
 
 

 

ನಿಮಮ್ ಆಹಾರವು ನಿಮಮ್ನುನ್ ತಿನುನ್ತಿತ್ದೆಯೇ? 

 

 

 

ಅಲಾಟ್ರ್-ಸಂಸಕ್ರಿ ದ 
ಆಹಾರದ ಅನ್ ೕನ್ 

ಅಪಾಯಗಳು 
  



 
 

ಪರಿಚಯದ ಪೀಠಿಕೆ। 
 

 
ಶವ್ ಆರೋಗಯ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಪರ್ಕಾರ ಮಗು ನ ದಲ 2 ವಷರ್ದವಧಿಯ ಲ್ 

ಮಗು ನ ಆರೋಗಯ್ ಮತುತ್ ಸಮಗರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೌ ಟ್ಕಾಂಶವುಳಳ್ ಆಹಾರದ 
ಬಳಕೆ ಮತುತ್ ಬಹಳ ಉಪಯುಕತ್ವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಕಕ್ಳ ಲ್ ಸೂಥ್ಲಕಾಯ ಮತುತ್  
ಅಸಾಂಕಾರ್ಮಿಕ (ಒಬಬ್ರಿಂದದೊಬಬ್ರಿಗೆ ಹರಡದ) ರೋಗಗಳು ಬರದಂತೆ 
ತಡೆಯುತತ್ದೆ. ಅಲಲ್ದೆ ಶವ್ಆರೋಗಯ್ ಸಂಸೆಥ್ಯು ಆರೋಗಯ್ಕರ ಆಹಾರ ಮಕಕ್ ಗೆ 
ಬಹಳ ಅತಾಯ್ವಶಯ್ಕ ಎಂಬುದನುನ್ ಪಡೆ ಪಡೆ ಹೇಳುತಾತ್ ತಿಳುವ ಕೆ ನೀಡುತಿತ್ದೆ. 
ಅಲಲ್ದೆ ನವಜಾತ ಶುಗ ಗೆ ಮತುತ್ ಪುಟಟ್ ಕಂದಮಮ್ಗ ಗೆ ದಲ 6 ತಿಂಗಳು 
ಎದೆ ಹಾಲನೆನ್ೕ  ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಎದೆ ಹಾಲನುನ್ ಬಿಟುಟ್ ಬೇರೇನನೂನ್ ಸಹ 
ಕೊಡುವಂತಿಲಲ್. 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಎದೆ ಹಾ ನ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರಕ ಆಹಾರವನುನ್ 
ಕನಿಷಟ್ ಎರಡು ವಷರ್ದವರೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, 2 ವಷರ್ದ ನಂತರವೂ 
ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಮಕಕ್ ಗೆ ಮನೆಯಲೆಲ್ೕ ತಯಾರಿ ದ ಹೆಚಿಚ್ನ 
ಪೌ ಟ್ಕಶಗ ಂದ ಕೂಡಿದ ಪೂರಕ ಆಹಾರಗಳನುನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮತುತ್ ಇದರ 
ಅವಶಯ್ಕತೆ ಮಕಕ್ ಗೆ ಹೆಚಾಚ್ಗಿದೆ.  
ಹಾಗೆಯೇ ಪೌರ್ಢಾವಸೆಥ್ಯ ಮಕಕ್ ಗೆ ಮನೆ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಹಣುಣ್-ತರಕಾರಿ, 
ದವಸ-ಧಾನಯ್, ಟೆಟ್-ಮಾಂಸ, ಇತರೆ ಆಹಾರಗಳನುನ್ ಸೇ ಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 
ಶವ್ ಆರೋಗಯ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಫಾರ ಸ್ನ ಪರ್ಕಾರ, ಸೇ ಸುವ 

ಆಹಾರದ ಲ್(ಅವುಗಳ ಲ್ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಪರ್ಮಾಣವನುನ್  ಹೊರತು 
ಪಡಿ ) ಶೇ5ರಷುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಸಕಕ್ರೆ ಅಂಶ, ಶೇ 10 ರಷುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬುಬ್, ಶೇ 1 
ರಷುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬುಬ್ (trans fat-hydrogenated fat) ಮತುತ್ ಒಂದೇ ಒಂದು 
ಚಮಚಚ್ದಷೂಟ್ ಉಪುಪ್,  ಈ ಪರ್ಮಾಣದ ಲ್ ಉಪ ೕಗಿ  ಆಹಾರ 
ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.  
 
