
அன்புள்ள பெற்றோர்களுக்கு
இடை்ேட்ள்க்ளோனது, அன்றோை ேோழேவில் இட்ளபெோறுேதற்கோன முக்்ககிய ேோய்பபு்க்ளோகும். 
இநத இடை்ேட்ள்க்ளில், உங்களுடைய ெவிளட்ளயோல் தன்னுடைய ஆறறடை அதகி்கரித்துக் 
ப்கோளேதறகும், தன்னுடைய சக்தகி்கட்ள அதகி்கரித்துக் ப்கோள ேதறகும் இயை ்ேண்டும். 
ஊடைசசத்துக்்கள மறறும் தகிரேங்க்ளின் ்தடே பூரத்தகி பசய்யபெடுேடத உறுதகிபசய்்ககின்ற 
ஒரு சமநகிடையவிைோன ்கோடைச சகிறறுண்டிடயக் ப்கோண்டு, ்கேனிபபுத் தகிறன் பதோைரெோன 
ெவிரசச கிடன்கள மறறும் ்கட்ளபெடைேதற்கோன அறகிகுறகி்கட்ளப ்ெோக்்க முடியும். ெல்்ேறு 
ேட்கயோன ெழங்கட்ளயும் ்கோய்்கறகி்கட்ளயும் உங்கள ெவிளட்ளயுைன் ்சரநது ்கண்ைறகியுங்கள. 
்மலும், அேன் அல்ைது அேள ்ெோதுமோன அ்ளவு தண்்ணீர அருநதுேடத உறுதகி பசய்யுங்கள. 

்கோடை இடை்ேட்ள மறறும் 
ெவிறெ்கல்்ேட்ளச சகிறறுண்டிக்்கோன 
ஆ்ரோக்்ககியமோன ்யோசடன்கள
அடுத்த ெக்்கத்தகில், உங்கள ெவிளட்ள 
தன்னுடைய சகிறறுண்டிப பெடடியவில் 
என்பனன்ன இருக்்க ்ேண்டும் 
என ேவிரும்புேோர என்ெடத உங்கள 
ெவிளட்ளடயக் ப்கோண்டு சரி குறகியவிடுங்கள   

உதேவிக்குறகிபபு
மூடியடைக்்கக்கூடிய ஒரு சகிறறுண்டிப 
பெடடியவில் ்கோடைச சகிறறுண்டிடயக் 
ப்கோடுத்தனுபெேது சகிறநததோகும். ெழத் 
துண்டு்க்ளின் மீது சகிற கிது எலுமகிசடச 
சோடறத் தைவுேதோல், ெழங்கள ெழுபபு 
நகிறமோ்க மோறுேது தடுக்்கபெடும்.  
இதனோல் ெழங்க்ளில் ெசகிடயத்  
தூண்டும் ஆறறல் நகிடைத்தகிருக்கும்.

்ீகழக்்கண்ைேறடற அவேப்ெோது 
ேழஙகுேதும் சகிறபெோகும்
்கோடை இடை் ேட்ளச 
சகிறறுண்டி்களுக்்கோ்கப ெரிநதுடரக்்கபெடை 
ெவின்ேரும் உ்வு்கட்ள ஒரு 
மோறுதலுக்்கோ்க அவேப்ெோது 
ேழங்கைோம் என்றோலும், ெவின்ெக்்கத்தகில் 
ப்கோடுக்்கபெடடுள்ள உ்வு ேட்க்கட்ளக் 
்கோடடிலும் இடே குடறேோன அ்ள்ே 
ஏறபுடையடேயோகும். 

இனிபபு குடறநத ெழசசோறு
பேளட்ள அல்ைது  

 ெோதகி-பேளட்ள பரோடடி
ேோடழபெழங்கள
உைரநத ெழம்

இேறறகில் சரக்்கடர ்கைநதுள்ளதோலும், 
இடே ெற்க்ளில் ஒடடுக் ப்கோளளும் 
என்ெதோலும், இேறடற உண்ை ெவிறகு 
ெற்கட்ளத் துைக்குேது அல்ைது 
குடறநதெடசம் ேோடயக் ப்கோபபு்ளிபெது 
அதகி்கம் ெரிநதுடரக்்கபெடு்ககிறது.

இனிபபு்கள மறறும் சகிறறுண்டி்கட்ள 
தேவிரக்்கவும்
இனிபபூடைபெடை ெோனங்கள, இனிபபு்கள 
மறறும் ப்கோழுபபுசசத்து நகிடறநத 
ச கிறறுண்டி்கட்ள இடை்ேட்ள்களுக்்கோன 
உ்ேோ்க அ்ளிபெடதத் தேவிரக்்க 
்ேண்டும். ேவி்ளம்ெரங்க்ளில் 
கூறபெடுெடே உங்கட்ள ஏமோறறும் 
ேோக்்ககியங்க்ளோகும்: அத்தட்கய 
சகிறறுண்டி்கள உங்கள ெவிளட்ள்க்ளின் 
ெசகிடய உண்டமயவில் பூரத்தகி 
பசய்ேதகில்டை. அடே அதகி்க்ளவு 
ப்கோழுபபுசசத்டத அ்ளிக்்ககின்றன. ்மலும், 
அடே ்ெோதுமோன அ்ளவு ஊடைசசத்டத 
ப்கோண்டிருபெதகில்டை. அடே 
ெறசகிடதடேயும் உைறெருமடனயும் 
கூை ேவிட்ளேவிக்்கைோம். என்ே 
ெவின்ேரும் உ்வுப பெோருட்கள 
ெரிநதுடரக்்கபெைேவில்டை: Cola , Eistee 
அல்ைது இனிபபூடைபெடை ெழசசோறு்கள 
்ெோன்ற இனிபபு ெோனங்கள, சக்தகியூடடும் 
ெோனங்கள, இனிபபூடைபெடை ெோல் ்கைநத 
ெோனங்கள, சோக்பைட, மகில்க் ெோர்கள, 
Gummibärchen, ெ விஸ்கடடு்கள அல்ைது 
சீரியல் ெோர்கள மறறும் உருட்ளக்்ககிழஙகு 
சகிபஸ, உபெவிைபெடை ்கைடை்கள 
அல்ைது Gipfeli ்ெோன்றடே.

ஆ்ரோக்்ககியமோன ்கோடை இடை்ேட்ள 
மறறும் ெவிறெ்கல்்ேட்ளச சகிறறுண்டிக்்கோன 
உதேவிக் குறகிபபு்கள

Tamil



ஒரு ்கோடை்ேட்ளச சகிறறுண்டி சுடே 
மகிகுநதது மறறும் உங்கட்ளப ெடுக்ட்கயவில் 
இருநது எழ டேக்கும்
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Mit Unterstützung von

சரக்்கடர தேவிரநத

சரக்்கடர தேவிரநத

குரல்ேட்ளயவில் அடைபபு ஏறெடுத்தும் ஆெத்து 
இருபெதோல், இடே 5 ேயதகிறகுடெடை 
குழநடத்களுக்கு ஏறறதல்ை.
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