
Tigrinya

ሓበሬታታት ብዛዕባ ንጥዕና ጽቡቕ ዝኾኑ ንጕሆን ድሕሪ 
ቐትሪን ዝብላዑ ቐለልቲ መግብታት

ዝኸበርኩም ወለድቲ
ኣብ መዓልታዊ ሒወትና እንረኽቦም ዕረፍትታት ነብስና ንምሕዳስ ኣገደስቲ ዕድላት እዮም። በዞም ዕረፍቲታት ኣቢሎም 
ደቅኹም ዝተዓቖረ ድኻሞም ከውጽኡን ሓይሎም ከምብሓድሽ ክመልኡ ወይ ድልዱል ዓቕሚ ሓይሊ ክረኽቡን ኣለዎም። 
ዝተጠቐምናሎም ኑትሪየንትታን ፈሰስቲን ናይ ምትካእ መስርሕ ዕውት ከምዝኸውን ውሕስና ዝህብ ዝተመጣጠነ መግቢ ኣብ 
ሰዓት ቑርሲ እንተረኺብካ ትኹረት ናይ ምስኣን ጸገማትን ምልክታት ስምዒት ድኻምን ፍታሕ ትረኽበሎም ኢኻ። ንደቕኹም 
ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣሕምልቲን ፍራፍረን ብእኹል መጠን ብምሃብ ዝርከብ ብሉጽ ውጽኢት ትርእዩዎ ኢኹም።

ሃነጽቲ ሓሳባት ብዛዕባ ናይ 
ንጕሆን ድሕሪ ቐትሪን ንዝብልዑ 
ቐለልቲ መግቢታት
ደቕኹም ምስ ቑርሶም ኣብ መትሐዚ መግቢ ሓቢሮም 
ክሕዙዎም ንዝደልዩዎም ዓይነት መግቢታት 
ኣሕምልቲ ክትውስኹሎም ትኽእሉ ኢኹም።

ሽኮራዊ ወይ ስብሒ ዝበዝሖም 
መግቢታት ክኾኑ የብሎምን
ሽኮራዊ መስተታት፡ ሽኮራዊን ስብሒ ዘለዎምን 
መግቢታት ቑርሲ ኣብ እዋን ዕረፍቲ ዝወስዱዎም 
መግቢታት ክኾኑ የብሎምን። ኣብ መወዓውዒ 
ዝቐርቡ ቃላትን መግለጺታትን መጋገዪቲ እዮም፡ 
እዚኦም መግቢታት ቑርሲ ንድሌት መግቢ ሕጻናት 
ዘዕግቡ ኣይኮኑን፡ ልዑል መጠን ዘለዎ ስብሒ 
ዘለዎምን ኣገደስቲ ንጥረ ነገራት ዘይብሎምን እዮም። 
ከምኡውን ካብ ዓቐን ንላዕሊ ዝኾነ ርጕደት ዘስዕቡን 
ናይ ጽሬት ጸገም ዘምጽኡን እዮም።

ስለዚ ዝስዕቡ ዓይነታት መግቢ ክብላዑ ዘይምከሩ 
እዮም፡- ከም ኮክ፡ በረድ ዝኾነ ሻሂ ወይኸኣ ሽኮር 
ዝኣተወሎም ጹሟቓት ፍራፍረ፡፣ ሓይሊ ዝህቡ 
መስተታት፡ ሽኮርን ጸባን ዝተሓወሰሎም መስተታት፡ 
ከም ቸኮላት ዝኣምሰሉ ሽኮራዊ መግቢታት፡ ናይ ጸባ 
ውጽኢታት፡ ሽኮራዊ ምድላው ዘለዎም ቢራታት፡ 
ብሽኮቲታትን ቺፕስን፡ ጨው ዘለዎም ፉላት ወይ 
ክሮይሳንትን ዝኣምሰሉ ዓይነት መግቢታት እዮም።

ከምኡውን እናጸነሕካ ንእሽተን 
ንእሽተን ምብላዕ ጽቡቕ እዩ
ብዛዕባ ንጕሆ ዝብልዑ መግቢታት ወይ ቑርሲ 
ዝተውሃቡ እዚኦም ምኽሪታት ኣፈላላይ ንምፍጣር 
እናጸነሕካ ብንእሽተን መጠን ክውሰዱ ይኽእሉ 
እዮም፡ ኮይኑ ግና ካብ ኣሕምልቲ ዝበለጹ ኣይኮኑን።

 ጹሟቕ ዝነቐጸ ኣታኽልቲ

 ጻዕዳ ወይ ብፍርቂ ጻዕዳ ሕብሪ ዘለዎ ሕምባሻ

 ባናና

 ዝነቐጸ ኣታኽልቲ

ሽኮር ስለዘለዎን ኣብ ኣስናንካ ስለዝተርፍን መግቢ 
በሊዕኻ ምስወዳእኻ ኣስናንካ ምሕጻብ ወይኸኣ 
ብውሕዱ ኣፍካ ብማይ ጌርካ ምጉምጽማጽን 
ምሕጻብን ኣዚዩ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ።

ተወሳኺ ሓበሬታ
ንጕሆ ዝብላዕ ቑርሲ ብንእሽተን ብዝዕሸግን 
መትሐዚ ናብ ዝደለኻዮ ቦታ ብቐሊሉ ዝውሰድ 
እዩ። ብኣሕምልቲ ወይ ብፍራፍረ ኣብ ዝተዳለወ 
መግቢ ንእሽተን ጽሟቕ ለሚን እንተገይርካሉ እቲ 
መግቢ ንኸይበላሽውን ሕብሩ ንኸይቅይርን ክትገብር 
ኢኻ። ስለዚ እቲ ካብ ፍራፍረ ወይ ካብ ኣሕምልቲ 
ዝተዳለወ መግቢ መቐረቱን ተደላይነቱን  
ዓቂቡ ይጸንሕ።

ብዛዕባ ፕሮግራም ንጥፈት እቲ ካንቶን ንዝያዳ ሓበሬታ እትውከሱሉመርበብ ሓበሬታ: graubünden-bewegt.ch



ንጉሆ ዝብላዕ ቑርሲ ጽቡቕ  
መቐረት ዘለዎን ዘንቕሐካን እዩ

ብዛዕባ ፕሮግራም ንጥፈት እቲ ካንቶን ንዝያዳ ሓበሬታ እትውከሱሉመርበብ ሓበሬታ: graubünden-bewegt.ch

ናይ ምዕፋን ወይ ኣየር ናይ ምስኣን ሓደጋ  
ከጋጥም ስለዝኽእል ዝዕድመኦም ትሕቲ 5  
ዓመት ንዝኾኖም ህጻናት ዘይሳማማዕ።

Fotos Ernährungsvergleiche: www.ovk.ch