ಪಾರಂಪಾರಿಕವಾಗಿ ನಮಮ್ ಕೌಟಂಬಿಕಾ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕಾ ಪದದ್ತಿಯ ಲ್ ಬೆಳೆದ 
ಶುದದ್ ಆಹಾರ ಪದಾಥರ್ಗಳಾದ ದವಸ-ಧಾನಯ್, ಸಂಬಾರ ಪದಾಥರ್ಗಳನುನ್ 
ಉಪ ೕಗಿ  ಮನೆಯಲೆಲ್ೕ ತಯಾರಿಸುವ ಆಹಾರಕೆಕ್ ಬಳಸುತೆತ್ೕವೆ. ೕಗೆ 
ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೂಥ್ಲಕಾಯ ಮತುತ್ ಅಸಂಕಾರ್ಮಿಕ ರೋಗಗಳನುನ್ 
ತಡೆಯಬಹುದು ಮತುತ್ ದೇಹದ ಲ್ ಪರ್ತಿರೋಧಕ ಶಕಿತ್ಯನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸಬಹುದು. ಇದು 
ಬಹಳ ಸಾವ್ದಿಷಟ್ ಮತುತ್ ಪರಿಶುದದ್ ಆಹಾರವಾಗಿರುತತ್ದೆ.  
ಇತಿತ್ೕಚಿನ ಆಧುನಿಕ ಯಾಂತಿರ್ಕ ಬದುಕಿನ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ ಹೆಚುಚ್ ದದ್ಪಡಿ  
ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಬಣಣ್ ಬಣಣ್ದ (ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್) ಆಹಾರವನುನ್ ತಿನುನ್ವ ಪರ್ವೃತಿತ್ 
ಹೆಚಾಚ್ಗಿದೆ. ಈ ಆಹಾರಗಳ ಲ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳ  ತಯಾರಿಸಲಾದ ಸಕಕ್ರೆ, 
ಕೊಬುಬ್, ಉಪುಪ್, ಹೆಚುಚ್ ಪರ್ಮಾಣದ ಲ್ ಇರುತತ್ದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಸಕ್ರಿ ದ ಆಹಾರದ 
ಉಪ ೕಗ ಅತಿ ಮಹತವ್ ಪಡೆಯುತಿತ್ದೆ. ಇದು ನಮಮ್ ಪಾರಂಪಾರಿಕ ಆಹಾರ 
ಪದದ್ತಿಯನುನ್ ತಯಾರಿಸುವ ಧಾನವನುನ್ ಮರೆಸುತಿತ್ದೆ ಮತುತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಲ್ ಆತಂಕ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಇದಕೆಕ್ ಪೂರಕ ಎನುನ್ವಂತೆ 
ದೆಹ ಯ ಲ್ನ 45 ಕುಟುಂಬಗಳ ಲ್ ನಡೆ ದ ಸಮೀ ೆಯ ಪರ್ಕಾರ, ಎಲಾಲ್ 
ವಯಸಕ್ರು ಮಕಕ್ಳು ಜಾ ರಾತಿನ ಪರ್ಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಮಾಧಯ್ಮಗಳ 
ಪರ್ಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವಮಾ ತಿಯಾಧರಿ , ಈ ಆಹಾರ 
ಪದಾಥರ್ಗಳು/ಪಾಣಿಯಾಗಳು ಆರೋಗಯ್ ವೃದಿದ್ದಾಯಕ ಎಂದು ನಂಬಿ ಅದರ 
ಉಪ ೕಗ ಮಾಡುತಾತ್ರೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿ ರುವ ಅಂಕಿ ಅಂಶ(ಎಷುಟ್ 
ಸಕಕ್ರೆ, ಉಪುಪ್, ಕೊಬುಬ್, ಇದೆ).ಎನುನ್ವುದನುನ್  ಗಮನಿಸದೇ 
ಉಪ ೕಗಿಸುತಾತ್ರೆ. ೕಗೆ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗಯ್ಕೆಕ್ ಹಾನಿಕಾರಕ. 
  
ೕಗೆ ಮುಂದುವರಿದ  ದಿನಗಳ ಲ್ ಒಮೆಮ್ ಬೆರ್ಜಿಲ್ ದೇಶದ ಲ್ ಅ ಲ್ನ ಆಹಾರ 

ಪದದ್ತಿಯ ಬಗೆಗ್ ಒಂದು ಸಮೀ ೆಯನುನ್ 2002 ನೇ ಇಸ ಯ ಲ್ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 
ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಿದದ್ ಸತಯ್ವೇನೆಂದರೆ ಮಕಕ್ಳ ಲ್ನ ಸೂಥ್ಲಕಾಯ ಮತುತ್ ಟೈಪ್2 
ಮಧುಮೇಹ ರೋಗ 2002 ರ ಲ್ ಶೇ 7.5 ರಷುಟ್ ಇದದ್ದುದ್ ಒಮೆಮ್ಲೇ 2013 ರ 
ಹೊತಿತ್ಗೆ ಶೇ 17.5 ರಷುಟ್ ಪರ್ಮಾಣದ ಲ್ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು.ಇದಕೆಕ್ ಕಾರಣ ಬೆರ್ಜಿಲ್ 
ದೇಶದ ಮಕಕ್ಳು,ಪೌರ್ಡರು ಅನುಸರಿ ದ ಆಹಾರ ತಿನುನ್ವ ಪದದ್ತಿ. ಅವರು ಹೆಚುಚ್ 
ಹೆಚುಚ್ ಸಂಸಕ್ರಿ ದ ಆಹಾರವನುನ್ ತಿನುನ್ವ ಪರ್ವೃತಿತ್ ಬೆಳೆ ಕೊಂಡಿದದ್ರು. ಈ 
ಸಂದಿಗಧ್ ಪರಿ ಥ್ತಿಯನುನ್ ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲು ಕಾರಣ ಹುಡುಕುವ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯನುನ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿ ತು. ಈ ನಿಟಿಟ್ನ ಲ್ ತಿನುನ್ವ ಆಹಾರ ಪದದ್ತಿಯನುನ್ “ನೋವ” 
ವಗೀರ್ಕರಣ ಧಾನದಿಂದ, ಂಗಡನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರ ಪರ್ಕಾರ ಈ 
ವಗೀರ್ಕರಣ ಆಯಾ ಆಹಾರದ ಪೌ ಟ್ಕಾಂಶದ ಆಧಾರವಾಗಿರ ಲಲ್ ಬದ ಗೆ 
ಆಹಾರದ ತಯಾರಿಕೆ ಮತುತ್ ಸಂಸಕ್ರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವುಗಳ ಉಪ ೕಗದಿಂದ 
ಆರೋಗಯ್ದ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿತುತ್. ನೋವ ವಗೀರ್ಕರಣ 
ಮಾಡುವಾಗ ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಸಕ್ರಿ  ಸಂರ  ಪಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಆಹಾರ 
ಪದಾಥರ್ಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕವಾದುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನುನ್ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದು 
ಕೊಂಡಿಲಲ್. 

