூட்டும் றநரத்தில் தாய்ப்பால்

அல்லது குழந்டதக்கான பால்மா பகாடுப்பதற்கு முன்னராக திண்ம உணவுகை்

பகாடுங்கை்

• குழந்டதக்குத் தாய்ப்பால் ஊட்டப்பட்டால் அல்லது தாய்ப்பால் கிடடத்தால்

தினமும் பதாடரந்்து திரவ நிடலயிலுை்ை விற்றமின் பகாடுங்கை்

• குழந்டதக்குத் தாகமாகவிருந்தால் ஒரு குவடையில் தண்ணீர் பகாடுங்கை்

குவடை ஒன்டறப் பயன்படுத்துதல் குழந்டத குடிக்கும் திறன்கடைக்

கற்றுக்பகாை்வதற்கு உதவுகின்றது அைவுக்கதிகமாக உடப்காை்வடதத்

தடுக்கின்றது அத்துடன் பழசச்ாறுகை் மற்றும் திரவப் பால் எடுப்பதால் பல்

சூத்டத ஏற்படுவடதத் தடுக்க உதவுகின்றது

2. மசிை்ை படட்ாணி 1. பிதசந்ை 

பட்டாணி 

உங்களுதடய
குழந்தையின்
உணதை நீங்கயள
எை்ைாறு
வசய்யலாம்
என்பதை ம்
பக்கை்தில்
கண்டறியுங்கள்



 

FoodShare Toronto | 2021                                                                                       பக்கம் 11 இன் 28 

 

இதறசச்ி மற்றும் மாற்று

உணவுகள்

• வாய்க்குை் பகாை்ைக்கூடிய 

நன்றாகச ்சடமத்த பமன்டமயான 

சிறிய இடறசச்ித் துண்டுகை், 

றவகடவத்த முழு முடட்டகை், 

சடமத்த அவடர, பாதரசம் 

குடறந்த சடமத்த மீன் மற்றும் 

சடமத்த  பகாடுங்கை்.  

•  அல்லது 

 றபான்ற பாதரசம் குடறந்த 

முை் அகற்றப்பட்ட மீன்கடைக் 

பகாடுங்கை்.  

• உங்களுடடய குழந்டத 

இடறசச்ிடய 

ஏற்றுக்பகாண்டாலும், அவடர 

மற்றும்  றபான்ற 

இடறசச்ிக்கான மாற்று 

உணவுகடைக் பகாடுங்கை். 

ைானிய உணவுகள்

• அரிசிடய அடிப்படடயாகக்

பகாண்டடவ மடட்ுமன்றி பல்றவறு

வடகயிலான இரும்புசச்த்து

றசரக்்கப்பட்ட மற்றும் தானிய

உணவுகடைக் பகாடுங்கை் இது

நசச்ுக்கு

பவைிப்படுத்தப்படுவதற்கான

ஆபத்டதக் குடறக்கும்

வகாழுப்புகள்

•  வருடங்களுக்குக் குடறந்த 

பிை்டைகளுக்குக் பகாழுப்புக் 

கடட்ுப்பாடு அவசியமில்டல. 

• குழந்டதகைின் வைரச்ச்ிக்கும் 

மூடை விருத்திக்கும் முக்கியமான 

பகாழுப்புக்கை் 

றதடவப்படுகின்றன. 

• சத்துை்ை ஆதாரங்கை் 

பகாழுப்புை்ை மீன், சீஸ், அவகாறடா 

மற்றும் கடை 

உை்ைடக்கும். 

பால் மற்றும் பால்

உணவுகள்

• ஆடட நீக்கிய,  அல்லது  பால், 

அல்லது றசாயா, அரிசி,  அல்லது 

பாதாம் பருப்புப் றபான்ற தாவர 

அடிப்படடயிலான பானங்கடைக் 

குழந்டதயின் பிரதான 

பாலுணவாகக் பகாடுக்க 

றவண்டாம்.  அவற்றில் 

றபாதுமானைவு பகாழுப்புசச்த்து 

இல்டல.   

• உணவு நஞ்சடடயும் ஆபத்துக் 

காரணமாக,  பால் 

அல்லது சீஸ் (  றபான்ற 

பமன்டமயான சீஸ் வடககை்) 

பகாடுக்கறவண்டாம். 

• பால் நீங்கலான ஒரு உணடவ 

நீங்கை் குழந்டதக்குக் 

பகாடுப்பதானால், 

ஆறலாசடனக்காக குழந்டதயின் 

மருத்துவர ்அல்லது ஒரு உணவு 

வல்லுநருடன் கடதயுங்கை். 
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குழந்தைதயப்

பாதுகாப்பாக

தைை்திருப்பது எப்படி 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

திக்குமுக்காடதலை் ைவிர்ப்பைற்கு

• எப்றபாதும் குழந்டதயுடன் இருங்கை், அத்துடன் உணவு றநரங்கைில் கவனம் 

பசலுத்துங்கை். 

• ஒரு உயர ்நாற்காலிடயப் ( ) பயன்படுத்தி இருக்டகப் பட்டிடயக் 

பகாழுவிவிடுங்கை். 

• ஓடிக்பகாண்டிருக்கும் கார ்ஒன்றில் குழந்டதக்கு உணவு பகாடுக்காதீரக்ை். 

