
 
 

ஏன் உடய் எடட அதிகிக்கிமது. 

 

ா் திணமு் சாத்பிடு் உவுகபின் 

உப்ப  பு், காப்தாஹைடிட ் ககாழுத்பு, விட்டமிண்கப், மி

கணன்கப் ந்று் ாச்்து ஆகிந்நான் ் 

உடலுக்கு  கிஹடக்கு் சக்திஹ கபனாிகப்(calories) 

எண்கிபநா்.  

 

அ்ாறு கிஹடக்கு் சக்திஹ ் உடன் உதபாகதடு் 

ப்டு். உடன் உஹத்பு ந்று் உடந்தயிந்சி யின்ஹன 

எண்நான் ா் சாத்பிடு் உவுகப் கபனாிகபாக எிக்க 

தடான் உடலின் ங்கி ககாழுத்தாக ாறி விடுகிண்நண . 

இணான் உடன் எஹட அதிகிக்கிநது. 

 



 உடய் எடடட  குடமக்க என்ன செ் வேண்டு். 

 

சாசிாக ரு ஆபாக்கிாண ஆணுக்கு திணமு் 2500 

கபனாிகப் பஹத்தடுகிண்நண அப பதான் ரு 

ஆபாக்கிாண கத்ிந்கு திணமு் 2000 கபனாிகப் 

பஹதடுகிண்நண. 

 

உடன் எஹடஹ  குஹநக்க ப்டுகண்நான் இ் 

கபனாிகபிண்  அபவு குஹநக்க தட ப்டு் . 

 

கத்கப் ந்று் ஆ்கப் ங்கபிண் உடன் எஹடஹ 

குஹநக்க  திணமு் 500 கபனாிகஹப குஹநக்க ப்டு். 

(2000-1500=500). 

 
ீங்கப் திணமு் 500 கபனாிகஹப குஹந்தீக்ப் எண்நான் 

இ்டு ாங்கபின் உங்கப் எஹட ரு கிபனா 

குஹந்திருக்கு். 

 



எப்படி தினமு் 500 கவயோிகர் குடமப்பது.

 
 

ஏண் உடன் எஹட அதிகிக்கிநது. 

 

ா் திணமு் சாத்பிடு் உவுகபின் உப்ப  பு், 

காப்தாஹைடிட்  ககாழுத்பு, விட்டமிண்கப், மிகணன்கப் 

ந்று் ாச்்து ஆகிந்நான் ் உடலுக்கு  கிஹடக்கு் 

சக்திஹ கபனாிகப் (calories) எண்கிபநா்.  

 

அ்ாறு கிஹடக்கு் சக்திஹ ் உடன் உதபாகதடு் 

ப்டு். உடன் உஹத்பு ந்று் உடந்தயிந்சி யின்ஹன 

எண்நான் ா் சாத்பிடு் உவுகப் கபனாிகபாக எிக்க 

தடான் உடலின் ங்கி ககாழுத்தாக ாறி விடுகிண்நண . 

இணான் உடன் எஹட அதிகிக்கிநது. 

 

 உடன் எஹடஹ  குஹநக்க எண்ண கச் ப்டு். 

 

சாசிாக ரு ஆபாக்கிாண ஆணுக்கு திணமு் 2500 

கபனாிகப் பஹத்தடுகிண்நண அப பதான் ரு 



ஆபாக்கிாண கத்ிந்கு திணமு் 2000 கபனாிகப் 

பஹதடுகிண்நண. 

 

உடன் எஹடஹ  குஹநக்க ப்டுகண்நான் இ் 

கபனாிகபிண்  அபவு குஹநக்க தட ப்டு் . 

 

கத்கப் ந்று் ஆ்கப் ங்கபிண் உடன் எஹடஹ 

குஹநக்க  திணமு் 500 கபனாிகஹப குஹநக்க ப்டு். 

(2000-1500=500). 

 

ீங்கப் திணமு் 500 கபனாிகஹப குஹந்தீக்ப் எண்நான் 

இ்டு ாங்கபின் உங்கப் எஹட ரு கிபனா 

குஹந்திருக்கு். 

 

எத்தடி திணமு் 500 கபனாிகப் குஹநத்தது.

 
 

 



திணமு் உங்கப் உவின் 500 கபனாிகப் குஹந்து ்ான் 

இ்டு ாங்கபின் உங்கப் எஹட ரு கிபனா 

குஹந்திருக்கு் . 

 

திணமு் ரு ி ப் ஹடத்தயிந்சி கச்து ்ான் 500 

கபனாிகப் குஹநயு்.  இ்டு ாங்கபின் உங்கப் எஹட 

ரு கிபனா குஹந்திருக்கு் . 