The World Health 
Organisation's 

recommended diet does not 
include ultra-processed 

foods because it is 
unhealthy. 

    



 
 

ನೋವ ವಗೀರ್ಕರಣ.  
 

 

ನೋವ ವಗೀರ್ಕರಣವನುನ್ ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸಂಸಕ್ರಿಸುವ ಧಾನವನುನ್ ಆಧರಿ  ಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  
 
ನೋವ ವಗೀರ್ಕರಣದ ಪರ್ಕಾರ ಆಹಾರವನುನ್ ನಾಲುಕ್ ಪದದ್ತಿಯ ಲ್ ಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  
1. (ಗುಂಪು 1.-ಪರ್ಕೃತಿದತತ್ವಾದ ನೈಜವಾದ ಆಹಾರ. -(ಚಿತರ್-1) 
(ದವಸ-ಧಾನಯ್-ಕಾಳುಗಳು,ಹಣುಣ್-ತರಕಾರಿ,ಎಲೆ-ಕಾಂಡ,ಹಾಲು-ಬೆಣಿಣ್-ಮಜಿಜ್ಗೆ, ಟೆಟ್-
ಮಾಂಸ).  
ಈ ಪದಾಥರ್ಗಳು ನೈಸಗಿರ್ಕವಾಗಿ ಪರ್ಕೃತಿಯ ಲ್ ದೊರೆಯುವ/ಬೆಳೆಯುವ 
ವಸುತ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನುನ್ ಬೇಯಿ /ಕಾಯಿ /ತಂಪಿ /ಪುಡಿಮಾಡಿ/ಬೇರೆ-ಬೇರೆ 
ಅಥವಾ ಒಟಿಟ್ಗೆ ಕಲ  ತಿನನ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನುನ್ ಮನೆಯಲೆಲ್ೕ ಶುದಿದ್ಕರಿ , 
ಪರಿಶುದದ್ವಾದ ಆಹಾರವನುನ್  ತಯಾರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ರುಚಿಶುಚಿಗೆ ತಕಕ್ಂತೆ 
ಖಾದಯ್ಗಳನುನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ತಿನನ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆರೋಗಯ್ದ 
ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಡ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲಲ್.  
 
2. (ಗುಂಪು2.) ನೈಸಗಿರ್ಕ ಪದಾಥರ್ಗಳನುನ್ ಬಳ  ತಯಾರಿಸುವ ಆಹಾರ.(ಚಿತರ್-2) 
(ತಂಪಿ /ಬೇಯಿ /ಕಾಯಿ /ಪುಡಿಮಾಡಿ)ಹಾಲು- ಸರು-ಬೆಣಿಣ್-ತುಪಪ್,ಮಸಾಲೆಗೆ 
ಬಳಸುವ ಸಂಬಾರ ಪದಾಥರ್ಗಳು, ಚೆಟಿನ್ಪುಡಿ,ಸಂಬಾರ ಪುಡಿ ಎಣೆಣ್ ಕಾಳುಗಳು,ಇತಾಯ್ದಿ. 
ಈ ಪದಾಥರ್ಗಳು ನೈಸಗಿರ್ಕವಾಗಿ ಪರ್ಕೃತಿಯ ಲ್ ದೊರೆಯುವ/ಬೆಳೆಯುವ ವಸುತ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನುನ್ ಬೇಯಿ /ಕಾಯಿ /ತಂಪಿ /ಪುಡಿಮಾಡಿ/ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಅಥವಾ 
ಒಟಿಟ್ಗೆ ಕಲ  ತಿನನ್ ಬಹುದಾಗಿದೆ.ಇವುಗಳನುನ್ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲೆಲ್ೕ ಶುದಿದ್ಕರಿ ,ಸಂರಕಷ್  ರುಚಿಗೆ ತಕಕ್ಂತೆ ಬೆರೆ -ಕಲ  ಬೇಕೆಂದಾಗ ಸಾವ್ದಿಷಟ್ ಶುದದ್ಆಹಾರವನುನ್ 
ಮನೆಯಲೆಲ್ೕ ತಯಾರಿ  ತಿನನ್ಬಹುದಾಗಿದೆ.ಹಾಲನುನ್ ಕಾಯಿ  ತುಪಪ್, ಎಣೆಣ್ ಕಾಳುಗಳನುನ್ ಂಡಿ ಎಣೆಣ್ ತೆಗೆದು ಉಪ ೕಗಿಸುವುದು.    ಇವುಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದಲೂ  
ಆರೋಗಯ್ಕೆಕ್ ಯಾವ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲಲ್.   
 

