
ச��கைர ேநா� உண� அ�டவைண

தவ���க :
பா�� ெச�ய�ப�ட அ�சி உண�க�, ைமதா உ�ள��ட உண�க� ர�த�தி�
கா�ேபாைஹ�ேர� அளைவ உடன�யாக அதிக��க� ெச��வ���. அதனா�
அ�வைக உண�கைள ந��க� ஆர�ப�திலி��ேத தவ���தி��க�.

உண��க���பா��ட� இ��கிேற� எ�� ப��ன�யாக இ��க ேவ��ய

அவசிய� இ�ைல ர�த�ச��கைரைய �ைற��� உண�கைள எ����
ெகா�ளலா�. எ�ெணைய அளவாக உணவ�� ேச��க ேவ���. ேகர� தவ�ர
ம�ற கிழ�� வைக உண�கைள� சா�ப��வைத� தவ���க ேவ���

பாக�கா�:

பாக�காய��, கீைரையவ�ட அதிக அள� கா�சிய�� இ����ச���
ேபா�மான அள� ப��டா கேரா���� உ�ள�. பாக�கா�, இ��லி� �ர�ைப
ேம�ப��தி, உடலி� ச��கைர அளைவ� க���ப���கிற�. தினச�
காைலய�� ெவ�� வய��றி� பாக�கா� சா� அ��திவர, ச��கைரேநா�
க���ப��.

ம�ச�:

கைணய�தி� உ�ள தி�வ��� ‘ேம�ேராேப�' (Macrophag�) எ�� த�கா��
ெச�க� �ைழ��, ‘ைச�ேடாைக��' எ�ற அழ�சிைய உ�வா���
�ரத�ைத� �ர�பதா� இ��லிைன உ�ப�திெச��� ெச�க�
ேசதமைடகி�றன. இதைன சீரா�க ���மி� எ�ற ேவதி�ெபா�� ேதைவ
அைவ இ��லி� �ர�ைப ேம�ப��த உத�கிற�.



இதனா� ச��கைர ேநா� �றி�த பய� உ�க��� ேவ�டா�. இ�த ���மி�
(Curcumi�) எ�ற ேவதி�ெபா�� ம�சள�� அதிகமாக இ��கி�றன.
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நா��ச�� :

நா��ச�� அதிக� உ�ள உண�� ெபா��க�, இைர�ைப, சி��டலி�
கா�ேபாைஹ�ேர� ���ேகாஸாக மா�ற�ப�� ேவக�ைத� �ைற�கி�ற�.

இதனா�, உடலி� அதிக அள� ச��கைர ம��� ெகா��� ேச�வ�
த��க�ப�கிற�. ர�த�தி� உ�ள ச��கைர அள� �ைறகிற�. எனேவ,
நா��ச�� நிைற�த கீைரக�, ப�ைச நிற கா�கறிக�, ���, ேகர�, ெவ�ள�,
��ைட�ேகா�, �ேராேகாலி, த�காள�, ப���, ெவ�ைட�கா�, காலிஃப�ளவ�,
ஆ�ப��, ஆர��, ப�பாள�, எ�மி�ைச, ஆகியவ�ைற உ�க� உண�கள��

அ��க� ேச��க ேவ���.

ப�ைட:

ப�ைட, வள�சிைத மா�ற�தி� �லமாக உடலி� ெவ�ப�ைத உ�வா���.
இதனா�, உடலி� உ�ள ேதைவய�ற ெகா��� கைரகிற�. ப�ைட ந� உடலி�
இய�ைகயாகேவ �ர��� இ��லி� உ�ப�திைய� ����.

ந��:

ந�ஸி�, ஒேமகா 3 ெகா��� அமில�, ைவ�டமி�க�, தா�உ���க� அதிக
அளவ�� நிைற���ளன. இதி� உ�ள ந�ல ெகா���, உடலி� உ�ள ெக�ட
ெகா��ைப அக�றிவ��வதா�, உடலி� ந�ல ெகா��� நிைற��, இதய�தி�
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ஆேரா�கிய� ேம�ப�கிற�. இ��லி� �ர��� சீராகிற�. ச��கைரேநாைய�
க���ப���கிற�.

சி�ர� பழ�க�:

சி�ர� நிைற�த பழ�களான எ�மி�ைச, ஆர��, ேபா�றவ�றி�, ைவ�டமி�
சி அதிக� உ�ளன. இ�, ச��கைரேநாைய� த��பதி� ��கிய� ப��
வகி�கிற�.