• பின்வருவன உை்ைடங்கலாக கடினமான, சிறிய மற்றும் உருண்டடயான அல்லது 

ஒடட்ும் தன்டமயுை்ை உணவுகடைக் குழந்டதக்குக் பகாடுக்காதீரக்ை்: 

முழுடமயான உலர ்பழங்கை், விடதகை், popcorn, முழு திராடட்சப்பழம், உலரந்்த 

பழங்கை், றவகடவக்காத கடினமான காய்கறிகை் அல்லது பழங்கை், இனிப்புகை், 

 மற்றும் .  

• கடை தடிப்பாகப் பரவிறயா அல்லது ஒரு கரண்டியில் எடுத்றதா 

பகாடுக்காதீரக்ை். வாட்டிய பாணில் அல்லது crackersகைில் பமன்டமயான 

கடை தடிப்பமில்லாது இறலசாகப் பூசுங்கை்.  

 

ைவிரக்்க யைண்டிய அல்லது மட்டுப்படுை்ையைண்டிய

உணவுகள்

• முைல் ைருடை்தில் யைன் வகாடுக்கயைண்டாம் அது ஐ ஒருவிை

பாரதூரமான உணவு நசச்ுை் ைன்தம ஏற்படுை்ைக் கூடும்

• வாை்மீன் சுறா புதிய அல்லது உடறயடவக்கப்பட்ட சூடரத் துண்டு

மற்றும் இல் கூடிய அைவு பாதரசம் உை்ைது இந்த மீன்கடை

குழந்டதக்கு ஒரு மாதத்தில் ஒரு தடடவக்கு றமல் பகாடுக்காதீரக்ை்

• ஒரு றநரத்தில் ஒரு புதிய உணடவ அறிமுகப்படுத்துங்கை். வித்தியாசமான ஒரு 

உணடவ முயற்சிப்பதற்கு முன்னர,் குடறந்தது 2 நாட்கை் காத்திருங்கை்.  

குழந்டதக்கு ஒரு உணவுக்கு ஒவ்வாடம இருந்தால், அவருக்கு எந்த உணவிற்கு 

ஒவ்வாடம இருக்கிறது என்று கூறுவடத இது சுலபமாக்குகின்றது. 
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உணவு ஒை்ைாதமகள்

குழந்டதக்குக் கடுடமயான றதாலழற்சி இருந்தால் அல்லது பநருங்கிய

உறவினர் ஒருவருக்கு ஒவ்வாடமகை் ஆஸ்துமா அல்லது றதாலழற்சி இருந்தால்

குழந்டதக்கு உணவு ஒவ்வாடம ஒன்று இருப்பதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக

உை்ைது

பபாதுவான ஒவ்வாடமடய ஏற்படுத்தக்கூடிய உணவுகடைக் பகாடுப்படத

நீங்கை் தவிரக்்கறவா அல்லது தாமதிக்கறவா றவண்டிய றதடவயில்டல

உணவுகடைத் தாமதித்தல் ஒவ்வாடம ஒன்டறத் தடுக்கமாட்டாது உணவு

ஒவ்வாடமக்கான குடும்ப வரலாற்டறக் பகாண்ட குழந்டதகளுக்குக் கூட

வபாதுைாக ஒை்ைாதம ஏற்படுை்ைக்கூடிய உணவுகள்

• முடட்ட

• றவரக்்கடடல

• 

• றசாயா

• மீன்

• 

• றகாதுடம

• பசுப்பால் உணவுகை்

மாதமைவில் குழந்டத திண்ம உணவுகடை உண்ண ஆரம்பிக்கும்றபாது இந்த

உணவுகடை றநரகாலத்றதாடு ஆரம்பிக்கவும்

ஒவ்வாடமக்கான அறிகுறிகடைக் கவனித்துக்பகாை்ளுங்கை்

• சசாறி  

• பதால் அரி ்பு ( ) 

• வாறயச ்சுற்றி வீக்கம்  

• வாந்தி  

• வயிற்பறாட்டம்  

• சுவாச ் பிரசச்ிறனகள்  

குழந்தைக்கு சுைாசிப்பதில் சிரமம் இருந்ைால் ஐ அதழயுங்கள்

ஒவ்வாடமடய ஏற்படுத்தக்கூடிய உணவுகடைக் பகாடுத்ததன் பின்னர்

குழந்டதக்கு ஒவ்வாடமக்கான அறிகுறிகை் இல்லாவிடில் குழந்டதயின் உணவில்

கிரமமாக இந்த உணவுகடைத் பதாடரந்்து உை்ைடக்குங்கை்

குழந்தைக்கு உணவு ஒை்ைாதம ஒன்று இருப்பைாக நீங்கள் நிதனை்ைால்

சந்யைகிக்கப்படும் அந்ை உணதைக் வகாடுப்பதை நிறுை்துங்கள் அை்துடன்

உங்களுதடய குழந்தையின் மருை்துைருடன் அல்லது உணவு ைல்லுநருடன்

கதையுங்கள்
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முழுக் குடும்பை்தினருக்குமான

ஆயராக்கியமான உணவுப்

பழக்கங்கள் 

• குடும் த்தினரின் உணவு பநரங்களில் குழந்றதறயச ்பசரத்்துக்சகாள்ளுங்கள்.  

குழந்றதகள் மற்றவரக்றள அவதானி ் தன்மூலம் கற்றுக்சகாள்கின்றனர.் 

• உணவு பநரங்கறள மகிழ்சச்ியாக றவத்திருங்கள்.  உங்களுறடய குழந்றதறய ் 

 ாரத்்து புன்னறக புரியுங்கள், கறதயுங்கள்.  உற்சாகமாக இருங்கள், ஆனால் 

சா ்பிடுமாறு பிள்றளக்கு அழுத்தம் சகாடுக்காதீரக்ள்.     

