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পটভু মি
সংখ্যালঘু জাতিগ�োষ্ঠি (ভারতীয়, বাংলাদেশী, পাকিস্তানি, আফ্রিকান,ক্যারিবায়ান এবং চায়নিজ সহ) মূল ধারার
শেতাঙ্গদের চেয়ে স্বাস্থ্য ঝু কিতে আছে। কিছু কিছু বিএমই (BME) গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘ মেয়াদি অনেক সমস্যা যেমন
টাইপ ২ ডায়েবেটিস, অধিক হৃদর�োগ এবং বিভিন্ন ধরনের কেনসার অতি সাধারণ । শেতাঙ্গ বংশ�োদ্ভূ ত জনগণের চেয়ে
দক্ষিণ এশিয়ার বংশ�োদ্ভু ত জনগন ৬ গুণ এবং আফ্রিকা/আফ্রিকার ক্যারিবিয়া বংশ�োদ্ভূ ত জনগণ ৩ গুন বেশি টাইপ
২ ডায়েবেটিসের ঝু কিতে আছে ১ । বহুজাতিক গ�োষ্ঠির মধ্যে এর বিস্তারের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যায়,শেতাঙ্গদের
তু লনায় দক্ষিণ এশিয়ার শিশুরা ৮.৭ গুণ এবং কৃ ষ্ঞাঙ্গ বংশ�োদ্ভূ ত শিশুরা ৬.২ গুন টাইপ ২ ডায়েবেটিসে আক্রান্ত
হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ২ । যা’দের ডায়েবেটিস আছে , তা’দের হৃদর�োগে আক্রান্ত হওয়ার ঝু কি ৩গুন বেশি – যাহা
ডায়েবেটিসের একটি মারাত্বক উপসর্গ । বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্যাভ্যাস ও জীবনপ্রণালীর পরিবর্তন হতে থাকে ফলে
আর�ো জটিল উপসর্গের ঝু কি বৃদ্ধি পায় ।
একটি স্বাস্থ্য সম্মত জীবণপ্রণালী রক্তে শর্ক রা ও ক�োলেষ্টেরল, রক্ত চাপ এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূ মিকা পালন করে
। সুতরাং দীর্ঘ মেয়াদি র�োগের আক্রমণ প্রতিহত করতে বা নির্ণীত র�োগের সাথে আর ক�োন উপসর্গ যেমন কিডনীর
সমস্যা, চ�োখের দৃষ্টি ল�োপ, সংক্রমণ, চামড়া এবং পায়ের সমস্যা সৃষ্টি যাহাতে না হয় সে জন্য প্রত্যেকের উচিত একটি
স্বাস্থ্য সম্মত জীবনপ্রণালী অনুসরণ করা ।

বয়সকালে সামাজিক অনেক সমস্যার কারণে স্বাস্থ্য সম্মত জীবণযাপন বাধাগ্রস্থ হয় , যেমন :
• জীবনযাত্রার মূল্য বৃদ্ধি
• চলাচলের সমস্যা
• একাকি বাস
• কেনাকাটা ও খাবার তৈরির জন্য সময় ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন
• রন্ধন কার্য্যে দক্ষতা
• কল্পনা ও বিশ্বাস
খাদ্যাভ্যাস ও জীবনপ্রণালী সম্বলিত এই দলিলটি ক্ষুদ্র জাতিগ�োষ্টির বয়স্ক ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা
হয়েছে । যদিও ইহা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে মূলত ইহা ষাট উর্দ্ধ জনগণের উদ্দেশ্যে প্রণীত ।

স্বাস্থ্য সম্মত জীবণপ্রণালীর জন্য ৪টি সাধারণ বিষয় বিবেচ্য :
• খাদ্য এবং খাদ্যাভ্যাস
• সক্ষমতা ও ব্যায়াম
• সুখ ও মানষিক প্রশান্তি
• চিকিৎসা
১,নাজার�ো জে ওয়াই (১৯৯৭) যুক্তরাজ্যের সংখ্যালঘু জাতীর স্বাস্থের জাতীয় সমীক্ষায় প্রাপ্ত। লন্ডন পলিসি ষ্টাডিস ইন্সটিটিউট। এইচকিউআইপি
২,(HQIP) ন্যাশনাল পিডিয়াট্রিক ডায়েবিটিক এর ২০১১/১২ নিরীক্ষার রিপ�োর্ট ।
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খােয ও খােযাভযাস

