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புதிய �ராய�றி�ள

குவள்யபில் அளைக�ப்பட்ை 
பபராருட்�ள

சளையல் பபராரு்�ம் ைற்றும் 
பவதுப்ப�ம் 

புதிய பழம்

கு்ளிர் சராதனப் பபட்டி 
உணவு�ள

•	 ்வண்ணைப்பெழம் 
(அகவாககக�ா)

•	 சிறு ்வள்்ளரிகள்
•	 சிறு காரடகள்
•	 பெனி அவ்ர  

(ஸகனா பீஸ)
•	 ச்ைககப்பெ�ாத  

பெச்ச பீனஸ 
•	 பெச்சப் பெட�ாணைி
•	 ்சரரி தககா்ளி
•	 சிறு பெச்்லக கீ்ர
•	 சா்லட க்ல்வ

•	 ்ச்லரி*
•	 ககரடடுகள்*
•	 ்வள்்ளரிககாயகள்*
•	 கு�ைி்ளகாயகள்*
•	 முட்�கககாசு
•	 தககா்ளிகள்*
•	 ைககாசகசா்ளம் 

(ககாரன ஆன தி 
ககாப்)*

•	 பெசசடிககீ்ர 
(்்லடயூஸ)*

•	 இயற்கச சாற்ில 
பெழஙகள் 

•	 சிறு கசா்ளம்  
(கபெபெி காரன)

•	 கசா்ள ைணைிகள்
•	 காயக்ி சூப் 

(கு்்வான உப்பு)*
•	 கவக்வதத பீனஸ 

(கு்்வான உப்பு)
•	 சூ்ர ைீன (டூனா) 

(ஊறறு நீரில)
•	 கா்லா ைீன (சாலைன) 

(ஊறறு நீரில)
•	 சூ்ர ைீன ைறறும்  

பீன க்ல்வ
•	 ்காண்�கக�்்ல
•	 ராஜைா (சிகப்பு 

காராைணைி)
•	 4 பீனஸ க்ல்வ
•	 பெயறு வ்ககள்

•	 நீ்ளாயுள் ்காண� 
சாதா அல்லது 
ைணைமூடடிய பொல 
்பொரிகள்

•	 சாதா காற்ில 
்பொரிதத பொப்காரன*

•	 உ்லர திராட்சப் 
்பொட�்லஙகள்  
(ஒகர பெரிைா்ல)

•	 துணடுக்ளாககிய  
பெழக ககாப்்பெகள்

•	 ச்ைதத சாதா  
சாத பொக்கடடுகள்

•	 கசா்ள அல்லது 

ககாது்ை அப்பெம் 
(க�ாரடில்லா)

•	 முழு உணைவு/
முழுதானிய ்ராடடி 
அல்லது சுருள்கள் 

•	 உ்லரதிராட்ச ்ராடடி
•	 அப்பெஙகள் 

(்பெக்்லடடுகள்)
•	 ஆஙகி்ல ைஃபெினகள்
•	 முழுதானிய அரிசி 

தட்�கள்/கரகரப்பொன 
்ராடடிகள்

•	 ்ராடடி
•	 பீட�ா ்ராடடி

•	 வா்ழப்பெழஙகள்

•	 ஆப்பெிள்கள்

•	 ஆரஞ்சு (ைான�ரின) 

•	 கபெரிககாயகள்

•	 குழிப்கபெரிகள் (பீச)

•	 கதனசுரப்பெிகள் 
(்நக�ாரினஸ)

•	 கிவி பெழம்

•	 திராட்சகள்

•	 பெி்ளாக்பெரரிகள்

•	 ஸடரா்பெரரிகள்

•	 ராஸப்்பெரரிகள்

•	 ப்ளூ்பெரரிகள்

•	 ைாம்பெழம்*

•	 ஆரஞ்சுகள்*

•	 தரபூசணைி*

•	 கிரணைிப்பெழம்*

•	 கதன மு்லாம் பெழம்

•	 லிசசிகள்

•	 சாதா அல்லது 
ைணைமூடடிய தயிர 
்தாடடிகள்

•	 பொக்லடடுக (சீஸ) 
குசசிகள்

•	 பொக்லடடுத (சீஸ) 
துண�ஙகள்

•	 கரீம் சீஸ
•	 சாதா அல்லது 

ைணைமூடடிய பொல
•	 ஹம்ைஸ

•	 ்காழுப்பெில்லா 
இ்்சசித துணடு* 

•	 முட்�கள்*
•	 பொரபெிகயூ சிககன 

(கதால நீககியது)
•	 கசாயா சீஸ (க�ாஃபூ)
•	 ்வள்்ளிப் பூணடு 

கசரதத தயிர பெசசடி 
(ஸாடஸிகி)