 
 

 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. (ಗುಂಪು 3 ) . ಸವ್ಲಪ್ ಪರ್ಮಾಣದ ಲ್ ಸಂಸಕ್ರಿ ದ ಆಹಾರ.(ಚಿತರ್-3) 
ಹಣಿಣ್ನ ರಸ-ಸಾಸ್,ತುಪಪ್-ಉಪಿಪ್ನಕಾಯಿ,ಜೇನುತುಪಪ್-ಬೆಣಿಣ್-ಚೀಸ್,ಬಿಯರ್,ವೈನ್ ಇತಾಯ್ದಿ. ಇವುಗಳು ಮಿತವಾಗಿ ಸಂಸಕ್ರಿ ದ ಆಹಾರ ಪದಾಥರ್ಗಳಾದ,ಜೀವ 
ಸತವ್ಗ ಂದ ತುಂಬಿದ  ನೈಜ ಹಣಿಣ್ನ ರಸಗಳನುನ್ ಸಂಸಕ್ರಿ  ಉಪ ೕಗಿಸುವುದು, ದಾರ್ ಾರಸ(ವೈನ್),  

 
4. (ಗುಂಪು 4 ) ಅತಿ ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ಸಂಸಕ್ರಿ ದ ಆಹಾರ(ಚಿತರ್-4) 
ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಸಕ್ರಿ  ಸಂರ  ಪಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಆಹಾರ(ರೇಡಿ ಟು ಈಟ್).  
ಈ ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಸಕ್ರಿ  ಸಂರ  ಪಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಆಹಾರಗಳನುನ್ ಕಾಖಾರ್ನೆಗಳ ಲ್   ಅತಿಯಾಗಿ 
ತಯಾರಿ  ಹೆಚಿಚ್ನ ಕಾಲ ಕೆಡದಂತೆ ಸಂಸಕ್ರಿ  ಸಂರ ಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಹೆಚುಚ್ ಕಾಲ ಕೆಡದಂತೆ ಇರಲು 
ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಮತುತ್ ಕೆಲವು ವಧರ್ಕಗಳನುನ್(additives) ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತತ್ದೆ. ಇವು ಶೇ 5ರ 
ಮೇಲಪ್ಟಿಟ್ರುತತ್ವೆ.  ಇಂತಹ ಆಹಾರ ಆರೋಗಯ್ಕೆಕ್ ಹಾನಿಕಾರಕ ಮತುತ್ ದೀಘರ್ಕಾಲ ದುಷಪ್ರಿಣಾಮ 
ಬೀರುವಂತಹವು.ಇಂತಹ ವಧರ್ಕಗಳ ಬಳಕೆ ನಮಮ್ ದಿನ ನಿತಯ್ದ ಆಹಾರ ಪದದ್ತಿಯ ಲ್ ನಮಮ್ ಅಡುಗೆ 
ಮನೆಗಳ ಲ್ ಬಳಸುವುದೇ ಇಲಲ್. ಇಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾಥರ್ಗಳನುನ್ ಹೆಚುಚ್ಹೆಚುಚ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು 
ಗಾರ್ಹಕರನುನ್ ಆಕ ರ್ಸಲು, ರುಚಿಸಲು, ಅತಿ ಹೆಚುಚ್ ,ಉಪುಪ್,ಬಣಣ್,ಕೊಬುಬ್ ಇರುವಂತಹ 
ವದರ್ಕಗಳನುನ್ ಮೂಲ ಆಹಾರಕೆಕ್ ಬೆರ ಧ ಗಾರ್ಹಕರ ರುಚಿಗನುಸಾರವಾಗಿ, ಆಹಾರ 
ತಯಾರಿಸುತಾತ್ರೆ. ಧದ ದೇಶಗಳ ಲ್ ದ ಸಾವ್ದದ ಲ್ ಬಣಣ್-ಬಣಣ್ದ ಜಾ ರಾತಿನ ಪಾಯ್ಕ್ ಗಳ ಲ್ 
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತತ್ದೆ. 

ಅದರಲೂಲ್ ಮಕಕ್ಳ ದೈ ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತಾಯ್ಕಷರ್ಕ ಮಕಕ್ಳ ಚಿತರ್ಣ ರುವ ಡಬಬ್ಗಳ ಲ್ ಸಂಸಕ್ರಿ , ಶೇಕರಿ ದ ಹಾ ನ ಪುಡಿಯನುನ್ ಮಾರುಕಟೆಟ್ಯ ಲ್ ಪರಿಚಿಸುತಾತ್ರೆ. 
ತಾಯಂದಿರು ಮರುಳಾಗಿ ತನನ್ ಮಗುವು ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಯುವುದೆಂದು ಅಂತಹ ಹಾ ನ ಪುಡಿಯನುನ್ ಕೊಂಡು ಮಗು ಗೆ ತಿನಿನ್ಸುತಾತ್ರೆ, ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವುದನುನ್ ಹಾಗೂ 
ಪೂರಕ ಆಹಾರ ತಿನಿನ್ಸುವುದನುನ್ ನಿ ಲ್  ಮಗುವನುನ್ ಅನಾರೋಗಯ್ಕೆಕ್ ಗುರಿಪಡಿಸುತಾತ್ರೆ.  

ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಸಕ್ರಿ  ಸಂರ  ಪಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಹಣಿಣ್ನ ಪಾನೀಯ,ಸೂಪ್,ಇಂಗಾಲೇತರ ಪಾನೀಯಗಳು (corbonated), ಆರೋಗಯ್ ವೃದಿದ್ದಾಯಕ 
ಪಾನೀಯ/ಪುಡಿಗಳು/ಮಾಂಸ,ಬೆರ್ಡ್, ಜಾಮ್, ಸೆಪ್ಡ್ಸ್ರ್, ವ್ೕಟನ್ಸ್ರ್, ಮುಂತಾದವುಗಳು. ಇವೆಲಲ್ವೂ ಅತಿ ಹೆಚುಚ್ ಸಂಸಕ್ರಿ  ಸಂರ  ಶೈತಯ್ಕರಿ ದ(frozen) ಪಾಯ್ಕ್ 
ಮಾಡಲಾದ ಆಹಾರ ಪದಾಥರ್ಗಳು ಇವು ಹೆಚುಚ್ ಆರೋಗಯ್ಕೆಕ್ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಇವುಗಳ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಆರೋಗಯ್ಕೆಕ್ ಲಾಭದಾಯಕ. 