• சுத்தமான றககளால் குழந்றத உணறவ அறளவதற்கு விடவும் அல்லது ஒரு 

கரண்டியால் அவரக்ளாகபவ உண்ண விடவும்.  அசுத்தம்சசய்வது உண்ணக் 

கற்றுக்சகாள்வதன் ஒரு  குதியாகும்! 

• கவனத்றதத் திறசதிரும்பும் TV, விறளயாடட்ு ் ச ாருட்கள், கணினி மற்றும் 

சதாறலப சிகள் ப ான்றவற்றறத் தவிரத்்துக்சகாள்ளுங்கள். இது உணவு 

உண் தில் கவனம் சசலுத்துவதற்கு உங்களுக்கும் குழந்றதக்கும் உதவியாக 

இருக்கும்.   

எதிர்விதனயான உணவூட்டதலப் பயிற்சிவசய்யுங்கள்

• எவ்வளவு சா ்பிடுவது எனக் குழந்றதபய தீரம்ானிக்கடட்ும். உணறவக் 

கடட்ு ் டுத்தாதீரக்ள்.  குழந்றத சா ்பிட விரும் ாவிட்டால், திரும் வும் அடுத்த 

பநர உணவில் முயற்சித்து ் ாருங்கள்.  ஒவ்சவாரு நாளும் சவவ்பவறு அளவு 

உணவுகறளக் குழந்றதகள் உண் து இயல் ானது. 

• புதிய உணவு சகாடுக்கும்ப ாது ச ாறுறமயாக இருங்கள்.  ஒரு உணவில் 

விரு ் பமற் டுவதற்கு முன்னர ்உங்களுறடய பிள்றளக்கு அறத ்  ல 

தடறவகள் முயற்சித்து ்  ாரக்்கபவண்டிய பதறவ இருக்கலாம். 

• உணறவ ஒருப ாதும் ஒரு சவகுமதியாகபவா தண்டறனயாகபவா 

 யன் டுத்தாதீரக்ள். 

• பிள்றளறய சா ்பிடச ்சசய்வதற்காக விறளயாடட்ுக்கறள ்  யன் டுத்துவது 

 ற்றி எசச்ரிக்றகயாக இருங்கள். 
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குழந்தை ைானாகயை உணவு உண்ணை் வைாடங்குைது

பற்றி

• குழந்றத தானாகபவ உணவு உண்ணத் சதாடங்குவது குழந்றதகளுக்குத் திண்ம 

உணறவ அறிமுக ் டுத்தும் ஒரு முறறயாகும். 

• மசித்த உணறவக் கரண்டியால் ஊடட்ுவதற்கு ்  திலாக, குழந்றதகளுக்கு  6 

மாதங்கள் ஆகும்ப ாது, அவரக்ளுக்கு சமன்றமயாகச ்சறமக்க ் ட்ட றகயால் 

உண்ணும் உணவுகள் சகாடுக்க ் டுகின்றன.  

• இந்த முறற வித்தியாசமான உணவுகறள ் பிள்றளகள் ஏற்றுக்சகாள்ளவும் 

நுணுக்கம்  ாரத்்துச ்சா ்பிடுவறதக் குறறக்கவும் உதவக்கூடும், ஆனால் 

ஒவ்சவாரு குழந்றதயும் சவவ்பவறு விதத்தில்  ழகிக்சகாள்கின்றனர.் 

என்ன உணவுகை் பகாடுப்பது உணவுகளும் சிற்றுண்டிகளும் எப்யபாது

பகாடுப்பது மற்றும் குழந்டத எங்கிருந்து உண்பார் என்படத நீங்கை்

தீரம்ானியுங்கை்

எந்த உணவுகடை உண்பது மற்றும் எை்ைளவு உண்பது

சாப்பிடப்றபாகிறார் என்றால் என்பவற்டற குழந்டத தீரம்ானிக்கும்

என நம்புங்கை்

உங்களுடடய குழந்டத பதாடரந்்து உணவு உண்ண மறுதத்ால்

அத்துடன் அது பற்றி நீங்கை் கரிசடனப்படட்ால் குழந்டதயின்

மருத்துவடர அல்லது உணவு வல்லுநடரத் பதாடரப்ுபகாை்ளுங்கை்



 

FoodShare Toronto | 2021                                                                                       பக்கம் 16 இன் 28 

உங்களுதடய

குழந்தையின்

உணதை நீங்கயள

ையாரிப்பது

எப்படி

ஏன்

• ஏறனய குடும் த்தினர ்உண்ணும்  லவறகயான உணவுகறள நீங்கள் சற்று 

பவறுவிதமாகத் தயாரித்துக் சகாடுக்கலாம். 

• குழந்றத வளரும்ப ாது, உணவின் அளறவயும் தன்றமறயயும் நீங்கபள 

மாற்றியறமக்கலாம்.  

• மலிவாகத் தயாரிக்கக்கூடிய சத்துள்ள, புதிய உணறவ  நீங்கள் வழங்கலாம்!  