உடலி� உ�ள காய� வ�ைரவ�� ஆற உத�கிற�. ேநா��ெதா�ைற� த����.
உட� அசதிைய� �ைற��, உட���� ேதைவயான என�ஜிைய� த��.
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கி�� �:

கி�� �ய�� உ�ள சிற�த ஆ��ஆ�ஸிட��க� ��ைமைய ஏ�ப����
ஃ�� ேர��க� ெச�கைள� க���ப��தி, உடலி� உ�ள ஒ�ெவா�
ெச�ைல�� �����பா��கிற�. ர�த�தி� உ�ள ெக�ட ெகா��ைப�
�ைற�கிற�. ர�த அ��த�ைத� க���ப���கிற�. இதனா�, ர�த�தி�
உ�ள ச��கைரய�� அள�� க����� வ�கிற�.

ப��� :

ப��� வைககள�� அதிக அள� நா��ச��, �ேரா���, ெபா�டாசிய�,
ம�ன �சிய� நிைற���ளன. இைவ, உட���� ேதைவயான ஆ�றைல அள���,
ேநா� எதி��� ச�திைய ேம�ப���கி�றன.

இ�, ெச�மான�ைத சீரா�கி, ர�த�ைத� ��திக��கிற�. இதனா�, ர�த�தி�
ச��கைர அள� க���ப��த�ப�கிற�.
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ெவ�தய�:

ெவ�தய�தி� ந���ச��, �ரத�ச��, ெகா���� ச��, மா��ச��
ேபா�றைவக� உ�ளன. ச��கைர ேநா� உ�ளவ�க� தின�� ெவ�தய�ைத
த�ண��/ேமா�� கல�� ���தா� ச��கைர ேநா� க��பா��� இ����.

இவ�றி� இ����ச��, ேசா�ய�, ெபா�டாசிய� ேபா�ற தா��
ெபா��க��, தயமி�, நிேகா��� அமில�க�� நிைற�� உ�ளன. அைவ
உட��� �ள���சி அள��ப�ட�, உடைல சமநிைலய�� ைவ�க�� ெவ�தய�
பய�ப�கிற�.

ெவ�தய�தி� உ�ள ைவ�டமி� ஏ ச��கைரேநாயா� ஏ�ப�� பா�ைவ
இழ�ைப த��கிற�.
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நாவ� பழ�:

நாவ� பழ�தி� கா�சிய�, பா�பர�, இ����ச��, ைவ�டமி� ப� ேபா�ற
தா��க� நிைற�� உ�ளன. நாவ� பழ�தி� உ�ள இ����ச�� ர�த�தி�
உ�ள ஹ�ேமா�ேளாப�� அளைவ அதிக��க� ெச���.
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நாவ� பழ� ெகா�ைடகைள ெபா�யா�கி தினச� �டான ந��ட� ேச���
����வர� ச��கைரேநாய�னா� உ�டான பாதி��க� �ைற�தி��.

சி�தான�ய� :

அ�சி, ேகா�ைம ஆகியவ�ைறவ�ட சி�தான�ய� மிக�� சிற�த�.
சி�தான�ய�தி� ெவ�� மா��ச�� ம��� இ�றி நா��ச��, �ரத�ச��,
����ட�ச���க� அதிக அள� நிைற�தி��கி�றன.

எனேவ, ச��கைர ேநாயாள�க� க��, ேக�வர�, �திைரவாலி ஆகியவ�ைற�
ப�ராதன உணவாக ஏதாவ� ஒ� ேவைளயாவ� தின�� சா�ப��வ� ந�ல�.

ேகா�ைம :

ச��கைர ேநா� இ��பவ�க� ெப��பாலாேனா� உணவ�� ேகா�ைமைய
ேச��க ேவ��� எ�� ெசா�லி ச�பா�தி சா�ப��கி�றன�. கைடகள��
வ���� பா�ெக� ேகா�ைம மா�கள�� ைமதா�� கல�தி��பதா� அவ�ற�
எ�த�பல�� இ�ைல.