  



 
 

 

 

 

 

 

ಚಿತರ್ 1-3 ಕೆಲವು ನೈಜ ಮತುತ್ ಅಲಾಟ್ರ್-ಸಂಸಕ್ರಿ ದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುತತ್ದೆ ಭಾರತದ ಲ್ ಧ ವ ೕಮಾನದವರು ಸೇ ಸುವ ಆಹಾರಗಳು 
 
ನಾವು ಆಹಾರವನುನ್ ಧ ವ ೕಮಾನಗಳಾಗಿ ಂಗಡಿ ದೆದ್ೕವೆ, ಶುಗಳು ತಾಯಿಯ ಹಾಲನುನ್ ಮಾತರ್ ಅವಲಂಬಿ ದಾಗ 0-6 ತಿಂಗಳುಗಳು, ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ 
ಅವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಆಹಾರಗಳು ಬೇಕಾಗುತತ್ವೆ, ಮತುತ್ 3 ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಮಕಕ್ಳು ವಯಸಕ್ರಂತೆಯೇ ಸೇ ಸುತಾತ್ರೆ, ಮತುತ್ 8 ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಚುಚ್ 
ಭಾರತದ ಧ ಭಾಗಗಳ ಲ್ ಒಂದೇ ಮತುತ್ ಭಿನನ್ವಾಗಿದೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಆಹಾರ ಗುಂಪುಗಳನುನ್ ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತ್ದೆ ಎಂದು ನಾವು 
ಭಾ ಸುತೆತ್ೕವೆ. 

ತರ್ -1 (ಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ಉಪ ೕಗಿ ) 

 ನೈಜ ಆಹಾರ ಅಲಾಟ್ರ್-ಸಂಸಕ್ರಿ ದ ಆಹಾರಗಳು 
 (ಸಂಸಕ್ರಿಸದ ಅಥವಾ ಕನಿಷಠ್ ಸಂಸಕ್ರಿ ದ ಆಹಾರಗಳು) 

0-6 ತಿಂಗಳು 
 
 
 
 
 
 
 
 ಎದೆ ಹಾಲು,  ಹಸು ನ ಹಾಲು  ಸೆರೆಲಾಯ್ಕ್, ಡಬಬ್ದ ಹಾಲು ಮತುತ್ ಹಾ ನ  ಪುಡಿ   

6 ತಿಂಗಳು - 3 ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ 
 

 

 ಹಾಲು ಮತುತ್ ಹಾಲು ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಪಾನೀಯಗಳು ಮತುತ್ ಶು ಧಾನಯ್ಗಳು  

 

 

 ಹಣುಣ್, ತರಕಾರಿ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಗಳು ಮತುತ್ ಐಸ್ ಕಿರ್ೕಮ್ 

 

 

 

 ರಿಧಾನಯ್ಗಳು ಮತುತ್ ಬೇಳ ಕೆಾಳುಗಳು ತಿಂಡಿಗಳು ಮತುತ್ ಬಿಸಕ್ತುತ್ಗಳು 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
ಚಿತರ್ -2  (ಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ಉಪ ೕಗಿ ) 
 ನೈಜ ಆಹಾರ ಅಲಾಟ್ರ್-ಸಂಸಕ್ರಿ ದ ಆಹಾರಗಳು 
 (ಸಂಸಕ್ರಿಸದ ಅಥವಾ ಕನಿಷಠ್ ಸಂಸಕ್ರಿ ದ ಆಹಾರಗಳು) 

3 ವಷರ್ದಿಂದ 8 ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ   
 
 
 
 
 
 ನೂಡಲ್ಸ್ 
 ಮನೆಯ ಲ್ಮಾಡಿದ ಮೃದು ಆಹಾರಗಳು  
 
 
 
 

  ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು,ಬೆರ್ಡ್,ಕೇಕ್     

 ಖೀರ್  
 
 
 
 
 
 ೕಹಾ  ಬೆರ್ಡ್ ಮತುತ್ ಕೇಕ್ 
 
 
 
 

 ಚೀಲಾ   
   ಹೆಪುಪ್ಗಟಿಟ್ದ ತಿಂಡಿಗಳು 
 
 
 
 ಸೂಜಿ ಹಲಾವ್  
  ಧ ಧದ ಪುಡಿಗಳು (Bornvita,harlicks etc) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ಚಿತರ್ -3   (ಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ಉಪ ೕಗಿ ) 
 ನೈಜ ಆಹಾರ ಅಲಾಟ್ರ್-ಸಂಸಕ್ರಿ ದ ಆಹಾರಗಳು 
 (ಸಂಸಕ್ರಿಸದ ಅಥವಾ ಕನಿಷಠ್ ಸಂಸಕ್ರಿ ದ ಆಹಾರಗಳು) 

8 ವಷರ್ದ ಮೇಲಪ್ಟುಟ್  
 
 
 
 

 ಮನೆಯ ಲ್ ಬೆರ್ಡ್ ಪಿಜಾಜ್ 

 

 

  ಇಡಿಲ್ ಸಂಭಾರ್ 

 ಹುರಿದ ಕೋ  

 

 

 

 ಬಿರಿಯಾನಿ 

 

 ಘನೀಕೃತ ಕಬಾಬ್ 

 

 

 

 ಒಮೆಲೆಟ್ ಬಗರ್ರ್ 

 

 

 

 

 ದಾ  ಭಲೆಲ್ ಆಲೊಕ್ೕಹಾಲ್  



 
 

ದದ್ ಆಹಾರದಿಂದ  ಆಗುವ ಆರೋಗಯ್ ತೊಂದರೆಗಳು . 
 