ஆரம்பிை்ைல்

உங்கை் டககடை பாத்திரங்கடை மற்றும் கவுண்டர் றமற்பரப்டப சூடான

சவரக்்காரத் தண்ணீரால் கழுவுங்கை் அலசுங்கை் பின் காற்றில் உலரவிடுங்கை்
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உைவிக்குறிப்புகள்

• காய்கறிகை் மற்றும் பழங்கடை ஓடிக்பகாண்டிருக்கும் குடிப்பதற்குகந்த

தண்ணீரில் வினாடிகை் கழுவுங்கை்

• கரட் உருடைக்கிழங்கு பவை்ைரிக்காய் மற்றும் பூசணி றபான்ற தடிப்பான

றதாலுை்ை விடை பபாருடக்டை உரஞ்சுவதற்கு அதற்குரிய சுத்தமான தூரிடக

ஒன்டறப் பயன்படுத்துங்கை் றதடவறயற்பட்டால் றதாடல உரியுங்கை்

• ஊட்டசச்த்து இழப்டபக் குடறக்கும்பபாருடட்ு பழங்கடையும் காய்கறிகடையும்

அடவ பமன்டமயாக வரும்வடர முை்ளுக்கரண்டி ஒன்றால் இலகுவாகத்

துடைக்கக்கூடியதாக நீராவியில் றவகடவயுங்கை்

• உப்பு சீனி இனிப்பூட்டி மற்றும் வாசடனத் திரவியங்கை் றசரப்்படதத்

தவிரத்்துக்பகாை்ளுங்கை் அப்றபாது குழந்டத உணவுகைின் இயற்டகயான

சுடவடய கற்றுக்பகாை்வார்

• குழந்டதக்கு நீண்ட காலத்திற்கு மசித்த அல்லது அடரத்த உணவுகை்

றதடவப்படமாட்டாது மாதமைவில் பிடசந்த உணவுகடைக் பகாடுங்கை்

பின்னர் பமன்டமயான உணவுத் துண்டுகடைக் பகாடுங்கை்

உங்களுக்குை் யைதையானதை

 காய்கறி உரஞ்சித் றதய்க்கும் தூரிடக

 காய்கறி

 பாடன அல்லது

 பவடட்ும் பலடக மற்றும் கத்தி ஒன்று

 குழந்டத உணவு அல்லது

➢ சிறிய துடைபகாண்ட வடி அரிதடட்ு மற்றும் கரண்டி அல்லது

➢ அல்லது அல்லது

➢ உருடைக்கிழங்கு அல்லது

➢ ஒரு முை்ளுக்கரண்டி

உங்களுடடய குழந்டதயின் பசாந்த உணவு ஐ வாங்குவதற்கு

றயாசிக்கின்றீரக்ைா

எப்படியானது கிடடக்கும் என்படதக் காண்பதற்கு இல்

ஐத் றதடிப்பாருங்கை்
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உங்களுதடய குழந்தையின் உணதை நீங்கயள

ையாரிப்பது எப்படி

உணவு ைழிகாட்டல்கள்

இரும்ப்புசச்ை்து

யசரக்்கப்பட்ட

குழந்தைக்கான

• சரியான பசறிவில் இருப்பதற்கு க்குை் தாய்ப்பால்

பால்மா அல்லது தண்ணீர் றசரக்்கவும்

• நன்றாகக் கிைறி கரண்டியினால் ஊடட்வும்

இதறசச்ி

மாட்டிடறசச்ி

றகாழி இடறசச்ி

வான்றகாழி

இடறசச்ி

பசம்மறி

ஆட்டிடறசச்ி

ஆட்டிடறசச்ி

பவை்ைாடட்ு

இடறசச்ி பன்றி

இடறசச்ி காடட்ு

விலங்கு

இடறசச்ி மீன்

• சடமக்கும் பாத்திரம் ஒன்றில் இடறசச்ி அல்லது மீடனப் 

றபாடவும். அவற்டற மூடுமைவுக்கு தண்ணீர ்விடட்ுக் 

பகாதிக்க விடவும், பின் சூடட்டக் குடறப்பதுடன், அடவ 

முற்றாக றவகும் வடர மிதமான சூடட்ில் விடவும்  

• நீங்கை் bake பண்ணலாம், வாட்டலாம், சூடு காட்டலாம் 

அல்லது றவக டவக்கலாம்  

• சடமத்த பின்னர ்றதால், எலும்புகை், சவ்வு மற்றும் 

கடினமான பாகங்கடை அகற்றுவதுடன் பகாழுப்டபயும் 

அகற்ற றவண்டும்  

• இடறசச்ிடயச ்சிறு துண்டுகைாக பவட்டவும் அல்லது 

மீடன சிறு துண்டுகைாக சீவி எடுக்கவும்  

• சரியான தன்டமடயப் பபறுவதற்காக, சிறிதைவு 

தாய்ப்பால், பால்மா ( ), தண்ணீர ்அல்லது சடமயல் 

தண்ணீர ்றசரத்்து அடரக்கவும், கலக்கவும் அல்லது 

பிடசயவும் 
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உணவு ைழிகாட்டல்கள்

இதைசச்ிக்கான 

மாை்றுணவுகள்: 

 ரு ்பு வறககள், 

, முழு 

முடற்டகள்... 