ক�োন ক�োন ক্ষেত্রে অনেকে তাদের শারিরীক পরিবর্তন বুঝতে পারে না এবং যদিও শারিরীক পরিশ্রম ক্রমশ কমতে থাকে ,
তাদের ক�োন প[রিবর্তন হয় না বরং আহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় । এ ক্ষেত্রে-

প্রত্যেকেরই উচিত যতদুর সম্ভব শারিরীক পরিশ্রমের মাত্রা বজায় রাখা । তবে, যেহেতু বয়স বৃদ্ধির সাথে এবং/অথবা
কম শারিরীক পরিশ্রমের কারণে ক্ষুধাও কম অনুভুত হয় । ইহা স্বাভাবিক যেহেতু আমাদের শরীরে ক্যালরির চাহিদা কম
থাকে৩।

• শরীর বড় হয় ও ওজন বৃদ্ধি হয়
• ক�োলেষ্টেরলের মাত্রা বৃ্দ্ধি ও রক্তচাপের কারণে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে এবং হৃদ র�োগ দেখা দেয়।
• রক্তে শর্ক রার পরিমান বৃদ্ধি পায় ও ডায়েবেটিস হয়
• অন্যান্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঝু কি বৃদ্ধি করে

যে সকল সমস্যাসমূহ দেখা দিতে পারে
যদি খাদ্যের পরিকল্পনা যত্ন সহকারে করা না হয়, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের স্বল্পতার কারণে স্বাস্থহানি ঘটতে পারে।
শারিরীক পরিশ্রমের অভাবে এবং স্বল্পাহারের কারণে যাহা ঘটে:
• পেশীর দুর্বলতা দেখা দিতে পারে
• হাড়ের ক্ষয় বৃদ্ধি হতে পারে

পঞ্চা্শ�োর্ধ একজন ল�োকের জন্য কি পরিমান
ক্যালরি প্রয়োজন?

৫০-৬৫ বৎসর বয়স মধ্যে স্বাভাবিক শারিরিক
কর্মকান্ড করতে সক্ষম এমন মহিলার জন্য
প্রয়োজন প্রায় ২০০০ কিল�ো ক্যালরি প্রতিদিন
এবং পুরষে
ু র জন্য প্রতিদিন প্রয়োজন ২৫০০
কিল�ো ক্যালরি ।
তবে বয়স যতই বাড়বে এবং/বা শারিরিক
কর্মকান্ড কম হলে কিছু ক্যালরি খেতে হবে ।
বয়স্ক অকর্মন্য মহিলার প্রয়োজন হতে পারে
প্রতিদিন প্রায় ১৬০০ কিল�ো ক্যালরি এবং
পুরষে
ু র জন্য প্রতিদিন ঠিক ২০০০ কিল�ো
ক্যালরি

বয়বৃদ্ধির কারণে এবং ক�োন ক�োন ঔষধ সেবনের কারণে –
• ক্ষুধামান্ধা দেখা দিতে পারে
• স্বাদের পরিবর্তন হতে পারে
• চর্ব্বন ও গলধকরণে সমস্যা দেখা দিতে পারে
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টিকা : ওজন কমাতে হলে ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ কমাতে হবে আর ওজন বাড়াতে হলে ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ
বাড়াতে হবে।

৩. ভেলু ফর এনার্জীতে উল্লেখিত খ্যাদ্যঅভ্যাস. এসএসিএন (SACN) TSO
https://www.gov.uk/government/uploads/system/upload/attachment_data/file/339317/SACN Dietary
Reference Values for Energy.pdf
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ইহা স্বীকার্য্য যে বহুজাতিক নৃগ�োষ্টির খাদ্য তালিকা পুরাপুরি এই প্লেট অনুষারে নয় । তবে খাদ্য বিশেষজ্ঞের সহায়তায়
এ প্লেটের উপবিভাগের খাদ্যসমূ্যকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যাশ করা যেতে পারে ।