 

 

(ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಸಕ್ರಿ  ಸಂರ  ಪಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಆಹಾರ (ರೇಡಿ ಟು ಈಟ್) 

ಆಧುನಿಕ ಜಗತಿತ್ನ ಹೆಚಿಚ್ನವರು ನಾವು ತಿನುನ್ವ ಆಹಾರವನುನ್  ಕಾಯ್ಲೊರಿ ಸೂಚಯ್ಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಿನುನ್ವುದರಿಂದ ಆರೋಗಯ್ದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದುಷಪ್ರಿಣಾಮ 
ಬಿರುವುದಿಲಲ್ ಎಂಬ ಂಡು ವಾದವನುನ್ ಮಂಡಿಸುತಾತ್ರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಶುದದ್ ತಪುಪ್ ಕಲಪ್ನೆ.  ತತಕ್ಷ್ಣಕೆಕ್ ದುಷಪ್ರಿಣಾಮ ಕಂಡು ಬಾರದಿದದ್ರೂ ಕಾಲ ಕರ್ಮೇಣ ಇಂತಹ 
ಆಹಾರದ ಉಪ ೕಗಯ್ದಿಂದಾಗಿ ಟೈಪ್2 ಮಧುಮೇಹ,ಸೂಥ್ಲಕಾಯ,ಹೃದಯ ಸಂಭಂದಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಕಾಯ್ನಸ್ರ್,ನಿಶಯ್ಕಿತ್, ಜಠರ ಸಂಭಂದಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು(ಹು  ತೇಗು, 
ಹೊಟೆಟ್ ಉರಿ,ವಾಯಿ),ಕಿನನ್ತೆ, ಇತರೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೋಗಗಳು ಕಾಡುತತ್ವೆ.  

 ಮಧುಮೇಹ ಸೂಥ್ಲಕಾಯ, 

 

 

 ಹೃದಯ ಸಂಭಂದಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಾಯ್ನಸ್ರ್ 

  



 
 

ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು.  
 
 
 
 
• ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಸಕ್ರಿ  ಸಂರ  ಪಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಲಾದ ರೇಡಿ ಟು ಈಟ್ ಆಹಾರವನುನ್ ಬಳಸುವ ಮತುತ್ ಅದರಿಂದಾಗುವ ದುಷಪ್ರಿಣಾಮದ ತಿಳುವ ಕೆಯನುನ್ ಎಲಲ್ ವಗರ್ದ 

ಜನರ ಲ್ ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ತಾಯಂದಿರ ಲ್ ಮೂಡಿಸಬೇಕು.  
• ಇಂತಹ ಆಹಾರದ ಬಳಕೆಮಾಡದಂತೆ ಸವ್ಂತ ನಿಷೇಧ ಹೇರಬೇಕು.  
• ಮನೆ ಆಹಾರ ಪದದ್ತಿಯ ಆರೋಗಯ್ವದರ್ತೆ ಮತುತ್ ದದ್ ಆಹಾರದ ನಿಷ ೕಜಕತೆ ಯನುನ್ ಹೆಚುಚ್ ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ಮದಯ್ಮಗಳ ಲ್ ಮತುತ್ ಜಾ ೕರಾತುಗಳ ಲ್ ಬಿತತ್ರಿಸಬೇಕು.  
• ಮನೆ ಆಹಾರದ ಲ್ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಓಷದಿ ಗುಣಗಳ ಾನವನುನ್ ತಿ  ಕೊಡಬೇಕು.   
• ಇಂತಹ ಕಾಯರ್ವನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಆರೋಗಯ್ ಸಂಸ ಥೆ್ಗಳು ಅ ರತವಾಗಿ ಮಾಡುತಿತ್ರಬೇಕು.  
• ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ಕೃತಕ ಡಬಬ್ದ ಮಕಕ್ಳ ಆಹಾರ ಪದಾಥರ್ಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಮತುತ್ ಅವುಗ ಗೆ ಸಂಭಂದಿ ದ ಜಾ ರಾತಿನ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣವಾದ ಕಾನೂನು ಕರ್ಮಗಳನುನ್ 

ಜಾರಿಗೊ ಸಬೇಕು.  
• ಮನೆಯ ಲ್ನ ರಿಯರು ಪಾರಂಪಾರಿಕ ಕೌಟಂಬಿಕ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕಾ ಧಾನಗಳನುನ್ ಸರಳಗೊ  ನವಪೀ ಗೆಗೆ ತಿ ಕೊಡಬೇಕು.   
• ಇದರಿಂದ ಪಾರಂಪಾರಿಕ ಕೌಟಂಬಿಕ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕಾ ಪದದ್ತಿಗೆ ಉತ ತೆ್ೕಜನ ಗುವುದಲಲ್ದೆ ದದ್ ಆಹಾರದ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತತ್ದೆ, ಆರೋಗಯ್ ವೃದಿದ್ಯಾಗುತತ್ದೆ.   