• பபாதியில் உை்ை வழிகாட்டல்களுக்றகற்ப அவடர, பருப்பு, 

பகாண்டல் கடடல றபான்ற பருப்பு வடககடைச ்

சடமக்கவும்  

• குழந்டதயின் வாயுத் தன்டமடயக் குடறப்பதற்காகவும் 

உப்டப அகற்றுவதற்காகவும் தகரதத்ிலடடக்கப்பட்ட 

பருப்பு வடககடைப் பாவிப்பதற்கு முன்னர ்வடித்து 

கழுவவும்   

• முடட்டயின் மஞ்சை் கருவும் பவை்டைக் கருவும் நீர ்

தன்டமயின்றிக் கடினமாக வரும்வடர நன்கு அவியவிடவும் 

• எதுவும் றசரக்்கப்படாத tofu பயன்படுத்தவும் 

• தாய்ப்பால், பால்மா ( ), தண்ணீர ்றசரத்்து 

அடரக்கவும், கலக்கவும் அல்லது பிடசயவும்

காய்கறிகளும் 

பழங்களும் 

• குைிரான ஓடும் தண்ணீரில் புதிய காய்கறிகடையும் 

பழங்கடையும் கழுவவும்  

• றதால், விடதகை் அல்லது குழிகடை நீக்கி பவட்டவும், 

நறுக்கவும் அல்லது அரியவும்  

• பமன்டமயாகவும், இலகுவாக முை்ளுக்கரண்டியால் பிரித்து 

எடுக்கக்கூடியதாக வரும்வடரயும் ஆவியில் அவிக்கவும், 

 பண்ணவும் அல்லது அவிக்கவும்  

• உணடவ அடரக்கவும், கலக்கவும், பிடசயவும் அல்லது 

வடியின் ஊடாக அழுத்தி எடுக்கவும்  

• பழுத்த, வாடழப்பழம், மாம்பழம், , அவகாறடா, , 

முலாம்பழம், கிவி, பப்பாசிப்பழம், தரத்திலடடத்த பழங்கை்  

றபான்ற பமன்டமயான பழங்கடை றவகடவக்காது 

பிடசயவும்  

• தகரத்திலடடத்த காய்கறிகைிலுை்ை உப்டப 

அகற்றுவதற்காக, பாவிப்பதற்கு முன்னர ்அவற்டற வடித்து 

தண்ணீரில் கழுவவும்  

• பழசச்ாற்றில் அல்லது நீரில் அடடக்கப்பட்ட பழங்கடைத் 

பதரிவு பசய்யவும், பாகில் ( ) அல்ல.  

பயன்படுத்துவதற்கு முன்னர ்வடித்பதடுக்கவும்.  

• சிறிதைவு தாய்ப்பால், பால்மா அல்லது சடமத்த நீருடன் 

கலக்கவும்   



 

FoodShare Toronto | 2021                                                                                       பக்கம் 20 இன் 28 

கதடயில் ைாங்கும் குழந்தை உணவு
கடடயில் வாங்கும் மற்றும் வீடட்ில் தயாரிக்கும் குழந்டத உணவுகை்

இரண்டுறம உங்கை் குழந்டதக்கு நல்லது முன்கூடட்ிறய

பபாதியிடப்படட் உணடவ வாங்கும்றபாது அதில் என்ன

உை்ைடங்குகின்றன என்படதக் காண்பதற்காக உணவுச் றசரம்ானக்

கூறு பட்டியல் மற்றும் ஊட்டசச்த்து தரவுகை் அட்டவடணடயப்

பாரட்வயிடுங்கை்

யசர்மானக்கூறுப் பட்டியல் 

அப்பிை் மற்றும்

புபராக்றகாலி

வடிகட்டிய உணவு

• பபாதியிடப்பட்ட உணபவான்றில் உை்ை அடனத்துப் பபாருை்கடையும்

றசரம்ானக் கூறு பட்டியல் காடட்ுகின்றது
• றசரம்ானக் கூறுகை் நிடறயின் வரிடசயில் பட்டியலிடப்படட்ுை்ைன கூடிய

நிடறயுை்ை றசரம்ானக் கூறில் பதாடங்கி ஆகக் குடறந்த நிடறயுை்ை றசரம்ானக்

கூறில் முடிவடடகின்றது
• றசரம்ானக் கூறுகைின் எண்ணிக்டக குடறவாக உை்ை உணவுப்பபாருடக்டைத்

பதரிவுபசய்யுங்கை் சீனி மற்றும் உப்பு றசரக்்கப்பட்ட உணவுப்பபாருை்கடைத்

தவிருங்கை்
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ஊட்டசச்ை்து ைரவுகள் அட்டைதண

• முன்கூட்டிறய பபாதியிடப்பட்ட உணவுகை் அடனத்தும்  ஊட்டசச்த்துத் தரவுகை் 

அட்டவடண ஒன்டற உை்ைடக்கறவண்டும். 
• குழந்டதகளுக்கான உணவுப்பபாருடக்டை ஒப்பிடட்ுப் பாரப்்பதற்கு இந்தத் 

தகவல்கடைப் பயன்படுத்துங்கை்  
• றதடித் பாருங்கை்:  

 பரிமாறும் அளவுகள்
• ஒரு பபாதியிலுை்ை உணவு பல

பரிமாறுதல்கடை உை்ைடக்கியிருக்கலாம்

• இந்த அைடவத் தயாரிப்புகளுடனும் குழந்டத

எவ்வைவு உண்கின்றது என்பதுடனும்

ஒப்பிடட்ுப் பாருங்கை்

 நாளாந்ைப் வபறுமானங்கள் 
• இது ஒவ்பவாரு பரிமாறலிலும் காணப்படும்

ஊட்டசச்த்துக்கைின் அைடவ உங்களுக்குக்

கூறுகிறது ஒரு பபாதிக்கான அைவு என்ற

அவசியமில்டல

• ஒரு உணவு ஊட்டசச்த்பதான்றின் ஒரு சிறிய

அைடவ அல்லது அதற்குக் குடறந்த

அல்லது ஒரு பபரிய அைடவ அல்லது

அதற்குக் கூடிய பகாண்டிருக்கிறதா எனப்

பாருங்கை்.

