શુ તમારું ભોજન સંતુલિત સ્વાસ્્યવર્ધક છે ?
વંતુલરત બોજન ભતરફ જેભાં ળયીય ભાટે ફધા જરૂયી ોક તત્લ શોમ , વાથે જ બોજન રુલિકય, વસ્તુ
અને ૌલિક ણ શોમ. બોજનથી ળયીયની જરૂયી ઉર્જા ભે છે . ળયીયની યોગોથી યક્ષા થામ છે
અને
ળયીયના લનભાાણ અને ક્ષમગ્રસ્ત કોોની ર્જલણી ભાટે જરૂયી તત્લ ણ બોજનભાંથી જ ભે છે . આ
કામોની દ્રલિએ ખાદ્ય દાથોને ત્રણ લલબાગભાં લશં િી ળકામ છે .

● ઉર્જાદાયક ભોજન - આભા ફધા પ્રકાયના અનાજ, ઘઉં, િોખા, જલ, ફાજયી, ભકાઈ, ઘી, તેર, ગો,
ખાંડ, ભાખણ, ફટાકા, ળક્કરયમા લગેયે આલે છે .

● રીર નનર્ાાણકારી ભોજન -

જેભા પ્રોટીનથી બયૂય ભેલા

, દા, દૂધ લગેયે આલે છે .

●રક્ષાકારી ભોજન - ળયીયને ફીભાયીઓથી ફિાલલા ભાટે લલટાલભનો અને ખનીજ રલણો તેભજ
પ્રોટીનથી મુક્ત દૂધ , નીય,પ, ળાકબાજીઓ લગેયે લસ્તુઓનો વભાલેળ છે .

●અનાજ - અનાજની ખુદની લલળેતા છે . ઘઉં , િોખા, ફાજયી, ભકાઈ લગેયે અનાજના રોટને િાળ્યા
લગય જ ઉમોગભાં રો. િોખાના ડભાં ણ લલટાભીન ફી કોમ્રેક્ષ શોમ છે .

●દાલ - ળાકાશાયી રોકોના ભાટે દા ખૂફ જ જરૂયી છે . ફધા જ પ્રકાયની દા ફલધાક અને
પ્રોટીનથી બયૂય શોમ છે . ભગની દા વુાચ્મ છે અને લડીરો ભાટે ઉત્તભ આશાય છે

●ઘી અથળા તે - ભગપી, વયલવમાનું તેર કે ઘી જેભા ૌલિકતાની દ્રલિથી કોઈ અંતય નથી.
બોજનભાં લનસ્લત ઘી ઉમોગ ન કયો. ળુદ્ધ દેળી ઘી અથલા તેર ખાલુ સ્લાસ્્મની દ્રલિએ લધુ વારુ
છે .

●તાર્જ ાકભાજી અને ફલ
ળાકબાજી ખનીજ રલણથી બયૂય શોમ છે . ઋતુ ભુજફની ળાકબાજીઓનો બોજનભાં વભાલેળ અલશ્મ
કયો. ભૂા, ભેથી, ગાજય, ારકને કાિા વરાડના રૂભાં ણ લાયી ળકામ છે . ઓછાભાં ઓછી 100
ગ્રાભ ળાકબાજી લનમલભત ખાલી જોઈએ.
પ ણ લલટાલભનથી બયૂય શોમ છે . જરૂયી નથી કે તભે ભંઘા પ જ ખાલ. ર્જભપ , આભા, કે ા,
કાકડી, તયફૂિ, ળક્કયટે ટી લગેયે પ ણ અત્મંત ગુણકાયી છે .
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●ગોલ અથળા ખાંડ - ખાંડ કયતા ગોભાં લધુ ોક તત્લો છે . જેભા રોશ , લલટાભીન અને અન્મ
ખનીજ રલણ છે . સ્લાસ્્મની દ્રલિથી વપે દ ખાંડ અત્મંત શાલનકાયક છે અને પ્રાકૃ લતક લિલકત્વાભા તેને
શ્વેત ઝેયની વંજ્ઞા આલાભાં આલી છે .

●પુજન્ય પ્રોટીન - દયે ક લમના રોકોના બોજનભાં દૂધ , દશી, રસ્વી લગેયેનો વભાલેળ શોલો જરૂયી
છે . વપ્રેટા દૂધભાં ણ ફધા જરૂયી તત્લ છે . તેથી તેને ણ લાયી ળકામ છે .
આ યીતે વશે રાઈથી ભી જતા અનાજ , દા, ભોવભી પ, ળાકબાજી, તેર, ગોનો તભાયા બોજનભાં
વભાલેળ કયી વંતુલરત બોજન કયી ળકામ છે .
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