ಸಾಮಾನಯ್ ಫಾರಸುಗಳು.  
• ನೈಸಗಿರ್ಕ ಆಹಾರಗಳನುನ್ ಹೆಚುಚ್ ಹೆಚುಚ್ ಉಪ ೕಗಿ . ಮಾರಣಾಂತಿಕ  ಕಾಯಿಲೆಗಳನುನ್ ತಡೆದು ದೇಹದ ಲ್ ಪರ್ತಿರೋಧಕ ಶಕಿತ್ಯನುನ್ ವೃದಿದ್  ಕೋ ಡ್-19 ನಂತಹ 

ಕಾಯಿಲೆಯನುನ್ ಬರದಂತೆ ನಿಯಂತರ್ಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 
• ಆಹಾರವನುನ್ ಕೊಳುಳ್ವಾಗ ಸಂಸಕ್ರಿ  ದದ್ಪಡಿ  ಶೇಖರಿ  ಪಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವೇ ಅಥವಾ ಶುದದ್ ನೈಸಗಿರ್ಕ ಆಹಾರವೇ ಎಂದು ಮಕಕ್ ಗ ಕೊಡುವ ಮುನನ್ 

ಪರಿ ೕ ಸಬೇಕು. ವಯ್ಯ ಸ್ಗನುಗುಣವಾಗಿ ಆಹಾರದ ವಗೀರ್ಕರಣದ ಸೂಚನೆಗಳನುನ್ ಪಾ .  
• ಜಾ ರಾತಿನ ತಪುಪ್ ಮಾ ತಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗದಿರಿ. 
• ಶವ್ ಆರೋಗಯ್ ಸಂಸ ಥೆ್ಯ ಫಾರಸಸ್ನುನ್ ಅನುಸರಿ  ಹಾಗೂ ದೇಶ ಆರೋಗಯ್ ನೀತಿಯನುನ್ ಪಾ .  

ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಫಾರಸುಗಳು 
ಗುಂಪು-1.ಆಹಾರ -  ನೈಸಗಿರ್ಕ ಆಹಾರವನುನ್ ತಮಮ್ ತಮಮ್ ದೇಹಕಕ್ನುಗುಣವಾಗಿ ಮನೆಯ ಲ್ ತಯಾರಿ  ಉಪ ೕಗಿ . ಇವು ಪೌ ಟ್ಕ, ರುಚಿಕರ,ದೇಹ ಸೆನ್ೕ ಯಾದವುಅಲಲ್ದೆ 
ವಾತಾವರಣಕೆಕ್ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡದ ಪದಾಥರ್ವಾಗಿದೆ.    
ಗುಂಪು-2 .ಆಹಾರ.-  ಆರೋಗಯ್ಕರ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಯ ಲ್ ನೈಸಗಿರ್ಕ ಪದಾಥರ್ಗಳನುನ್ ಹೆಚುಚ್ ಬಳ  ರುಚಿಕರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ಅವರವರ ಅಡುಗೆ ಕೌಶಲಯ್ದ ಹಾಗೂ 
ಪರಿಣಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಸವ್ಲಪ್ ಪರ್ಮಾಣದ ಲ್ ಎಣ ಣೆ್,ಉಪುಪ್, ,ಕೊಬುಬ್ ಮಸಾಲೆಗಳನುನ್ ಬಳ  ಪೌ ಟ್ಕ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಬೇಕು.  
ಗುಂಪು-3 ಆಹಾರ.-  ಆರೋಗಯ್ಕರ,ಶುದದ್, ಸಾವ್ದಿಷಟ್, ಮನೆ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕೆಯ ಲ್,ಸಂಸಕ್ರಿ ದ ಪದಾಥರ್ಗಳನುನ್ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಮಾಣದ ಲ್ ಉಪ ೕಗಿ .   
ಗುಂಪು-4.ಆಹಾರ -  ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಸಕ್ರಿ  ಸಂರ  ಪಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಲಾದ ರೇಡಿ ಟು ಈಟ್ ಆಹಾರ ಪದಾಥರ್ಗಳನುನ್ ಉಪ ೕಗಿಸಲೇಬಾರದು. ಇವುಗಳ ಲ್ ಪೌ ಟ್ಕಾಂಶದ 
ಕೊರತೆ ಇದುದ್ ನಾ ಗೆ ರುಚಿಗೆ ಬೇರೆ,ಬೇರೆ ರುಚಿವಧರ್ಕಗಳನುನ್ ಬಳ  ತಯಾರಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಂಪಾರಿಕ ಕೌಟಂಬಿಕ ಮನೆ ಅಡಿಗೆ ಬಿಟುಟ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಸಕ್ರಿ  
ಸಂರ  ಪಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಲಾದ ರೇಡಿ ಟು ಈಟ್ ಆಹಾರವನುನ್ ಬಳಸುವ ಪರ್ವೃತಿತ್ ಹೆಚಾಚ್ಗುತಿತ್ದೆ. ಇದು ಸಮಾಜಘಾತುಕ ಕಿರ್ಯೆಯಾಗಿದುದ್ ಮನೆ ಮಂದಿಯ ಅಡಿಗೆ ನೈಪುಣಯ್ತೆಯನುನ್ 
ಮರೆಸುತಿತ್ದೆ. ಮುಂದಿನ  ಪೀ ಗೆಗೆ ಇದರೆ ಲಾಭ ವಂಚಿತವಾಗುವುದನುನ್ ನಿಯಂತಿಸಬೇಕು/ತಡೆಯಬೇಕು.  

