
                                                                                                                 
��த உண�க	 ��தமாக ேக வ�ைளவ���மா��த உண�க	 ��தமாக ேக வ�ைளவ���மா��த உண�க	 ��தமாக ேக வ�ைளவ���மா��த உண�க	 ��தமாக ேக வ�ைளவ���மா???? 

��த உண�, உடன� உண�, ஜ�� ஃ��(ெநா ��! த"ன#) எ&ற உண� வைகக	 
நல) ேச+�காத உண�கள#& ம, ெபய+களா�). 
 

இைவகைள உ1பதி& 3ல) உட4 ப ம&, ந"�ழி�, உய+ர!த அ8!த) ேபா&ற 
வள+சிைத மா9ற�க	 உ1டாகலா). 
 

உடன� உண�க	 �ள#+வ��க:ப�ட அ4ல� உைற;த நிைலய�4 இ :பதா4, <ைவ 
�ைற;� வ�கிற�. இைத! தவ�+��) ெபா � உண�! தயா�:பாள+க	, அத& 
<ைவைய த�க ைவ�க ச+�கைர, உ:�, ெகா8:�,ந,மண), வ1ண�க	 
ேபா&றவ9ைற ேச+�கிறா+க	. இ� மன#த உட=�� ஊ, வ�ைளவ��கிற�. 
 

உடன� உணவ�4 உ	ள அதிக ெகா8:�க	 கைமயாக இதய!ைத பாதி��). 
உடன� உண�க	 ெகடாம4 இ �க ேச+�க:ப) பதன:ெபா 	 (Preservative) ம9,) 
ரசாயன�க	 உடலி4 ந@<!த&ைமைய உ1டா�கி சி,ந"ரக), க4லAர4 
ஆகியவ9ைற: பாதி��). வ "��4 தயாரா�) உண� வைககைள வ�ட கைடகள#4 
வ�9க:ப) உடன� உண�க	 ஊ�ட@ ச!�க	 �ைற;தைவேய. 
 

உடன� உண�கைள ெதாட+;� எ!�� ெகா	வதா4,  உட=��! ேதைவயான 
ஊ�ட@ச!��க	 கிைட�காம4 உட4 வள+@சிைய� �ைற!� ேநாC எதி+:� 
ச�திய�4லாம4 ெசCகிற�. 
 

உடன� உண� வைககள#4 “Dப!தி சா:ப�ட பய&ப)” (Ready to heat &eat) அட��). 
 

உடன� உடன� உடன� உடன� உண�க	 ப�ரபலமாகஉண�க	 ப�ரபலமாகஉண�க	 ப�ரபலமாகஉண�க	 ப�ரபலமாக���� காரண�க	 எைவ காரண�க	 எைவ காரண�க	 எைவ காரண�க	 எைவ????    
 

• அதிக கால!தி9� ேசமி!� ைவ�க E�F). 
• தயா��க சிறி� ேநர) ேபா�). 
• சைமயலறி� அதிக) ேதைவய�4ைல. 
• சைம��) வர)� அதிக) அ4ல� �ைற� எ&ற நிைல இ4ைல 

• எள#தி4 கிைட�க�G�ய�. 
• அதிகமாகி வ��ட சி, �)ப�க	. 
• பண���F) ஆ1, ெப1 அதிக�:�. 
• E&ேன9ற) அைட;�	ள ெபா ளாதார). 
• உைற;த ெபா ைள பா�கா�க ேகா4� ெசய�& வள+@சி. 
• சைமயைறய�4 �ைற;த ேநர) ெசலவழி!த4 

• பயண�கள#4 ெகா1 ெச4லலா). 
 

ேம=), 
� ேவைல <ைம ம9,) எ�ெபா ைள �ைற�கிற�. 
� பல வைககள#4 ச;ைதய�4 கிைட!கிற�. 
� உண�! ேதைவைய உடன�யாக H+!தி ெசCகிற�.  
� யாராவ� ேநாCவாC பத4, 
� �)ப உ,:ப�ன+கI�� சைமய4 ெசCய ேநரமி4லாத ேபா�  
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� ம9,) வ� !தின�& திJ+ வ ைகய�& ேபா� அவசர உணவாக 

பய&பகிற�. 
� சைமய4 ெசCF) ேநர!ைத ப�ற E�கியமான ேவைலகள#4 பய&ப!தலா) 

என எ1Kகி&றன+. 
 

1999& ெதாட�க!தி4 ஆ+.�.இ (RTE) உண�! ெதாழி4க	 ெப�ய அளவ�4 வள+;� 
உண�! �ைறைய ஆ�ரமி!தன. உண�: ெபா ள#& பய&ப!�) கால!ைத 
உய+!�த4, �திய த&ைம ம9,) <ைவைய த�க ைவ!த4, கவர!த�க பா�கி� 
எ&ப� பல ேநர�கள#4 ம�கைள வா�க@ ெசCகிற�. 
 