স্বাস্থ্যকর খ্াদ্য গ্রহণ
সুসি খ্াদ্য গ্রহণ
যুক্তরাজ্যে স্বাস্থ্যকর খাবারের জন্য প্রধান পাঁচটি খাদ্য গ�োত্র থেকে ইট ওয়েল প্লেট (Eat Well Plate) অনুষারে খাদ্যের
আনুপাতিক হার নির্ধারণ করে স্বাস্থ্যকর খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করা হয়।
এরূপ আনুপাতিক হারে প্রস্তুত খাবারে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের সুসম পরিমান নিশ্চিত করা সম্ভব । সুতরাং ফলমুল
ও শাকসবজি প্রচু র পরিমানে এবং যে সকল পানীয় ও খাদ্যে চর্ব্বি এবং শর্ক রার পরিমান বেশি তাহা অল্প পরিমানে গ্রহন
করা উচিত । প্রতিদিন সুসম খাদ্য গ্রহণের চেষ্টা করা ভাল তবে প্রতিবারের খাবারে না হলে ও চলবে। সপ্তাহে অন্তত:
একদিন সুসম খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে । লবনের পরিমাণ কম এমন খাদ্যই পছন্দে রাখা ভাল ।

সংখ্যা লঘু নৃগ�োষ্টির ফু ড প্লেট

কার্বোহাইড্রেট
Carbohydrates
33%

33%

দুগ্ধ ওand
দুগ্ধজাত
খাদ্যproducts
Milk
Dairy
চর্ব্বি ও rich
শর্ক রাinজাতীয়
খাদ্য sugars
Foods
fats and
প্রোটিন
Proteins

12%

15%

ফলমূল and
ও শাকসবজি
Fruits
Vegetables

8%

ছবিতে মুখ্য খাবারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে
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অল্প অল্প করে বার বার খাদ্য গ্রহণ

লবন কম খাওয়া (বা স�োডিয়াম )

ইহা খুবই জরুরী যে সারাদিন সুসম খাদ্য গ্রহণ করা, যেহেতু মানুষের বয়স বেশি হলে এক সঙ্গে বেশি খাদ্য গ্রহণ করতে
পারে না । সুতরাং অল্পঅল্প করে দিনে কয়েকবার খাদ্য গ্রহণ করার লক্ষ্য থাকতে হবে।

অত্যধিক লবন রক্তচাপ বৃদ্ধি করে যার ফলে হৃদ র�োগ ও সন্যাস র�োগের ঝু কি বাড়ায়। একজন পূর্ণবয়স্ক ল�োক দৈনিক
৬ গ্রামের অধিক লবন খাবেন না –প্রায় এক চা চামচ পরিমান । আমরা যে সকল খাবার খাই যেমন পাউরুটি,
সিরিয়েলস, ক্রোইসান্ট, পনীর, হাম, লবনাক্ত মাছ, ধুমায়িত মাছ ও মাংস, সয়া স�োস, আচার, অন্যান্য স�োস, তৈয়ারি
খাদ্য যেমন স�োপ,পিজা ইত্যাদিতে আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অধিক পরিমানে ( ক�োন ক�োন ক্ষেত্রে অত্যধিক ) লবন থাকে।
কম লবন দিয়ে পাকান�ো খাবার স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারি । খাবার কেনার সময় অল্প লবনযুক্ত খাবার কেনা উচিত ।

দিনের আহারের মধ্যে সকালের নাস্তা খুবই গুরত্বু পূর্ণ । ক�োন ক�োন ঔষধ আহারের সাথে সেবন করতে হয়, সুতরাং
খাদ্য পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে ।
প্রোটিনের পরিমাণ গুরত্বু পূর্ণ তবে মাঝে মাঝে উহা অসচ্ছ । প্রোটিনের পরিমাণ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা নিচের ওয়েব
সাইটে পাওয়া যাবে ।
http://www.nhs.uk/Livewell/5ADAY/Pages/Protionsizes.aspx. ওজন কমাতে হলে বা ক�োন বিশেষ ধরনের খাদ্যের
পরিমাণ কমাতে চাইলে তখন প্রোটিনের পরিমাণ কমাতে চাইলে উত্তম পন্থা হল ছ�োট প্লেট বা বউল ব্যবহার করা ।

টিকা : ক�োন ক�োন খাবারে লবনের পরিবর্তে স�োডিয়াম ব্যবহৃত হয়ে থাকে । উল্লেখ্য ১গ্রাম স�োডিয়াম = ২.৪ গ্রাম
লবন ।

• জলখাবার যেমন ক্রিস্প, চানাচু র, ব�োম্বে মিক্স, প্রণ ক্রেকার্স, চিনি
•
•
•
•
•
•