�� ேகா�ைமைய வா�கி, ைமதா ேச��காம� அைர��, எ�ெண�

�ைறவாக� ேச���, ச�பா�தி ெச�� சா�ப�டலா�. பா�ெக� ேகா�ைம
மாைவ� தவ���க��. ��� ேவைளய�� ஏதாவ� ஒ� ேவைள ச�பா�தி
எ����ெகா�டா� ேபா�மான�.
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இைற�சி :

அைசவ உண� உ�க��� மிக�� ப����� எ�றா� ம�� சா�ப�டலா�. அேத
ேபால நா���ேகாழி இைற�சிைய வார� ஒ� �ைற எ���� ெகா�ளலா�.

ஆ���கறி , மா���கறி,பாய�ல� ேகாழி ேபா�றவ�ைற தவ���திட ேவ���.
��ைட சா�ப��� ேபா� ெவ�ைள�க� ம��� சா�ப�ட ேவ���.
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ப��� வைகக� :

உ��த� ப���, கடைல�ப���, ஆகியவ�றி� �ரத� ச�� நிைற���ள�.
அ�ேபா� �ைள க��ய பய� வைககைள�� உணவ�� தின�� ேச����
ெகா�ளலா�. ைவ�டமி� ப� ம��� சி ச�� �றி�ப�ட�த�க வைகய�� இதி�
உ�ள�.

எ�ெண� :

உணவ�� கேலா�கைள அதிக��ப� சைமய� எ�ெண�தா�.
ந�ெல�ெண�, ேத�கா� எ�ெண�, க�� எ�ெண�, ஆலி� எ�ெண�

ேபா�றவ�ைற பய� ப��தலா�. ஆனா� அவ�ைற�� �ைற�த அளேவ
பய�ப��த ேவ���.

ெந�லி�கா� :

ர�த�தி� ச��கைர அளைவ� க���ப��த இ�திய ம���வ �ைறகள��
ெப�மளவ�� பய�ப��த�ப�வ�, அைர ெந�லி�கா�. இதி� அதிக அளவ��
ைவ�டமி� சி இ��பதா�, ெந�லி�காைய அைர�� அத� சா�ைற� ���ப�
கைணய�ைத� ����.

இர�� ெந�லி�கா�கைள எ���, அத� வ�ைதைய அக�றிவ��� அைர��
சா� எ����ெகா�ள ேவ���. இர�� ���� அள� சா�ைற ஒ� ட�ள�
த�ண��� கல�� ெவ�� வய��றி� ���க ேவ���. இைத� ெதாட���
ெச��வ�தா� ச��கைர ேநா� க����� ெகா�� வர ����.
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���� 400-��� ேம�ப�ட ரசாயன�க� உ�ளன. இத� பல�க�
அளவ�ற�. ச��கைரைய� க����� ைவ�தி���� ஆ�ற� ������

உ�ள�.

ச��கைர ேநாயாள�க� உணவ�� ��ைட�� ேச����ெகா�ளலா�. இதி�
உ�ள சில ரசாயன�க�, இ��லி� �ர�ைப அதிக��கிற�. க��ரலான�
இ��லின�� ஆ�றைல �ைற�பைத� தவ����, உட���� ேபாதிய அள�
இ��லி� கிைட�க� ெச�கிற�.

ப�க� :

ச��கைர ேநாயா� க�, சி�ந�ரக�, பாத� ஆகியைவ பாதி�க�ப�வைத�
ேபா�� அதிக� பாதி�க�ப�வ� ஈ�க�தா�. ச��கைர ேநா�
அதிக����ேபா�, ப� ஈ�க� பலவ �ன� அைட�� ப� ஆ�த� ப�ர�ைன
ஏ�ப��.

ப����� ஈ���� இைடேய சிறிய வா��கா� ேபா�ற அைம�� உ�ள�.
இ�, 1.2 மி.ம�. அள��� ஆழமாக இ����. இ��தா� ப�கைள� பா�கா���
திரவ� �ர�கிற�. ப�கள�� உண�� �க�க�, கைர ப���ேபா� ஈ�
பாதி�க�ப��.

இ�த ஆழமான� 3 �த� 4. மி.ம�. அள��� ஆழமாவைத ‘க� பா�ெக�' எ��
ெசா�ல�ப�கிற� . இ�த பா�ெக��� ேநா�� ெதா�� ஏ�ப��ேபா� அ�
ச��கைர ேநாய�� பாதி�ைப�� அதிக��கிற�.

எனேவ, ப�லி� ேநா�� ெதா�� வராம� பா�கா�ப� மிக�� அவசிய�.
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