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ஆர�ோக்கியமோன ்ோலை இலைரேலை  
மற்றும் பிற்ப்லரேலைச் சகிற்றுண்டிக்ோன 
உதேிக குறகிப்பு்ள்

அன்புள்ை பபற்ரறோர்ளுககு
இலைரேலை்ைோனது, அன்றோை ேோழேில இலைப்போறுேதற்்ோன முக்கிய ேோய்ப்பு்ைோகும். 
இநத இலைரேலை்ைில, உங்ளுலைய பிள்லையோல தன்னுலைய ஆற்றலை அதகி ரித்துக 
ப்ோள்ேதற்கும், தன்னுலைய சகதகி லை அதகி ரித்துக ப்ோள் ேதற்கும் இயை ரேண்டும். 
ஊடைச்சத்துக்ள் மற்றும் தகி�ேங்ைின் ரதலே பூரத்தகி பசய்யப்படுேலத உறுதகிபசய்்கின்ற ஒரு 
சமநகிலையிைோன ்ோலைச் சகிற்றுண்டிலயக ப்ோண்டு, ்ேனிப்புத் தகிறன் பதோைரபோன பி�ச்ச கிலன்ள் 
மற்றும் ்லைப்பலைேதற்்ோன அறகிகுறகி லைப் ரபோக் முடியும். பலரேறு ேல்யோன பழங்லையும் 
்ோய்்றகி லையும் உங்ள் பிள்லையுைன் ரசரநது ்ண்ைறகியுங்ள். ரமலும், அேன் அலைது அேள் 
ரபோதுமோன அைவு தண்்ணீர அருநதுேலத உறுதகி பசய்யுங்ள். 

்ோலை இலைரேலை மற்றும்  
பிற்ப்லரேலைச் சகிற்றுண்டிக்ோன 
ஆர�ோக்கியமோன ரயோசலன்ள்
அடுத்த பக்த்தகில, உங்ள் பிள்லை 
தன்னுலைய சகிற்றுண்டிப் பபடடியில 
என்பனன்ன இருக் ரேண்டும் என  
ேிரும்புேோர என்பலத உங்ள் பிள்லைலயக  
ப்ோண்டு சரி குறகியிடுங்ள்.

இனிப்பு்ள் மற்றும் 
சகிற்றுண்டி்லை தேிரக்வும்
இனிப்பூடைப்படை போனங்ள், இனிப்பு்ள் 
மற்றும் ப்ோழுப்புச்சத்து நகிலறநத 
ச கிற்றுண்டி்லை இலைரேலை்ளுக்ோன 
உ்ேோ் அைிப்பலதத் தேிரக் 
ரேண்டும். ேிைம்ப�ங்ைில 
கூறப்படுபலே உங்லை ஏமோற்றும் 
ேோக்கியங்ைோகும்: அத்தல்ய 
சகிற்றுண்டி்ள் உங்ள் பிள்லை்ைின் 
பசகிலய உண்லமயில பூரத்தகி 
பசய்ேதகிலலை. அலே அதகி ைவு 
ப்ோழுப்புச்சத்லத அைிக்கின்றன.  ரமலும், 
அலே ரபோதுமோன அைவு ஊடைச்சத்லத 
ப்ோண்டிருப்பதகிலலை. அலே 
பற்சகிலதலேயும் உைற்பருமலனயும் 
கூை ேிலைேிக்ைோம். எனரே 
பின்ேரும் உ்வுப் பபோருட்ள் 
பரிநதுல�க்ப்பைேிலலை: Cola , Eistee 
அலைது இனிப்பூடைப்படை பழச்சோறு்ள் 
ரபோன்ற இனிப்பு போனங்ள், சகதகியூடடும் 
போனங்ள், இனிப்பூடைப்படை போல ்ைநத 
போனங்ள், சோகபைட, மகிலக போர்ள், Gum-
mibärchen, ப ிஸ்டடு்ள் அலைது சீரியல 
போர்ள் மற்றும் உருலைக்கிழஙகு சகிப்ஸ, 
உப்பிைப்படை ்ைலை்ள் அலைது Gipfeli  
ரபோன்றலே.

்ீழக்ண்ைேற்லற அவேப்ரபோது 
ேழஙகுேதும் சகிறப்போகும்
்ோலை இலைரேலைச் சகிற்றுண்டி்ளுக்ோ்ப் 
பரிநதுல�க்ப்படை பின்ேரும் உ்வு்லை 
ஒரு மோறுதலுக்ோ் அவேப்ரபோது 
ேழங்ைோம் என்றோலும், பின்பக்த்தகில 
ப்ோடுக்ப்படடுள்ை உ்வு ேல்்லைக 
்ோடடிலும் இலே குலறேோன அைரே 
ஏற்புலையலேயோகும். 

இனிப்பு குலறநத  பழச்சோறு

பேள்லை அலைது  
 போதகி-பேள்லை ப�ோடடி

ேோலழப்பழங்ள்

உைரநத பழம்

இேற்றகில சரக்ல� ்ைநதுள்ைதோலும், 
இலே பற்்ைில ஒடடுக ப்ோள்ளும் 
என்பதோலும், இேற்லற உண்ை பிறகு 
பற்்லைத் துைககுேது அலைது 
குலறநதபடசம் ேோலயக ப்ோப்புைிப்பது 
அதகி ம் பரிநதுல�க்ப்படு்கிறது.

உதேிககுறகிப்பு
மூடியலைக்ககூடிய ஒரு சகிற்றுண்டிப் 
பபடடியில ்ோலைச் சகிற்றுண்டிலயக 
ப்ோடுத்தனுப்பேது சகிறநததோகும். பழத் 
துண்டு்ைின் மீது சகிற கிது எலுமகிச்லச 
சோலறத் தைவுேதோல, பழங்ள் பழுப்பு 
நகிறமோ் மோறுேது தடுக்ப்படும்.  
இதனோல பழங்ைில பசகிலயத்  
தூண்டும் ஆற்றல நகிலைத்தகிருககும்.

மோ்ோ் நைேைகி்்் லத் தகிை்ைம் ்ுற கித்து மரைதகி்த்  
த்ேை்் ைு்்் ுப் போ�ே்லய கிைேும:் graubünden-bewegt.ch



ஒரு ்ோலைரேலைச் சகிற்றுண்டி சுலே 
மகிகுநதது மற்றும் உங்லைப் படுகல்யில 
இருநது எழ லேககும்

மோ்ோ் நைேடிகல்த் தகிடைம் குறகித்து ரமைதகி்த்  
த்ேல்ளுககுப் போரலேயிைவும்: graubünden-bewegt.ch

சரக்ல� தேிரநத

கு�லேலையில அலைப்பு ஏற்படுத்தும் ஆபத்து 
இருப்பதோல, இலே 5 ேயதகிற்குடபடை 
குழநலத்ளுககு ஏற்றதலை.

Fotos Ernährungsvergleiche: www.ovk.ch