• உைவிக்குறிப்பு குழந்டதக்குத் திண்ம

உணவுகடை நீங்கை் பகாடுக்கத்

பதாடங்கும்றபாது ஒரு தயாரிப்பில்

எவ்வைவு இரும்புசச்த்து இருக்கின்றது

என்படதப் பாருங்கை்
 

குழந்டதகளுக்கான 

: 
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குழந்தையின் உணதைச் யசமிை்து தைை்ைல்

சூடாக்குைல் மற்றும் பரிமாறுைல்

குழந்தையின் உணதைச் யசமிை்து தைை்ைல்

• குைிரச்ாதனப் பபட்டியில் சிறிய சுத்தமான இறுக்கமாக மூடப்பட்ட

பகாை்கலன்கைில் உணடவச் றசமித்துடவயுங்கை்

• மசித்த உணடவ உடறயடவப்பதற்கு ஒரு ஐஸ் கியூப் தட்டில் டவக்கவும் அல்லது

அடதக் கரண்டியில் நிரப்பி பமழுகுத் தாளுை்ை ஒரு தாைில்

றபாடுங்கை்

• பமழுகுத் தாை் அல்லது பிைாஸ்டிக் தாை் ஒன்றினால்

மூடி இல் டவயுங்கை்

• உடறந்ததும் உணடவ டபகைில் றபாடட்ு காற்டற அகற்றி சீல்

பண்ணுங்கை்

• டபயில் திகதிடயயும் உணவின் பபயடரயும் எழுதுங்கை்

• நீங்கை் உணடவப் பயன்படுத்த விரும்பும்றபாது அவற்டறச் சூடாக்குவதற்கான

நிடலயான பமன்டமயான திரவநிடலடய அடடவதற்காக இல்

டவயுங்கை் அல்லது ஓடும் குைிரந்்த தண்ணீரில் பிடியுங்கை் குழந்டதயின்

உணடவ எவ்வாறு நீங்கை் திரும்பச் சூடாக்கலாம் என்பதற்குத் பதாடரந்்து

வாசியுங்கை்
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குழந்தையின் உணதைப்

பாதுகாப்பாக

தைை்திருை்ைல்

• குழந்டதயின் உணடவ

அதிகபடச்ம் குைிரச்ாதனப்

பபட்டியில் இடறசச்ியுடன் கூடிய

உணவுக்கு நாை் பபாருத்தமானது

நாட்கை் குைிரச்ாதன பபட்டியின்

இல் மாதம் அல்லது

இல் மாதங்கை் றசமித்து

டவயுங்கை்

• காலாவதியாகும் திகதிக்குப் பிந்திய

உணடவ ஒருறபாதும்

பயன்படுத்தாதீரக்ை்

• குழந்டதக்குத் றதடவயான அைவு

உணடவ மடட்ுறம திரும்பவும்

சூடாக்குங்கை் குழந்டத

சாப்பிடாமல் விடும் உணடவ

எறிந்துவிடுங்கை் அல்லது

கூடட்ுப்பசடை ஆக்குங்கை்

• குழந்டதக்கான உணவு

டவத்திருக்கும் ஜாடி அல்லது

பகாை்கலனிலிருந்து றநரடியாக

உங்களுடடய குழந்டதக்கு உணவு

பகாடுக்க றவண்டாம்

குழந்டதயின் உமிழ்நீரிலிருந்து

வரும் கிருமிகை் உணடவக்

பகடுத்துவிடக்கூடும் குழந்டதயின்

உமிழ்நீர் பட்ட உணடவ

எறிந்துவிடுங்கை் அல்லது

கூடட்ுப்பசடை ஆக்குங்கை்

குழந்தையின் உணதைச்

சூடாக்குைல்

• குழந்டதயின் உணடவச்

சூடாக்குவதற்கு ஒரு இரடட்ட

முடட்ட றவகடவக்கும்

குழிவுக்கலம்

பயன்படுத்துங்கை் அல்லது

சுடுதண்ணீரில் உணவுப்

பாத்திரத்டத டவயுங்கை் நன்றாகக்

கிைறுங்கை்

• பகாதித்து ஆவி வரும்வடர

உணடவச் சூடாக்குங்கை்

பரிமாறுவதற்கு முன்னர்

ஆறவிடுங்கை்

• ஒன்டறப்

பயன்படுத்தினால்

அைவுக்கதிகமாகச் சூடாக்காது

கவனமாக இருங்கை் உணவு ஒரு

சீரற்ற முடறயில் சூடாகி

எரிந்துறபாகாமல் இருப்பதற்காக

கிைறி விடுங்கை்

• எப்றபாதும் உணவு

அைவுக்கதிகமான சூடாக இல்டல

என்படத உறுதிப்படுத்துவதற்காக

உணவின் சூடட்ட உங்கை் டகயின்

பின்புறத்தில் டவத்து

சரிபாரத்்துக்பகாை்ளுங்கை்
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குழந்தைக்கான மாதிரி உணவுை் திடட்ம்