•	 ்காண்�கக�்்ல 
வ்� (ஃபெ்லாஃ்பெல) 

•	 தறகபொ்தயப் பெருவகா்லக காயக்ிகள் ைறறும் 
பெழஙக்்ளகய கதர்ந்தடுககவும் 

•	 உ்்ய ்வககப்பெட� பெழஙகள் ைறறும் காயக்ிகள், 
புதிய்வ கபொ்லகவ ஊட�சசதது நி்்்நத்வ

•	 தள்ளுபெடி விறபெ்னயினகபொது, ்பொருடக்்ள 
்ைாததைாக வாஙகுவதன மூ்லம் பெணைத்த 
கசைிகக்லாம்

•	 ‘்லஞ்சபொக’்ஸ குளு்ையாக ்வப்பெதறகு,  
ஓர உ்்்நத நீர பொடடில/ஐஸ கடடி்யச கசரககவும்

•	 சூப், க்ி, பொஸதா (ஸபொ்கடடி) கபொன் சூ�ான 
உணை்வ கபெக ்சயவதறகு ‘்தரகைா’்ஸ 
பெயனபெடுததவும்

•	 ஒரு தணணைீர பொடடி்்ல ்வககவும் ைறறும் குழாய 
தணணைீரால நிரப்பெவும்

*இவவ்ககளுககு கு்்்நதபெடச தயாரிப்கபெ கத்வப்பெடும்.

குறிப்பு�ள
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எனது ஆக்ராக�ியைரான ‘லஞ்சபராகஸ்’
ஓர் ஆக்ராக�ியைரான ‘லஞ்சபராக’ளை தயரார் பசயவதற்கு, ஒவபவராரு உணவுத் பதராகுதியபிலிருந்தும்  

ஓர் உணளவத் பத்ளிவு பசயது அவற்ளறப் பபராருத்தைரான �லளவயராககுங்�ள

தரானளியங்�ள
கறபெதறகும், 

வி்்ளயாடுவதறகும் 
ஆற்்்லத தருகின் 

முழுதானிய 
விருப்பெதகதரவுக்்ளகய 

்பெரும்பொலும் 
கதர்ந்தடுஙகள்

பு்தம்
வலி்ையான த்சகள் 

வ்ளரவதறகு 
உதவுகின்,  

கு்்்நதபெடசைாகச 
்சயலமு்்ப் 

பெடுததப்பெட� 
புரதத்தகய 

கதர்ந்தடுககவும்

�ராய�றி�ள
முககியைான 

்வட�ைினக்்ளக 
குழ்ந்தகள் ்பெ்வும் 

ைறறும் அவரகள் 
நி்்வாக உணைரவும் 

உதவுகின் வ்கயில 
காயக்ிக்்ளத 
கதர்ந்தடுஙகள் 

பழம்
தினமும் பெழத்தத 
கதர்ந்தடுஙகள், 

அவற்ில 
்வட�ைினகள், 

தாதுககள், நாரசசதது 
ைறறும் ஏரா்ளைான 

கபொஷாககுகள் 
நி்்்நதுள்்ளன

பரால்பபராருட்�ள

ஆகராககியைான 
எலும்புகள் ைறறும் 
பெறகளுககு உதவ,  

பொல ்பொருடக்்ளத 
கதர்ந்தடுஙகள்

ஓர் ஊட்ை்ச  
சத்துைளிக� 
‘லஞ்சபராக’ளை 
கபக பசயவது 
சுலபைரானது

முழுதானிய ்பொதிகள்/
பெிட�ா ்ராடடி

முழுதானிய ்ராடடி

முழுதானிய தட்�கள்

பெழுப்பு அரிசி சாதம்

முழுதானிய பொஸதா கவக்வதத முட்�

ச்ைதத பெயறுகள் ைறறும் 
அவ்ரயினஙகள்

ஹம்ைஸ டிப்

சூ்ர ைீன

்காழுப்பெில்லா  
சிககன ைாரபு

ைீ்நதுகபொன ச்ைதத 
காயக்ிகள்

பொக்லடடுககடடி (சீஸ)

்ச்லரி குசசிகள்

்வள்்ளரி ைறறும் தககா்ளி

சா்லட

திராட்சகள்

்வடடிய ஆரஞ்சு 
துண�ஙகள்

ஸடரா்பெரரிகள்

வா்ழப்பெழம்

இயற்கச சாற்ில 
பெதப்பெடுததப்பெட� பெழஙகள்

பொல

கசாயா பொல

உரு்்ளககிழஙகு

தயிர

்வள்்ளிப் பூணடு கசரதத 
தயிரப் பெசசடி (ஸாடஸிகி)