ছ�োট মাঝারি ও বড় প্রোটিনের চাপাতি সাইজ

ইত্যাদির লবন বিহীন বিকল্প যেমন ক্রেকার্স,ভাজা

ক্রিস্প এবং অল্প চর্ব্বি সমৃদ্ধ তাপিত বিস্কু ট খাওয়া যেতে পারে ।
লবন দিয়ে ভাজা বাদামের বদলে শুকন�ো ভাজা বাদাম, প্রয়োজনে স্বাদের জন্য মসলার গুড়ো ছিটিয়ে দেয়া যেতে
পারে ।
সম্ভব হলে লবন বিহীন বা অল্প লবন সমৃদ্ধ খাবার পছন্দে রাখুন ।
স�োস, আচার, মায়োনেজ এবং সরিষার ব্যবহার কমিয়ে দিন ।
ধুমায়িত খাবারের পরিমান কমিয়ে দিন ।
খাবার তৈরি করার সময় বা টেবিলে খাবারে অযথা লবন মেশাবেন না ।
পাকান�োর সময় লবনের পরিবর্তে মসলা ও গুল্মের মিশ্রণে খাবার সুস্বাদু করুন ।

সতর্ক তা : দ্রবনীয় টেবলেট যেমন ব্যাথা নিবারক ও ভিটামিন টেবলেটে লবন থাকতে পারে । কাজেই ডাক্তারের
পরামর্শ নিন ।

প্রচু র পরিমানে পানি পান
পুনরুজ্জীবিত করার গুণাবলীর জন্য পানি সুপরিচিত । স্বাস্থ্যের জন্য পানি অতীব জরুরী হওয়া সত্বেও পুষ্টিকারক
হিসাবে পানিকে অনেক সময় অবহেলা করা হয় । বয়স বেশি হলে শরীরে বেশি পানির প্রয়োজন হয়। অনেকে দিনে
৩-৪ গ্লাস পানি পান করে থাকে, কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিদের বেলায় এর দ্বিগুন পরিমাণের প্রয়োজন হয় ( দিনে কমপক্ষে
১.৬ লিটার4)।
তরলকৃ ত শরবত চিনি না মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে।
4 Hodgkinson B, Evans D, and Wood J. Maintaining oral hydration in older adults: a systematic review. International
Journal of Nursing Practice 2003;9:S19-28
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প্রচু র পরিমানে ফলমুল ও শাকসবজী আহার করা

শর্ক রা সমৃদ্ধ খাবার সীমিত রাখা

সমিক্ষায় দেখা যায় স্কটল্যান্ডে সংখ্যালঘু নৃগ�োষ্টি বংশদ্ভু ত জনগন ফলমুল ও শাকসবজী আহারের ক্ষেত্রে সেখানকার
মুলধারার জনগনের চেয়ে এগিয়ে আছে5 । তবে ইউকে জীবণধারার প্রভাবে এর পরিবর্তন হতে পারে।

বয়স বাড়তে থাকলে শর্ক রা গ্রহণের মাত্রা সীমিত রাখা উচিত । অধিক পরিমানে শর্ক রা গ্রহণ করলে শরীর স্থু ল হয়
ও ওজন বাড়িয়া যায় এছাড়া ডায়েবেটিস সহ নানা ধরনের উপসর্গ দেখা দেয় তবুও কার�ো (যারা ডায়েবেটিসে ভু গছেন
তারাও ) মিষ্টি দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা উচিত নয়; তবে তারা যেন সচরাচর তাহা আহার না করে । শর্ক রা
সমৃদ্ধ খাবার যেমন মিষ্টি, মিটাই (ইন্ডিয়ান মিষ্টি যেমন লাড্ডু ,গ�োলাব জাম ইত্যাদি ) খির (চাউলের তৈরি পুডিং)
সিম�োলিনা/সুজি, কেক, বিস্কু ট, চকলেট সস জাম , মিষ্টি পানীয় ও অন্যান্য শর্ক রা ও চর্ব্বি সমৃদ্ধ জুস মাঝে মধ্যে
গ্রহন করা যেতে পারে ।
আপনি যদি শর্ক রাযুক্ত খাবার খেতে ভাল পান তবে তার বিকল্প হিসাবে স্বাস্থ্যকর কিছু খুজে নিন:

এক একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ল�োক আদর্শগত ভাবে দৈনিক কমপক্ষে ৫ ভাগ ফলমুল ও শাকসবজী (প্রতিদিন ৫) আহার করা
উচিত । ইহা হতে পারে টাটকা, হিমায়িত,টিনজাত বা রসের আকারে । যেহেতু নিরামিষভ�োজী মাছ আহার করে না,
তারা গাড় সবুজ শাকসবজী, বিভিন্ন রকমের বাদাম (বাদাম, আখর�োট,পিকান নাট,চীনা বাদাম) বা ওমেগা ৩ ফেটি
এসিড এর পরিপূরক হিসাবে সয়াবীন ব্যবহার করতে পারে যাহা র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা ও স্মরনশক্তি বৃদ্ধি করে ।

• চিনির পরিবর্তে
১ ভাগ ফল = ৮০ গ্রাম ফল= ১টি আপেল বা ১টি কলা বা ১টি কমলা বা ১টু করা তরমুজ বা ১ টু করা আম
১ ভাগ শুকন�ো ফল যেমন কিছমিছ এবং খেজুর প্রায় ৩০ গ্রাম ।

•

ছ�োট ১ গ্লাস (১৫০ গ্রাম) খাঁটি ফলের বা সবজীর রস দৈনিক ৫ এর ১ ভাগের সমপরিমাণ।

•

১ ভাগ শাকসবজী = ৮০ গ্রাম শাকসবজী = ২ ব্রোক’ওলি স্পিয়ার্স বা ৪ পূর্ণ টেবিল চামচ রন্ধনকৃ ত/টাটকা স্পিনিচ বা
৩ পূর্ণ টেবিল চামচ রন্ধনকৃ ত সবজী যেমন গাজর, মটরশুটি, সুইট কর্ণ, ওরকা, বাটার নাট স্কোয়াস, করলা বা ৮টি
ফু লকপির পুষ্পিকা6 ।
যথাসম্ভব ফল বা সবজীর উপরের ছাল সহ আহার করা উচিত কারণ ছালের মধ্যে আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজনীয়
আঁশ বিদ্যমান থাকে ।

টীকা :
• আলু, মিষ্টি আলু, ক্যাসাভা,ইয়াম, আরবি(টার�ো র�োট ) সবজী নয় । ইহা নির্ধারিত দৈনিক ৫ ভাগের অংশ হতে
পারে না । ইহা কার্বোহাইড্রেট বা শর্ক রা সমৃদ্ধ এবং এইগুলিকে নির্ধারিত কার্বোহাইড্রেটের অংশ হিসাবে গণ্য করা
উচিত ।
• ছ�োট এক গ্লাস (দ�োকান থেকে কেনা -খাঁটি ফলের রস কিনা সন্দেহজনক) ফলের শরবতে প্রচু র পরিমানে সুপ্ত শর্ক রা
বিদ্যমান থাকতে পারে যেহেতু এই শরবত তৈরি করতে হলে একাধিক ফলের প্রয়োজন হয় এবং ক�োন ক�োন শরবতে
শর্ক রা ও মেশান�ো হয় ।

•

•

সুইটেনার ব্যবহার করা যায় , ইহা বিভিন্ন রকমের আছে যেমন স্পীন্ডা- রান্না ও সেঁকার সময়
ব্যবহার করা যায়।
শর্ক রা বিহীন জেলি ( নিরামিষ ভ�োজীর জেলি সহ) ফলের সাথে মেশান�ো যেতে পারে , ইয়োগার্ট স এবং কম চর্ব্বিযুক্ত
ক্রীম ফ্রাইচি স্বাস্থ্য সম্মত ডেজার্ট হিসাবে ব্যবহার করা যায় ।
শর্ক রা মুক্ত বা শর্ক রা মেশান�ো নয় এমন খাবার ও পানীয় নির্বাচন করা উচিত ।
ডায়বেটিসের জন্য উপকারি এমন লেবেলযুক্ত খাবার পরিহার করা উচিত,যেমন অনেক চকলেট আছে যেগুলিতে প্রচু র
শর্ক রা থাকার ফলে রক্তে গ্লোক�োজের মাত্রার ক্ষতি করে থাকে । এ ছাড়া এগুলি ব্যয়বহূল এবং শরীরকে শিথিল করে
দিতে পারে । এর পরও লেবেলে শর্ক রা ও চর্ব্বির পরিমাণ দেখে নেয়া উচিত। এর পর ও যদি মিষ্টি দ্রব্যের প্রতি
আকর্ষণ থাকে তবে স্বাস্থ্য সম্মত বিকল্প দ্রব্যের কথা ভাবা যায় যেমন
:জানা দরকার যে অনেক কম চর্ব্বি সমৃদ্ধ খাবার যেমন দই ।
জলখাবার হিসাবে ফলের ব্যবহার
মনে রাখতে হবে যে অনেক ফল যেমন কলা, আম, লিচু শর্ক রা সমৃদ্ধ সুতরাং অংশের পরিমান সম্পর্কে সতর্ক
থাকতে
হবে ।
শুকন�ো ফলের চেয়ে টাটকা ফল নির্বাচন করা দরকার কারন কারন শুকন�ো ফল অধিক শর্ক রা সমৃদ্ধ থাকে ।
ফলের ছালাদ সুস্বাদু করার জন্য সামান্য চাট মসলা মেশান�ো যেতে পারে ।
অনেক সিরিয়েলে প্রচু র পরিমানে শর্ক রা থাকে । তাই সিরিয়েল কেনার সময় শর্ক রা মেশান�ো নয় এমনটি কেনা
উচিত যেমন প্লেইন পরিজ বা পম ভিত্তিক সিরিয়েল যেমন ওইটাবিক্স।