உணவு யநரம் மாைங்கள் மாைங்கள்

அதிகாதல

• தாய்ப்பால் அல்லது

குழந்டதக்கான பால்மா

• தாய்ப்பால் பருகும்

குழந்டதகளுக்கு

விற்றமின் துைிகை்

• தாய் ் ால் அல்லது 

குழந்றதக்கான   ால்மா 

அல்லது  முழு 

 சு ் ால்   

• தாய் ் ால்  ருகும் 

குழந்றதகளுக்கு விற்றமின்  

துளிகள் 

காதல

உணவு

• தாய்ப்பால் அல்லது 

குழந்டதக்கான பால்மா 

•  இரும்புசச்த்து 

றசரக்்கப்பட்ட  தண்ணீர ்

கலந்த சிசுவுக்கான 

, தாய்ப்பால் 

அல்லது பால்மா 

• பிடசந்த வாடழப்பழம் 

• தாய்ப்பால் அல்லது

குழந்டதக்கான பால்மா அல்லது

முழு பசுப்பால்

• இரும்புசச்த்து றசரக்்கப்பட்ட

தண்ணீர் கலந்த சிசுவுக்கான

முழு

பசுப்பால் தாய்ப்பால் அல்லது

பால்மா

• முழு பகாழுப்புை்ை

சுடவயூட்டப்படாத எதுவும்

றசரக்்கப்படாத றயாகரட்்

• நறுக்கப்பட்ட

• சடமத்த பவட்டிய

• மூடியில்லாத குவடை ஒன்றில்

தண்ணீர்

காதலச ்

சிை்றுண்டி 

• தாய்ப்பால் அல்லது

பால்மா

• தாய் ் ால் அல்லது 

குழந்றதக்கான   ால்மா 

அல்லது  முழு 

 சு ் ால்    

• இனி ்பு பசரக்்காத உலரந்்த cereal 

• துருவிய அ ்பிள் அல்லது 

பவசறாரு  ழம் 

மதிய உணவு

• தாய்ப்பால் அல்லது 

பால்மா 

• இரும்புசச்த்து 

றசரக்்கப்பட்ட  தண்ணீர,் 

தாய்ப்பால் அல்லது 

பால்மா கலந்த 

குழந்டதக்கான , 

• பிடசந்த 

வற்றாழங்கிழங்கு  

• தாய் ் ால் அல்லது 

குழந்றதக்கான   ால்மா 

அல்லது  முழு 

 சு ் ால்   

• நறுக்கிய  ன்றி இறறசச்ி  

• சறமத்த முழு பகாதுறம pasta 

•  சமன்றமயாக வரும்வறர 

சறமத்த அவறர  

• நறுக்கிய அவகாபடா  
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உணவு யநரம் மாைங்கள் மாைங்கள்

• நன்றாக றவகடவத்த 

முடட்டத் துண்டுகை்  

• நீைமான வாட்டிய முழுக் 

றகாதுடம பாண் 

துண்டுகை் 

மாதலச்

சிற்றுண்டி

• தாய் ் ால் அல்லது 

 ால்மா 

• தாய்ப்பால் அல்லது 

குழந்டதக்கான  பால்மா 

அல்லது  முழு 

பசுப்பால்   

• கனவடிவ சீஸ் துண்டுகை்

இரவு உணவு

• தாய்ப்பால் அல்லது  

பால்மா 

• இரும்புசச்த்து 

றசரக்்கப்பட்ட  தண்ணீர,் 

தாய்ப்பால் அல்லது   

பால்மா கலந்த  

குழந்டதக்கான    

• பமன்டமயாக 

வரும்வடர சடமத்த, 

பிடசந்த புறராறகாலி  

•  பமன்டமயாக 

வரும்வடர சடமத்த, 

அடரத்த றகாழி 

இடறசச்ி  

• இனிப்பு றசரக்்காத 

அப்பிை்றசாஸ்   

• தாய் ் ால் அல்லது 

குழந்றதக்கான   ால்மா 

அல்லது  முழு 

 சு ் ால்   

• சமன்றமயாக வரும்வறர 

சறமத்த  மீன்  

• பசாறு  

• சமன்றமயாக வரும்வறர 

சறமத்த கரட் 

• நான்காக சவட்டிய 

முந்திரிறக ் ழம் 

படுக்தக

யநரச்

சிற்றுண்டி

• தாய்ப்பால் அல்லது 

குழந்டதக்கான பால்மா 

• தாய்ப்பால் அல்லது 

குழந்டதக்கான   பால்மா 

அல்லது  முழு 

பசுப்பால்   

• சிறிய  பாண் துண்டுகை் 

 

உைவிக்குறிப்புகள்

• இந்த உணவுத் திட்டங்கடை ஒரு வழிகாட்டியாகப் பயன்படுத்துங்கை்

உங்களுடடய குடும்பத்தினருக்கு மிகவும் வசதியானடதத் பதரிவுபசய்து

பகாடுங்கை்

• ஒரு நாடைக்கு தடடவகை் றதக்கரண்டி திண்ம உணவுகடைக்

பகாடுப்பதன் மூலம் ஆரம்பித்து பின்னர் உங்களுடடய குழந்டதயின் பசிடயப்

பபாறுத்து அைவுகடைப் படிப்படியாகக் கூடட்ுங்கை் ஒரு நாடைக்கு

தடடவகை் என்ற இலக்டக றநாக்கி நகருங்கை்
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உங்களுதடய சிறு