 

இ் இ்ஹடயு் (உவு கடட்ுத்தாடு+ஹடத்தயிந்சி ) 

பச்்து கச்து ்ான் உங்கப் எஹட இ்டு ாங்கபின் 

உங்கப் எஹட  இ்டு கிபனா குஹந்திருக்கு். 

 

இ்டு ாங்கபின் இ்டு கிபனா எண்நான்  ப 

ா்தின் ாண்கு கிபனா எஹட குஹநக்கனா். 

 

உடன் எஹடஹ  குஹநக்க உவு் உவுகப் .  

 

 

       

உடன் எஹடஹ குஹநக்க ாச்ச்்து உப்ப உவுகப் 

சாத்பிட ப்டிது அசி். 

 

ாச்்து உப்ப உவுகப் தசிஹ குஹந்து விடுான்  

உவிண் பஹயு்  குஹநகிநது இணான் ீங்கப் குஹந் 

அபவு உஹ சாத்பிடுான் கபனாிகப் குஹந்து உடன் 

எஹட குஹநயு் பலு் ாச்்துகப் உடலின் ககாழுத்பு 

அதிக்  பசான் காக்கு். 

 

உங்கபிண் உவு டட்ின் ரு கத்  சா் டட்ு்  ஹ்து 

ககா்டு  

கா்கறிகஹப அதிக் பச்்து ககாப்ளுங்கப். 

 

திணமு் உங்கப் தி உவின்  ஏாது ரு கீஹ 

இருக்குாறு தா்்து ககாப்ளுங்கப். 



 

ஆத்பிப் ஆஞ்சு அ்தித்  பதாண்ந தங்கப் சாத்பிடுங்கப் 

இதின் அதிக அபவு ாச்்து உப்பது. இஹ உங்கப் எஹடஹ 

குஹநக்க உவு் . 

 
மீண்கபின் பகா 3 உப்பது இணான் உங்கப்  உவின் மீண்  

பச்்து ககாப்பனா். 



 

க்ீண் டீ குடித்தது உடன் எஹடஹ குஹநக்க உவு் .திணமு் 

இ்டு கத் க்ீண் டீ குடிக்கனா் க்ீண் டீயின் சக்்கஹ 

எலுமிசஹ்ச பண் பதாண்ந எதுவு் பசக்்கான் கறு் க்ீண் டீ 

குடித்தது ன்னது. 

 

அிசி சா்திந்கு ததினாக பக்கு க்பு சாஹ பசாப் 

பதாண்ந சிறுாணிங்கப்  ககா்டு கச்தடு் 

உவுகஹப  உங்கப்  உவின் பச்்து ககாப்ளுங்கப். 

 

காஹனயின் ீின் பகஹ் ஒடஸ்் சாத்பிடனா் இதின் 

ாச்்துகப் அதிக் உப்பது.ஒடஸ்் உடன் எஹடஹக் 

குஹநக்க உவு். 

 

திணமு் ிஹந ்ீ ்குடித்தது ன்னது ்ீ ்

குடித்தான்  உடலின் உப்ப சச்ு கழுவுகப் கபிபறு். 

காஹனயின் கறு் யிந்றின் ்ீ ்குடித்தது உடன் 

எஹடஹ குஹநக்க உவு்  

 

உடன் எஹட குஹந  விக்்க ப்டி உவுகப். 

 

உங்கப் உடன் எஹட குஹந ீங்கப் சின உவுகஹப விக்்க 

ப்டு். 

 

காப்தாஹைட்ட் அதிக் உப்ப சா் பதாண்ந உவுகஹப 

குஹநத்தது ன்னது . உருஹபக்கிங்கு சித்ஸ் ,சாக்பனட் , 

 

தக்,் ஐஸ்கிீ்  ந்று் எ்ஹயின் று் எ் 

உஹயு் சாத்பிடான் இருத்தது ன்னது. இஹகபின் 

ககாழுத்பு ந்று் கபனாிகப் அதிகாக இருத்தான் உங்கப் 



எஹட அதிகிக்கு்.

 
 

ககாழுத்பு அதிக் உப்ப தாஹன வித்்தது ன்னது. அந்கு 

ததின் ககாழுத்பின்னா தான் குடிக்கனா். 

 

பிிாி பதாண்ந அதிக கபனாிகப் ககா்ட உவுகஹப 

விக்்கவு். 

 

தாஸ்ட் புட்  எணத்தடு் துி உவுகஹப  முந்றிலு்  

விக்்க ப்டு் . 