• ক�োন উৎসব, অনুষ্টানে বা ধর্মীয় অনুষ্টানাদিতে মিষ্টি পরিহার করা সম্ভব হয় না । যেমন সেম�োলিনা (এক ধরনের
হালুয়া) ধর্মীয় অনুষ্টানাদিতে অপরিহার্য । এইভাবে কেক,ক্যানডিড ফ্রু ট ইত্যাদি উৎসবে ব্যবহার চায়নিজ মিষ্টি যেমন
মুন করা হয়। এইগুলির পরিবর্তে টাটকা ফলের প্রচলন হওয়া উচিত।

5 NHS Health Scotland (2009) Health in Our Multi-Ethnic Scotland: Future Research Priorities. The Scottish Government: Edinburgh.
6 NHS Choices http://www.nhs.uk/Livewell/5ADAY/Pages/Portionsizes.aspx
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কার্বোহাইড্রেট – স্বল্প মাত্রার শর্ক রা নি:শরনকারী খাদ্য
কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার খাদ্যের একটি গুরত্বু পূর্ণ উপাদান; যেহেতু এইগুলি হইতে নিসৃত শর্ক রা আমাদের কাজের শক্তি
য�োগায় । ইহা থাকে চাল, ময়দা এবং এইগুলি দ্বারা তৈরি খাবার যেমন পেচতা, পাউরুটি, চাপাতি/রুটি, নুডুলস ইত্যাদি
খাবারে । ক�োন ক�োন মূল জাতীয় সবজী যেমন আলু ইয়াম, ক্যাসাভা ও কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ, কাজেই এইগুলিকে সবজী
হিসাবে গণ্য করা হয় না । এদের মধ্যে কিছু খাদ্য আছে যেগুলি খুব তাড়াতাড়ি শর্ক রা নি:শরন করে যে কারণে
পরিশ্রমের পর ইহা তাড়াতাড়ি শক্তি য�োগায় । শরিরে পরিমিত পরিমাণে শর্ক রা নিশ্চিত করতে হলে ধীর গতির শর্ক রা
নি:শরনকারি খাদ্য গ্রহণ করা উচিত, যেমন :• লাল চাউল
• লাল পেছতা
• দানাদার রুটি যেমন পাউরুটি বা বিভিন্ন ধরনের বীজের সমন্বয়ে তৈরি রুটি।
• ময়দার তৈরি চাপাতি ও ফু ফু ইত্যাদি ।
• শর্ক রামুক্ত সিরিয়েল যেমন পরিজ ।