 

உடன� அ4ல� வசதி�ேக9ற உண�கஉடன� அ4ல� வசதி�ேக9ற உண�கஉடன� அ4ல� வசதி�ேக9ற உண�கஉடன� அ4ல� வசதி�ேக9ற உண�கைளைளைளைள����    கீO�க1டவா, வைக:ப!தலா)கீO�க1டவா, வைக:ப!தலா)கீO�க1டவா, வைக:ப!தலா)கீO�க1டவா, வைக:ப!தலா)::::    
 

� Dப!தி உ1ண� G�ய வைகக	Dப!தி உ1ண� G�ய வைகக	Dப!தி உ1ண� G�ய வைகக	Dப!தி உ1ண� G�ய வைகக	    (Ready to heat & eat foods): 
இ;த வைக உண�க	 ஒ  பா�ெக��4 அைட!� Dப!தி உ1K) 
வைகய�4 வழ�க:பகி&றன. ந"1ட வாOநா	 ெகா1ட உண� வைகயாக 
இ �க ந&� <!தமா�க:ப�ட அ8!தமான பா�ெக�கள#4 வ�9கி&றன+. 
என#R) 1210ெச ெவ:பநிைலய�4 D ப!த:பவதா=) 1 Eத4 2 
ஆ1க	 வைர ேசமி!� ைவ:பதா=) வ1ண), மண), ஊ�ட@ச!�க	 
�ைறய வாC:�	ள�. ெவஜிடப�	 க�U, அ�சி தயா�:�க	, E8 உண�க	 
அ4ல� காைல உண�க	 Eதலியன இVவைகய�4 அட��). 
 

� உ1ண! தயா+ நிைல உண�க	உ1ண! தயா+ நிைல உண�க	உ1ண! தயா+ நிைல உண�க	உ1ண! தயா+ நிைல உண�க	        (Ready to eat foods):::: 
ஏ�) ெசCயாம4 உடன�யாக ப��!த�ட& உ1ண�G�யைவயா�). (உ.)) 
இ;திய+கள#& ெகாறி��) உண�களான ச+�கைர அ4ல� தான#ய!ைத 
அ�:பைடயாக ெகா1ட இன#:�க	 அ4ல� பXஜி, பேகாடா ேபா&ற 
ெகாறி��) வைகக	.  
 

� பய&ப!த தயா+ நிைல உண�க	பய&ப!த தயா+ நிைல உண�க	பய&ப!த தயா+ நிைல உண�க	பய&ப!த தயா+ நிைல உண�க	        (Ready to use  food): : : :  
(சைம�க வ,�க,மா9றியைம�க:ப�ட வைக தயா+ நிைல உண�க	) 
சைம�க! தயா+ நிைல உண�கேளா சிறி� ந"+ ேச+!� சா:ப�E& 
சைம!த4 (உ.)) ேம�ேரான#, Uபெக��, ேசமியா, Y4U, அ4வா மி�U, 
ெர� உ:�மா மி�U, ெர� கி@ச� மி�U, ெர� �லV மி�U, ெர� இ�லி மி�U 
ேபா&றைவ. 

 

ஆC����ப!த:ப�டஆC����ப!த:ப�டஆC����ப!த:ப�டஆC����ப!த:ப�ட((((RTE) உண� வைகக	 உண� வைகக	 உண� வைகக	 உண� வைகக	::::    
வ�ைசவ�ைசவ�ைசவ�ைச உண� வைகக	உண� வைகக	உண� வைகக	உண� வைகக	 ப�ரா1� வைகக	ப�ரா1� வைகக	ப�ரா1� வைகக	ப�ரா1� வைகக	 �ரத) �ரத) �ரத) �ரத) (%)(%)(%)(%) 
1. ப��யா 9.0 

2. எ).�.ஆ+ 8.0 

3. ஆசீ+வா! 5.0 

4. கி@ச&U ஆ: இ;தியா 5.0 

5. 

டா4 ம�கான#டா4 ம�கான#டா4 ம�கான#டா4 ம�கான# 

ஏ.�.எஃ: ேசா4 4.3 

1. எ).�.ஆ+ 12.0 

2. ப��யா 7.0 

3. 

ம�ட+ ப&ன "+ம�ட+ ப&ன "+ம�ட+ ப&ன "+ம�ட+ ப&ன "+    

கி�U 5.0 



                                                                                                                 
4. ஆசீ+வா! 3.9 

1. ஆசீ+வா! 2.5 

2. ப��யா 2.0 

3. 

ெபா�க4ெபா�க4ெபா�க4ெபா�க4    

எ).�.ஆ+ 2.0 
1. ஆசீ+வா! 6.9 

2. ஏ.�.எஃ: ேசா4 5.2 

3. கி�U 4.5 

4. எ).�.ஆ+ 4.0 

5. ப��யா 3.0 

6. 