பிள்தளயின்

உணவுக்கான

யசர்மானக்

கூறுகதளை்

வைரிவுவசய்ைல்
 

 இயற்டகவை அல்லது உை்ளூர் உணவுகடைத் றதரந்்பதடுப்பது ஒரு

தனிப்பட்ட விடயமாகும் அடவ கிடடக்கும் தன்டமடயயும் விடலடயயும் நீங்கை்

கருத்திபலடுக்கறவண்டும் அடனத்து காய்கறிகளும் பழங்களும் உங்களுக்கும்

உங்கை் குடும்பதத்ினருக்கும் ஆறராக்கியத்டதக் பகாடுக்கலாம்

உள்ளூர் உணவு என்றால் என்ன

இந்த மாகாணத்திறலறய வைரக்்கப்படட்ு அல்லது

உற்பத்திபசய்யப்படட்ு விற்படன பசய்யப்படும் உணவு

ஒன்ராறிறயா என்ற குறியீடட்டத் றதடுங்கை்

இயற்தகைள உணவு என்றால் என்ன

இரசாயனங்கை் பசயற்டகக் கிருமிநாசினிகை் உரங்கை்

மரபணு மாற்றப்பட்ட உயிரிகை் நுண்ணுயிர் எதிரப்்பிகை்

மற்றும் ஓறமான்கை் இன்றி வைரக்்கப்படும் உணவுகை்

கனடா இயற்டகவை குறியீட்டடத் றதடுங்கை்

அதனை்துக் காய்கறிகளும் பழங்களும் பயன்படுை்ைப்படுைைற்கு முன்பு ஓடும்

குடிக்கக்கூடிய ைண்ணீரில் கழுைப்படயைண்டும்

சில பசயற்டகவை காய்கறிகை் மற்றும் பழங்கைில் ஏடனயவற்டறவிட

கிருமிநாசினிகை் அதிகம் உை்ைன ஐக்கிய அபமரிக்க சுற்றுசச்ூழல் பணிக்குழு 

ஒவ்பவாரு ஆண்டும் மிக உயரந்்த அைவிலான

கிருமிநாசினிகடைக் பகாண்ட உணவுகைின் படட்ியடல பவைியிடுகிறது

புதுப்பிக்கப்பட்ட பட்டியடலப் பபற க்கு வருடகதாருங்கை்

அதிக கிருமிநாசினிகள் பட்டியல்

அப்பிை் பசடலக் கீடர

திராடட்சப் பழம் குடமிைகாய்

உடறப்பு மிைகாய் பவை்ைரி தக்காைி

உருடைக்கிழங்கு

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


 

FoodShare Toronto | 2022                                                                                       பக்கம் 27 இன் 28 

ஆைாரைளங்கள்
 

 

  

 

 

 

 

 

 

ஏதனய ைதலை்ைளங்கள

ஆல் நடை்ைப்படும்

கனடா உணவு ைழிகாட்டி

கனடா உணவு பரியசாைதன முகைர் நிறுைனம் உணவு திருப்பி அதழை்ைல்

எசச்ரிக்தககள்

கயனடிய குழந்தை மருை்துைர் சங்கம்

உணவு ஒை்ைாதம அறிகுறிகள்

கனடா உணவு ைல்லுநரக்ளால் நடை்ைப்படும்

யசதைகள்

ஒன்ராறியயா

மருத்துவத் தாதி (நாளுக்கு  மணி றநரமும், வாரத்தில்  நாட்களும்இருப்பார)் 

அல்லது உணவு வல்லுநர ்ஒருவருடன் கடதப்பதற்கு, ஐ அடழயுங்கை். 

வராறன்யரா வபாதுச் சுகாைாரம்

பதாடலறபசி மூலம் இல் அல்லது மின்னஞ்சல் வழியாக

என்ற முகவரியில் பதாடரப்ுபகாை்ைவும்

பராறன்றரா பிை்டைவைரப்்புத் திட்டங்கை்

இந்தக் டகறயட்டில் பதிலைிக்கப்படாத றகை்விகை் உங்கைிடம் உை்ைனவா

அடிக்கடி றகடக்ப்படும் றகை்விகை் என்ற

ஆவணத்டதப் பாரட்வயிடவும்

ஐ பாரட்வயிடவும் அத்துடன்

ஆதாரவைங்கடையும் 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

ைகைல்களுக்கு  

றமலாைர் சமூக உணவுத்

திட்டங்கை்

மின்னஞ்சல்  

பதாடலறபசி

இல் வறுடம மற்றும் றபாதிய அைவு உணவு பபற இயலாடமயால் அதிகம்

பாதிக்கப்பட்றடாரின் கறுப்பினத்தவர் பழங்குடியினர் பவை்டை இனத்தவர்

அல்லாறதார் வலுவிழப்பு உை்ை மக்கைின் றதடவகடை அறிந்து அவரக்ளுடன்

இடணந்து உணவிற்கான நீதிடயப் பபறுவடத றநாக்கிச் பசயல்படுவது

எங்களுடடய றநாக்கமாகும் ஒவ்பவாருவருக்கும் கடட்ுப்படியாகக்கூடிய புதிய

சத்தான உணடவ அணுகக்கூடிய ஒரு உணவு முடறடமக்கான நீண்டகாலத்

தீரவ்ுகடை ஊக்குவிப்பறத எங்கை் குறிக்றகாைாகும்

இந்தத் தகவல்கை் றவபறாரு வடிவத்தில் உங்களுக்குத் றதடவப்பட்டால் தயவுபசய்து

என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சலிடவும்

நன்றி: 

இந்தக் டகறயட்டிலுை்ை உை்ைடக்கதட்த ஆய்வுபசய்து பதாகுத்து எழுதிய

உை்ைகப் பயிற்சியாைர் மற்றும்

பசயற்திட்ட ஒருங்கிடணப்பாைர் மற்றும் உை்ைடக்கத்டத மதிப்பாய்வு

பசய்த மற்றும் ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு விறசட நன்றி

மற்றும் ஆகிய

நிறுவனங்கைது தாராை ஆதரவுடன் இந்தச் பசயற்திட்டம் சாத்தியமானது

தகவல்கை் புதுப்பிக்கப்பட்டது மாரச்்

www.foodshare.net 

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