ಬೆರ್ಜಿಲ್ ದೇಶದ ಆಹಾರ ಪದದ್ತಿಯ ಮಾಗರ್ಸೂಚಿ.  
ಬೆರ್ಜಿಲ್ ದೇಶ 2014ರ ಲ್ ಆಹಾರ ಪದದ್ತಿಯ ಅನುಕರಣೆ ಮತುತ್ ಉಪ ೕಗಯ್ಕಾಕ್ಗಿ ಮಾಗರ್ಸೂಚಿಗಳನುನ್ ದದ್ಪಡಿ ದೆ. ಅದರ ಪರ್ಕಾರ ಸಂಸಕ್ರಿ  ದದ್ಪಡಿ ದೆ ಪಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸುವ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ಆಹಾರ ಪದಾಥರ್ಗಳನುನ್ ನಿಷೇಧಿ ,ಜನರ ಲ್, ತಾಯಂದಿರ ಲ್ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ ಲ್ ಜಾ ರಾತಿನ ತಪುಪ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ತಿ ಯಪಡಿಸುವ ಕಾಯರ್ವನುನ್ ಯಶ ವ್ಯಾಗಿ ಮಾಡುತಾತ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ 
ಬದಲಾವಣೆ ಜಾರಿಗೊ , ಜೀವನ ಪಯರ್ಂತ ಪರ್ಜೆಗಳ ಲ್  ಧನಾತಮ್ಕ, ಆರೋಗಯ್ಕರ ೕಜನೆಗಳನುನ್ ತುಂಬಿ ಪರ್ಚೋದಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ  
1. “ನೋವ” ಪದದ್ತಿಯ ಆಹಾರ ವಗೀರ್ಕರಣ ನೀತಿಯನುನ್ ಜಾರಿಗೊ ಸುವುದು. 
2. ಆಹಾರ ಪದಾಥರ್ಗಳ ಲ್ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಚೀಟಿಯನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವುದು. 
3. ಆಹಾರ ಪದಾಥರ್ಗಳ ಪರಿಚಯವನುನ್ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟಿಟ್ನ ಲ್ ಮಾಡುವುದು.  
4. ಪೌ ಟ್ಕ ಮತುತ್ ಅಪೌ ಟ್ಕ ಆಹಾರ ಪದಾಥರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಜನರ ಲ್ ಮಾ ತಿ ತಲುಪಿಸುವ ಸಮಾವೇಶಗಳನುನ್ ಆ ೕಜಿಸುವುದು ಇತಾಯ್ದಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳು.  

  



 
 

 

ನೀವು ನಂಬಬಹುದಾದ 
ಮಾ ತಿ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ಹಕುಕ್ತಾಯ್ಗ: ಈ ಡಾಕುಯ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಮ್ ಆರೋಗಯ್ ಕಾಯರ್ಕತರ್ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಪೂಣರ್ ಆಹಾರ 
ಸಲಹೆಯನುನ್ ಬದ ಸುವುದಿಲಲ್ ಅಥವಾ ಇದು ಕೋ ಡ್ -19 ನಿಂದ ಸಂಪೂಣರ್ ತಡೆಗಟುಟ್ ಕೆ ಎಂದಥರ್ವಲಲ್. 

ಬರೆದವರು: ಡಾ.ಅರುಣ್ ಗುಪಾತ್ ಮತುತ್ ಡಾ ಆಶಾ ಬೆನಕಪಪ್ 

ಮ ರ್ ದವರು: ರ್.ಎಚ್ ಪಿಎಸ್ ಸಚ್ ದೇವ್, ಡಾ.ಜೆ.ಪಿ.ಧಾಧಿಚ್, ರ್.ಕೆ.ಪಿ.ಕುಶಾವ್ಹ ಮತುತ್ ಡಾ. ರೀಟಾ 
ಗುಪಾತ್ 

ಇವರಿಂದ ನಾಯ್ಸ ಮತುತ್ ನಾಯ್ಸ: ಅಮಿತ್ ದ ಯಾ 

ವ್ೕಕೃತಿ: ಬಿಪಿಎನ್ ಐ ತಂಡದ ನೂಪುರ್, ಅಭಿಲಾಶಾ, ಯ ಕಾ, ಮತುತ್ ಜಾರಿನ್ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಳು ಮತುತ್ 
ಇನ್ ಪುಟ್ ಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನಯ್ವಾದಗಳನುನ್ ಅಪಿರ್ಸುತೆತ್ೕನೆ. ತಮಮ್ ಇಂಟನ್ ರ್ ಪ್ ಸಮಯದ ಲ್ ಜನರು 
ಆರೋಗಯ್ ಪಾನೀಯಗಳನುನ್ ಹೇಗೆ ಸೇ ಸುತಾತ್ರೆ ಎಂಬುದನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಲು ಸಣಣ್ ಅಧಯ್ಯನವನುನ್ ಮಾಡಿದ 
ತಾನಾಯ್ ಡಾಗರ್ ಮತುತ್ ಧಿ ಂಗ್ ಶೇಷ ಮೆಚುಚ್ಗೆಗೆ ಅಹರ್ರಾಗಿದಾದ್ರೆ. ನಾನು ಕೋಮಲ್ ಗುಪಾತ್ ಮತುತ್ 
ಸಾರಾ ಗುಪಾತ್ ಅವರಿಗೆ ಧನಯ್ವಾದ ಹೇಳಲು ಇಷಟ್ಪಡುತೆತ್ೕನೆ; ನನನ್ ಸೊಸೆಯರು, ಅವರ ಅಮೂಲಯ್ವಾದ 
ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆಗಾಗಿ ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಸರಳ ಮತುತ್ ಅಥರ್ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾತ್ರೆ. 


