িপতামাতােদর জনয্ পুি িনেদর্ িশকা
িশ

পিরচযর্া েকেnd থাকার সময় আপনার িশ েক জলখাবার o দুপুেরর খাবার েদoয়া হেব যা sাsয্কর o

সুষম। যিদ আপিন েকেnd খাদয্ o পানীয় পাঠােত চান দয়া কের sাsয্কর খাদয্ o পানীয় পাঠােবন। নীেচ
আেরা তথয্ রেয়েছ।

কত ঘন
ঘন →

pিতিদন

কখনo কখনo

কখনi না

পানীয়

েকােনা সুগার েনi:
জল, কম-ফয্াট (1%) বা 2
বছেরর েবশী বয়সী িশ েদর
জনয্ ফয্াট হীন দুধ

সবিজ

রাnা করা/কাঁচা েয েকােনা
সবিজ:
টেমেটার রস বা সস; 100%
গাজর, মিরচ, টেমেটা, ফু লকিপ, সবিজর রস, িদেন 4 আuেnর
শসা, সবুজ শােকর সালাদ,
েবশী নয়
েসলাির, েsায়াশ, বীট

কড়া কের েতল ভাজা সবিজ,
সয্ালাড িদেয় সবিজ ঢাkন

ফল

েয েকােনা তাজা ফল:
আেপল, কমলা, নাশপািত, কলা,
েপঁেপ, জাmুরা, িকui, তরমুজ,
িমি ত ফেলর সয্ালাড

িচিন-সমৃd, কয্ানজাত ফেলর
হালকা বা গাঢ় িসরাপ, ফেলর
রস, ফেলর ৈতির খাবার eবং
“েরাল”

দুgজাত

1% বা ফয্াট ছাড়া/সর পড়া
দুধ, কম ফয্ােটর পিনর, কম
ফয্ােটর দi

দiেয়র uপের কয্ািn সহেযােগ

েpািটন

চিবর্হীন েpািটন eবং মাংস:
মটর িট, টু না (জেল), বাদাম,
বীজ, বাদাম eবং বীজ বাটারস
(েকান aিতিরk িচিন বা লবণ
িদেয়), তফু , রাnা করা িডম,
েবকড িচেকন eবং তািকর্

েবশী ফয্াট/েবশী েসািডয়াম
pিkয়াজাত মাংস (সালািম,
েবােলােন, হট ডগ), েবকন,
ভাজা িচেকন / মাছ িsক

শসয্/sাচর্

সmূণর্ শসয্:
আটা/সmূণর্-শেসয্র িট,
িপটা,পাsা eবং kাকাসর্,
oটিমল, বাদামী চাল, kসkস

100% রস, িদেন 4 আuেnর
েবশী নয়

100% রেসর কয্ানজাত ফল,
আেপেলর চাটিন (িচিন ছাড়া),
ভাজা সবিজ (িচিন ছাড়া),
ফেলর েলদার (িচিন ছাড়া)

পিরেশািধত (সাদা) িট eবং
শসয্, gাহাম kাকাসর্, রাiস
েকক, েনানতা িবsু ট

িচিন-সমৃd পানীয় eবং হালকা
পানীয় েযমন েসাডা, ফল পানেশ,
িমি ফেলর রস, িমি চা

kিকজ, চকেলট, gােনালা বার,
মাশর্ময্ােলা, িমছির, েডানাট,
খাদয্শসয্, েটাsার পয্ািs, হাiসুগার িসিরয়াল

আপনার পিরবােরর জনয্ sাsয্কর জীবনধারা সmেকর্ তেথয্র জনয্, nyc.gov/health-e যান eবং “school‐based
nutri on” (“sু ল িভিtক পুি ”) aনুসnান ক ন

িকভােব পুি র িবষয় সmেকর্ েলেবল পড়েত হয়
আেরা sাsয্কর uপাদান বাছাi করার েkেt সাহােযয্র জনয্ খাদয্ পেণয্র পুি র িবষেয়র েলেবল o uপাদােনর
তািলকা বয্বহার ক ন।
1. িক পিরমাণ িনেত হেব তা জানুন
িক পিরমান eবং কতটা কের িনেত হেব তা
েচক ক ন। ei খাবাের দু'বার িনেত হয়
(1 কাপ + 1 কাপ).
2. কয্ালির েদেখ িনন
3. pিতিদন % কের খুঁজন
ু
আপনার পছnেক eিট বয্বহার ক ন।
5% বা তার কম হল কম.
20% বা তার েথেক েবশী হল েবশী.
4. e িলেক কম রাখুন:
েমাট ফয্াট
সয্াচু েরেটড ফয্াট
াn ফয্াট
েকােলেsরল
েসািডয়াম

5. e িলেক েবশী রাখুন:
ফাiবার
িভটািমন e
িভটািমন িস
কয্ালিসয়াম
আয়রন

uপাদান তািলকা:
আপনার খাবাের িক িক রেয়েছ তার তেথয্র জনয্ uপাদােনর তািলকা েচক ক ন। খাবারিট ৈতির করেত
েকান uপাদানিট সবেচেয় েবশী o েকানিট সবেচেয় কম েলেগেছ তা তািলকাভু k থােক।

েসiসব খাবার চয়ন ক ন েয িল:



uপাদােনর তািলকা েছাট o সাধারন

শসয্ uপাদান সমৃd। uদাহরণ প: গেমর আটা

eiসব খাবার eড়ান:
uপাদােনর তািলকা বড়
 আংিশকভােব হাiে ােজেনেটড েতল থােক ( য্াn ফয্াট)




pথম কেয়কিট uপাদােনর মেধয্ িচিন/ শকর্রা-জাতীয় uপাদান েলােক তািলকাবd ক ন।
সাধারনতঃ িচিন বলেত বুঝায়- আেখর েথেক িচিন, সুেkাজ, gেকাজ, েডেক্sাজ, uc ু েkাজ
কনর্ িসরাপ, ড় eবং

পাnিরত িচিন।