বহুজাতিক নৃগ�োষ্টির খাদ্য চর্ব্বি সমৃদ্ধ যেমন কদলী ভাজা, স্প্রিংগ্রল ,পক�োড়া,সমছা, বড়া, মম�ো,পুরি, ঢেড়শ, মানদাজি ইত্যাদি ।
• যতসম্ভব ভাজা প�োড়া খাদ্য থেকে বিরত থাকুন ।
• এরুপ খাবারের চিন্তা করুন যাহা ঝলসিয়ে, সিদ্ধ করে, মাইক্রওয়েভের সাহায্যে বা সেঁকা দিয়ে তৈরি করা যায় ।
• তৈলের প্রয়োজন হলে অল্প পরিমানে ব্যবহার করুন ।
• খাবারে সামান্য পরিমানে ঘি ব্যবহার করুন ।
• জলপাই তৈল বা সরিষা তৈল ব্যবহার করুন কারন এগুলিতে অল্প মাত্রার চর্ব্বি বিদ্যমান ।
• কৃ ষকায় মাছ ও মাংস নির্বাচন করুন ।
• সর ত�োলা বা অর্ধ সর ত�োলা দুধ ব্যবহার করুন ।
• ক্রীম ও পূর্ণ মাত্রার চর্ব্বিযুক্ত পণির থেকে বিরত থাকুন এবং স্বল্প মাত্রার চর্ব্বি সমৃদ্ধ দই ও পণির নির্বাচন
করুন ।
• ক্রীম জাতীয় সস ও তরকারির পরিবর্তে টমাট�ো সস ব্যবহার করুন ।
• কেনার সময় খাদ্যের লেবেল দেখে কম চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য কিনুন ।

এই ধরনের খাবার আপনাকে অনেকক্ষণ পরিপূর্ণ রাখবে যা মুল খাবারের মধ্যবর্তী সময়ে ক�োন জলখাবারের প্রয়োজন হবে
না ।

খাদ্যে প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে

চর্ব্বিযুক্ত খাবার সিমিত করা
খাদ্যের মধ্যে কিছু চর্ব্বি থাকা প্রয়োজন তবে বয়স্কদের ক্ষেত্রে ইহা ওজন বৃদ্ধি করে ও চলাচলে সমস্যা হয় । নিম্ন মাত্রার
চর্ব্বি হৃদযন্ত্রের জন্য ভাল তবে উচ্চ মাত্রায় চর্ব্বি ক�োলেষ্টেরলের ও হৃদযন্ত্রের জন্য ক্ষতিকারক । উচ্চ মাত্রার চর্ব্বি পাই
প্রাণীজ দ্রব্যে এবং তৈয়ারি খাবারে যেমন ক্রীম, চীজ, মাখন,ঘি, সুয়েট,লার্ড , প্যাষ্ট্রি এবং স্থু লকায় মাংসে । খাদ্যবস্তু
যেমন এভ�োকাড�ো, বাদাম এবং উদ্ভিজ তৈল ও জলপাই তৈল ইত্যাদি চর্ব্বি সমৃদ্ধ তবে এইগুলি বেশির ভাগই নিম্ন মাত্রায়
। এইগুলি সীমিত পরিমাণে গ্রহণ করা যায় ।

প্রোটিন স্বাস্থ্য গঠনে ও পেশী কলা গঠনে সহায়তা করে । মাছ মাংস ডিম ও ডাল সমূহ প্রোটিনের উৎস । এইগুলি হইতে
প্রয়োজনীয় আরও পুষ্টিকর উপাদান আমরা পাই । ডালকে নির্ধারিত দৈনিক ৫ এর ১ হিসাবে গণ্য করা যায় ।
যদি মাছ আহার করা হয় তবে যেন সপ্তাহে নির্ধারিত ২ ভাগ হয় এবং এর এক ভাগ তৈল সমৃদ্ধ হওয়া উচিত (যেমন
সালমন বা মেকরেল http.//www.nhs.uk/Livewel/Goodfood/pages/fish-shellfish.aspxoily)।তৈলযুক্ত মাছ ওমেগা ৩
ফ্যাটি এসিড ও ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ যাহা বয়স্কদের ক্ষেত্রে র�োগ সংক্রমন প্রতির�োধ করে ও স্মরণশক্তি স্বাভাবিক রাখে ।
যদিও লাল মাংস দেহে ল�ৌহ মাত্রার সামজ্ঞস্য বিধান করে ,ইহা ভিটামিন বি১২ (যাহা রক্তের ল�োহিত কণিকা তৈরি
করে ও শক্তির মাত্রা বজায় রাখে ) এর ভাল উৎস। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে কি পরিমাণ লাল মাংস ও
প্রক্রিয়াজাত মাংস আপনি খাবেন যেহেতু অন্ত্র ক্যানসার উৎপত্তির ক্ষেত্রে ইহার য�োগসূত্র আছে । প্রক্রিয়াজাত খাদ্য যেমন
বেকন, কাবাব মাংসের পিঠা ইত্যাদিতে কিছু প্রোটিন আছে কিন্তু প্রচু র পরিমাণে পূর্ণ মাত্রার চর্ব্বি সমৃদ্ধ এজন্য সীমিত
রাখা উচিত। মাত্র ২টি কাবাবে ১০ গ্রাম পূর্ণ মাত্রার চর্ব্বি পাওয়া যাবে- একজন মহিলার দৈনিক নির্ধারিত পূর্ণ মাত্রার
চর্ব্বির অর্ধেক।
স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ হল যে ল�োক দৈনিক ৯০গ্রাম (রান্না করা ওজন) এর বেশি লাল ও প্রক্রিয়াজাত মাংস গ্রহন
করে তার উচিত এ পরিমান কমিয়ে ৭০গ্রাম করা উচিত এর পরিবর্তে সাদা মাংস ( যেমন মুরগির) খাওয়া যায়।
স্থূ লকায় মাংসের পরিবর্তে কৃ ষকায় মাংস নির্বাচন করু । মাংসের ভাগকে সবজী দিয়ে পূরণ করুন ।
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নিরামিষ ভ�োজীর জন্য
ভা্রত উপমহাদেশ থেকে আগত অনেক সংখ্যালঘু নৃগ�োষ্টির সদস্যরা নিরামিষ ভ�োজী হতে চাচ্ছে এবং তারা যেসব খাদ্যে
ডিম,মাংস বা মাছ যুক্ত তা আহার করে না । এ ক্ষেত্রে প্রোটিনের ভাগ বিভিন্ন ধরনের ডাল দিয়ে পূরণ করা যেতে
পারে । এতে বুঝায় যে ক�োন আকারের ডাল, মসুর, তফু ,সয়া, বাদাম, মটরসূটি, বার্লি, মটর ভাজা,ছ�োলা,গার্ডে ন
পিজ,রামাই,চিকপিজ(ছ�োলি) ফরাস, রাজমা ওবাটার বীন। ডাল ল�ৌহ জাতীয় উপাদানের ভাল উৎস ।

