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ஊட்டச்சத்துக்கள்  

 முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்கள் ஆறு வககப்படும் : 

                              1. கார்பபாகைட்பேட்டுகள்             2. புேதங்கள்                 

                              3. ககாழுப்புகள்                                          4. கவட்டமின்கள்      

                              5. தாது உப்புக்கள்                                      6. நீர் 

 

கார்ப ாஹைட்பேட்டுகள் (மாவுச் சத்து ) : 

 கார்பபாகைட்பேட்டுகள் ஆற்றல் தரும் உணவுக்கூறுகள் ஆகும். 

 இது கார்பன்,கைட்ேஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் ஆகியவற்கறக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 

கார்ப ாஹைட்பேட்டுக்களின் நிஹை மூைப் ப ாருள்கள் 

   சர்க்ககே 

 

பழங்கள்,பதன்,கரும்புச் சர்க்ககே 

,படீ்ரூட் 

   ஸ்டார்ச் 

 

அரிசி,பசாளம்,உருகளக்கிழங்கு 

மற்றும் பிற 

நார்ச்சத்து உணவு முழுதானியங்கள்,ககாட்கட 

உணவுகள் மற்றும் பிற 

 

 கார்பபாகைட்பேட்கள் சர்க்ககே மூலக்கூறுகள் அடிப்பகடயில் 

வககப்பட்டுள்ளன. 

 ஒற்கறச் சர்க்ககே (குளுக்பகாஸ்  ) 

 இேட்கடச் சர்க்ககே (சுக்போஸ் ) 

 கூட்டுச்சர்க்ககே (கசல்லுபலாஸ்) 
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பகாழுப்புகள் : 

 இது கார்பபாைட்பேட்கடவிட அதிக ஆற்றகலத் தேக்கூடியது . 

        எ.கா : கவண்கணய்,கநய் ,பால்,பாலாகடக் கட்டி, பன்னரீ் ககாட்கடகள். 

                    இகறச்சி   ,மீன் ,முட்கடயின் மஞ்சள் கரு.  

 இஹை உடஹைப்   ாதுகாத்து உடல் பசல்கஹளயும்  ாதுகாக்கின்றன. 

 சில ககாழுப்பு அமிலங்கள் 'அத்தியாைசிய பகாழுப்பு அமிைங்கள்' என 

அகழக்கப்படுகின்றன. 

 மனித உணவூட்டத்திற்கு அத்தியாவசியமான ககாழுப்பு அமிலம் ஒபமகா 

ககாழுப்பு அமிலமாகும். 

புேதங்கள் : 

 உடல் வளர்ச்சி,கசல்ககளப் புதுப்பித்தல் மற்றும் கசரிமானம் பபான்ற 

பல்பவறுவிதமான உடற்கசயல்களுக்கும் புேதங்கள் மிகவும் அவசியம். 

                எ.கா : முட்கட,மீன்,பால்,பகாழி,இகறச்சி,பசாயாபனீ்ஸ், 

               ககாட்கடகள் ,    பருப்புக்கள்  

 புேதங்கள் உடல் வளர்ச்சிக்கு உதவும் உணவுகள் ஆகும்.   

 அதிகமான புேதம் உள்ள உணவு பசாயா ீன்ஸ் ஆகும். 

 நம் உடலில் ஒன் து  அத்தியாைசியமான அமிபனா அமிலங்கள் உள்ளன. 

 அகவ  ஃபிகனல்அலகனன்,பவகலன்,திரிபயாகனன்,டிரிப்படாஃபபன், 
கமத்திபயாகனன்,லுகசன்,ஐபசா லுகசன்,கலசின் ,ைிஸ்டிகடன். 

ஹைட்டமின்கள் :  

 கவட்டமின்கள் சிறிய அளவில் பதகவப்படும் மிக முக்கியமான 

ஊட்டச்சத்தாகும். 

 பழங்கள்,காய்கறிகள்,தானியங்கள்,இகறச்சி பபான்றவற்றில் கவட்டமின்கள் 

அதிகம் காணப்படுகின்றன. 

 ஆறு முக்கிய ஹைட்டமின்கள் :  A,B,C,D,E and K   

      கவட்டமின்   B மற்றும் C           -    நீரில் ககேயும்  

      கவட்டமின்   A,D,E  மற்றும் K  -    ககாழுப்பில் ககேயும் 
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 கநல்லிக்கனிகளில் ஆேஞ்சுப் பழங்ககள விட 20 மடங்கு,அதிக 
கவட்டமின் C காணப்படுகிறது. 

ஹைட்டமின்கள் மூைங்கள் குஹற ாட்டினால் 

ஏற் டும் பநாய்கள் 

 

கவட்டமின் A 
மீன்,எண்கணய்,முட்கட ,பால் 

,பகேட்,மஞ்சள்  நிற பழங்கள்,கீகேகள். 

 
மாகலக்கண் பநாய் 

கவட்டமின் B முழு தானியம்,பால்,மீன்,பயிறு 

வகககள் 

கபரிகபரி 

கவட்டமின் C ஆேஞ்சு,கநல்லிக்காய்,தக்காளி ஸ்கர்வி 

கவட்டமின் D முட்கட,பால்,சூரிய ஒளி ரிக்ககட்ஸ் 

கவட்டமின் E தாவே எண்கணய்கள்,பச்கச 

காய்கறிகள்,ஆப்பிள்,மாம்பழம 

நேம்பு 

பலவனீம்,மங்கலான 

கண்பார்கவ,மலட்டுத் 

தன்கம 

கவட்டமின் K பச்கசக்காய்கறிகள்,முட்கடபகாஸ்  

மற்றும் பால் கபாருள்கள் 

பலவனீமான 

எலும்புகள்,பற்கள் 

பபான்றகவ 

 

தாது உப்புகள் : 

 தாது உப்புகள்  வளர்ச்சிக்கும்,உடல் கசயல்பாடுககள 

ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும் பதகவப்படுகின்றன. 

எ.கா : கீகே வகககள்,பருப்பு வகககள் ,முட்கட,பால்,மீன்,மற்றும் 

பழங்கள்  

 தாது உப்புகளும் பாதுகாப்பு உணவுகள் ஆகும். 

 கால்சியம்,பசாடியம் , கபாட்டாசியம் 

 

புேதச்சத்துக் குஹற ாட்டு பநாய்கள்  

 குவாசிபயார்கர் (Kwashiorkar  )  

 மோஸ்மஸ் ( Marasmus ) 
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உணவு தேக்கட்டுப் ாடு  

 இந்திய அேசாங்கம் 1945 - ஆம்  ஆண்டு 'உணவு கலப்படம் தடுப்புச் சட்டம்'  

1955 - ஆம் ஆண்டு ' உணவு கலப்பட தடுப்பு விதிகள்'  பபான்ற சட்டங்ககள இயற்றியது. 

 

நம் நாட்டிலுள்ள உணவு தேக்கட்டுப் ாடு நிறுைனங்கள் : 

 ISI,AGMARK,FPO,FCI மற்றும் இதே சுகாதாேத் துகறகள் நுகர்பவார் பயன்படுத்தும் 

கபாருள்களுக்கு குகறந்தபட்ச தே நிர்ணயங்ககள விதித்துள்ளன. 
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