 

ஐஸ் கிீமின் அதிக அபவு ககாழுத்பு ந்று் சக்்கஹ  

உப்பான் உடன் எஹடஹ அதிகிக்கு் அணான் அஹண 

விக்்க ப்டு் . 

 

உடந்தயிந்சி. 

 

  



 

உடன் எஹட குஹந உவு கடட்ுத்தாடு எ்பவு முக்கிபா 

அப பதான் உடன் எஹடஹ குஹநக்க உடந்தயிந்சியு் 

முக்கி் ஆகு். 

 

உடன் எஹட குஹந  ப்டுகண்நான் உடலின் உப்ப 

ககாழுத்புகப் கஹ ப்டு். அந்கு உடந்தயிந்சி மிக 

அசி் . 

 

திணமு் உடந்தயிந்சி கச்ான் உடலின் உப்ப ககடட் 

ககாழுத்புகப் (L D L ககாகனஸ்ட்ான்) குஹந்து ன்ன 

ககாழுத்புகப்  ( H D L ககாகனஸ்ட்ான்) அதிகிக்கு். 

 

இணான் இரு பா்கப் ான் டுக்க முடியு் . 

 

 ஹடத்தயிந்சி கச்து ்ான் உடன் எஹட குஹநயு் அபாடு 

உ ்் அழு்் சக்்கஹ ந்று் இரு பா்கப் 

ான் டுக்கு். உடன் தருண் குஹந திணமு் ரு ி 

ப் ஹட தயிந்சி கச்யுங்கப் . 

 

திணமு் முத்தது ிமிட் ஹசக்கிப் டட்ுன் (ஜி் அன்னது 

கபிப)  தயிந்சி கச்ான் அஹ ி ப்தின் 500 

கபனாிகப் குஹநயு். (தயிந்சியிண் இஹடப சிறிது ஒ்வு 

அசி்) இ் முத்தது ிமிட தயிந்சிஹ  இ்டு ாங்கப் 

கச்து ாருங்கப். 

 

இ் தயிந்சிகப்  உங்கப்  உடன் எஹடஹ குஹநக்க கச்யு். 

 

 

திணமு் உங்கப் உவின் 500 கபனாிகப் குஹந்து ்ான் 

இ்டு ாங்கபின் உங்கப் எஹட ரு கிபனா 

குஹந்திருக்கு் . 

 



திணமு் ரு ி ப் ஹடத்தயிந்சி கச்து ்ான் 500 

கபனாிகப் குஹநயு்.  இ்டு ாங்கபின் உங்கப் எஹட 

ரு கிபனா குஹந்திருக்கு் . 

 

இ் இ்ஹடயு் (உவு கடட்ுத்தாடு+ஹடத்தயிந்சி ) 

பச்்து கச்து ்ான் உங்கப் எஹட இ்டு ாங்கபின் 

உங்கப் எஹட  இ்டு கிபனா குஹந்திருக்கு். 

 

இ்டு ாங்கபின் இ்டு கிபனா எண்நான்  ப 

ா்தின் ாண்கு கிபனா எஹட குஹநக்கனா். 

 

 

 
 

உடய் எடடட  குடமக்க உதவு் உணவுகர் .  



       

உடன் எஹடஹ குஹநக்க ாச்ச்்து உப்ப உவுகப் 

சாத்பிட ப்டிது அசி். 

 

ாச்்து உப்ப உவுகப் தசிஹ குஹந்து 

விடுான்  உவிண் பஹயு்  குஹநகிநது இணான் 

ீங்கப் குஹந் அபவு உஹ சாத்பிடுான் கபனாிகப் 

குஹந்து உடன் எஹட குஹநயு் பலு் ாச்்துகப் உடலின் 

ககாழுத்பு அதிக்  பசான் காக்கு். 

 

உங்கபிண் உவு டட்ின் ரு கத்  சா் டட்ு்  ஹ்து 

ககா்டு  

கா்கறிகஹப அதிக் பச்்து ககாப்ளுங்கப். 

 

திணமு் உங்கப் தி உவின்  ஏாது ரு கீஹ 

இருக்குாறு தா்்து ககாப்ளுங்கப். 

 

ஆத்பிப் ஆஞ்சு அ்தித்  பதாண்ந தங்கப் சாத்பிடுங்கப் 

இதின் அதிக அபவு ாச்்து உப்பது. இஹ உங்கப் எஹடஹ 

குஹநக்க உவு் . 

 

மீண்கபின் பகா 3 உப்பது இணான் உங்கப்  உவின் 

மீண்  பச்்து ககாப்பனா். 