பால� ப&ன "+பால� ப&ன "+பால� ப&ன "+பால� ப&ன "+    

ச&ரா: 3.0 
1. சரU வ "� மி4�ெடU+� 4.0 

2. 
வ "� மிவ "� மிவ "� மிவ "� மி4� ெடU+� 4� ெடU+� 4� ெடU+� 4� ெடU+� & & & & பாயச)பாயச)பாயச)பாயச)    

ட�	 ஆ+U பாயச) 4.0 

1. கி@ச&U ஆ: இ;தியா E+�ேம!தி 13.7 

2. கி@ச&U ஆ: இ;தியா தா+ப� 11.9 

3. 

அைசவ உண�அைசவ உண�அைசவ உண�அைசவ உண�    

கி@ச&U ஆ: இ;தியா ெச��நா 10.9 

ஒ:பb� ஆC�ஒ:பb� ஆC�ஒ:பb� ஆC�ஒ:பb� ஆC�:::: 
ஒ:பb� ஆC� எ&ப� ப4ேவ, நி,வன�கள#& ெபா �கைளF), ேசைவையF) 
தர!தி& அ�:பைடய�4 ஆC� ெசCவ� எ&ப� ஒ  நைடEைறய�4 உ	ள 
வழ�கமா�). 
 

கா&ச+� 7 ெபா �க	 ம9,) 3 ேசைவக	 ஒ:பb ெசC�	ள�. அவ9றி4 ஒ&, 
உ1ண!தயா+ நிைல(RTE) உணவ�& கீO வ ), Dப!தி உ1ண தயா+ 
நிைல(RTH&E) உண� ஆ�). 
 

இ;த ஆCவான� இVவைக உண�கள#4 ஊ�ட@ச!� உைடயதா ம9,) ஊ, 
வ�ைளவ���) G�:ெபா 	 ேச+�க:ப�	ளதா எ&பைத: ப9றி ஒ  E���� 
வர உத�).  
 

உடன� உண� வா�க �றி:�உடன� உண� வா�க �றி:�உடன� உண� வா�க �றி:�உடன� உண� வா�க �றி:�:::: 
 

� ேலப�ைள     - ந&� ப�F�க	 

� ஊ�ட@ச!� அள�கைள   - ��;� ெகா	I�க	 

� உ	ள "� ெபா �க	/           
எைட/வ�ைல/நாைள    - ஒ:ப��:பா �க	 

� �ைற;த வ�ைல & அதிக  
    ஊ�ட@ச!� ெபா �கைள    - ேத+� ெசCF�க	 

� ேதைவயான ஒ&ைற    - வா���க	 

� �திய ெபா �கைள ம�)   - பய&ப!��க	  
� Dப!திய�டேன    - உ1K�க	 

� ேப�J�யா ெப �க!ைத   - த!தி�க	  

� ெக�: ேபானைத    - ஒ����க	 

� ெக�: ேபான ெபா 	 ப9றி     - �கா+ ெசCF�க	 

� தயா�:பாள+ & அர< அ=வல+கைள - அK��க	 
 

 

 



                                                                                                                 
 

உட4 நல&உட4 நல&உட4 நல&உட4 நல& ேப ேப ேப ேபK) சிலK) சிலK) சிலK) சில    �றி:�க	�றி:�க	�றி:�க	�றி:�க	:::: 
 

� ஒ  உணவ�4 உ	ள இரசாயன!ைத எVவா, உ�க	 உட4 ஏ9,� ெகா	கிற�. 
� உணவ�4 ேச+��) G�: ெபா 	க	 உ�கI�� எ;த அள� த"�கிைழ:பைவ? 

� எVவா, அைவ உ�க	 நல!ைத� ெக�கி&றன? 
� உ�க	 “ஜ"&” எ;த அள��� உதவ� ெசCகிற�? 
� உ�கள� “ஆ1� ஆ�ஸிெட1�” எVவா, உ�கI�� பா�கா:பாக உ	ள�? 
� ேதைவய�4லாத ெபா ைள உ�க	 உட4 எVவா, ெவள#ேய9,கிற�? 

� ேதைவய�4லாத ெபா ைள உ�க	 உட4 எVவா, ெவள#ேய9,கிற�? 

 

எ&பைத: ெபா,!� உண� வைகக	 உட=�� உர) ேச+��). 
 

 

வ "��4 ெசCத உணைவவ "��4 ெசCத உணைவவ "��4 ெசCத உணைவவ "��4 ெசCத உணைவேயேயேயேய உ1K�க	 உ1K�க	 உ1K�க	 உ1K�க	!!!! 
பழ) ம9,) காCகறிகைள அதிபழ) ம9,) காCகறிகைள அதிபழ) ம9,) காCகறிகைள அதிபழ) ம9,) காCகறிகைள அதிக அளவ�4 உ1K�க	க அளவ�4 உ1K�க	க அளவ�4 உ1K�க	க அளவ�4 உ1K�க	!!!! 
ந4ல உட4 நல!ேதா ந"1ட நா	 வா8�க	ந4ல உட4 நல!ேதா ந"1ட நா	 வா8�க	ந4ல உட4 நல!ேதா ந"1ட நா	 வா8�க	ந4ல உட4 நல!ேதா ந"1ட நா	 வா8�க	!!!!       
    ************ 