 

க்ீண் டீ குடித்தது உடன் எஹடஹ குஹநக்க உவு் .திணமு் 

இ்டு கத் க்ீண் டீ குடிக்கனா் க்ீண் டீயின் 

சக்்கஹ எலுமிசஹ்ச பண் பதாண்ந எதுவு் பசக்்கான் 

கறு் க்ீண் டீ குடித்தது ன்னது. 

 

அிசி சா்திந்கு ததினாக பக்கு க்பு சாஹ பசாப் 

பதாண்ந சிறுாணிங்கப்  ககா்டு கச்தடு் 

உவுகஹப  உங்கப்  உவின் பச்்து ககாப்ளுங்கப். 

 



காஹனயின் ீின் பகஹ் ஒடஸ்் சாத்பிடனா் இதின் 

ாச்்துகப் அதிக் உப்பது.ஒடஸ்் உடன் எஹடஹக் 

குஹநக்க உவு். 

 

திணமு் ிஹந ்ீ ்குடித்தது ன்னது ்ீ ்

குடித்தான்  உடலின் உப்ப சச்ு கழுவுகப் கபிபறு். 

காஹனயின் கறு் யிந்றின் ்ீ ்குடித்தது உடன் 

எஹடஹ குஹநக்க உவு்  

 

உடய் எடட குடம  தவிக்்க வேண்டி உணவுகர். 

 

உங்கப் உடன் எஹட குஹந ீங்கப் சின உவுகஹப விக்்க 

ப்டு். 

 

காப்தாஹைட்ட் அதிக் உப்ப சா் பதாண்ந உவுகஹப 

குஹநத்தது ன்னது . உருஹபக்கிங்கு சித்ஸ் ,சாக்பனட ், 

 

தக்,் ஐஸ்கிீ்  ந்று் எ்ஹயின் று் எ் 

உஹயு் சாத்பிடான் இருத்தது ன்னது. இஹகபின் 

ககாழுத்பு ந்று் கபனாிகப் அதிகாக இருத்தான் உங்கப் 

எஹட அதிகிக்கு். 

 

ககாழுத்பு அதிக் உப்ப தாஹன வித்்தது ன்னது. அந்கு 

ததின் ககாழுத்பின்னா தான் குடிக்கனா். 

 

பிிாி பதாண்ந அதிக கபனாிகப் ககா்ட உவுகஹப 

விக்்கவு். 

 

 

தாஸ்ட் புட ் எணத்தடு் துி 

உவுகஹப  முந்றிலு்  விக்்க ப்டு் . 

 



ஐஸ் கிீமின் அதிக அபவு ககாழுத்பு ந்று் 

சக்்கஹ  உப்பான் உடன் எஹடஹ அதிகிக்கு் அணான் 

அஹண விக்்க ப்டு் . 

 

உடம்பயிம்சி. 

 

 

 
 



உடன் எஹட குஹந உவு கடட்ுத்தாடு எ்பவு முக்கிபா 

அப பதான் உடன் எஹடஹ குஹநக்க உடந்தயிந்சியு் 

முக்கி் ஆகு். 

 

 

உடன் எஹட குஹந  ப்டுகண்நான் உடலின் உப்ப 

ககாழுத்புகப் கஹ ப்டு். அந்கு உடந்தயிந்சி மிக 

அசி் . 

 

திணமு் உடந்தயிந்சி கச்ான் உடலின் உப்ப ககடட் 

ககாழுத்புகப் (L D L ககாகனஸ்ட்ான்) குஹந்து ன்ன 

ககாழுத்புகப்  ( H D L ககாகனஸ்ட்ான்) அதிகிக்கு். 

 

 

இணான் இரு பா்கப் ான் டுக்க முடியு் . 

 

 

 

ஹடத்தயிந்சி கச்து ்ான் உடன் எஹட குஹநயு் அபாடு 

உ ்் அழு்் சக்்கஹ ந்று் இரு பா்கப் 

ான் டுக்கு். உடன் தருண் குஹந திணமு் ரு ி 

ப் ஹட தயிந்சி கச்யுங்கப் . 

 

திணமு் முத்தது ிமிட் ஹசக்கிப் டட்ுன் (ஜி் அன்னது 

கபிப)  தயிந்சி கச்ான் அஹ ி ப்தின் 500 

கபனாிகப் குஹநயு். (தயிந்சியிண் இஹடப சிறிது ஒ்வு 

அசி்) இ் முத்தது ிமிட தயிந்சிஹ  இ்டு ாங்கப் 

கச்து ாருங்கப். 

 

இ் தயிந்சிகப்  உங்கப்  உடன் எஹடஹ குஹநக்க கச்யு். 



 