এক ভাগ = :মাছ ১৪০ গ্রাম
মাংস : ৭০ গ্রাম লাল মাংস বা প্রক্রিয়াজাত মাংস
সিম/ডাল :২-৩ টেবিল চামচ।
সিম/পেশাবিষয়াধি: ২-৩ গাদা টেবিল চামচ।

চিত্র ৩: মাছ মাংস ও ডাল ভাগের আকার বা পরিমাণ ।
টিকা : ভু ট্টা দিয়ে তৈরি খাদ্য প্রোটিন সমৃ্দ্ধ এবং মাংসের বিকল্প হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে ।তবে যারা ডিম
আহার করে না তাদের জন্য উপযুক্ত নয় কারণ জড়ো করার জন্য ইহাতে এলবুমিন (ডু ম্বের শ্বেতাংশ) ব্যবহার
করা হয়।

যারা নিরামিষভ�োজী নন মাংসের সাথে ডাল একটা বাড়তি প্রোটিন উৎস হিসাবে গণ্য হবে । সুপ, ভাপে সিদ্ধকরার
পাত্রদিয়ে (কেসির�োলস), বা মাংস সসের সাথে ডাল ব্যবহার করা যেতে পারে আস্বাদ বাড়ান�োর জন্য । ডাল
মিশ্রণের দ্বারা মাংসেরপরিমাণ কমান�ো যায় ফলে খাদ্যে চর্ব্বির পরিমাণ কম হয় ।
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দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য জরুরী

জল খাবার

খাদ্যে প্রোটিন ও ক্যালসিয়াম পাবার উৎস হল দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য এজন্য বয়স্কদের জন্য এইগুলি খুবই জরুরি। তবে
এই জাতীয় খাদ্যের মধ্যে প্রচু র পরিমাণে চর্ব্বি জাতীয় উপাদান থাকে সুতরাং স্থু লকায় না হওয়ার ব্যাপারে যত্নবান
হতে হবে । সর উঠান�ো বা অর্ধ সর উঠান�ো দুগ্ধ পুর�ো চর্ব্বিযুক্ত দুধের মত পুষ্টিকারক কিন্তু এতে চর্ব্বি কম থাকে।
স্বাদে একটু ভিন্নতর হতে পারে তবে ব্যবহার করার সময়ে ইহা সামজ্ঞস্যপূর্ণ হয়ে যায় ।

আমরা ব্যস্ত না হলে প্রায়শই জলখাবার গ্রহন করে থাকি । ভাল স্বাস্থ্য চাইলে মূল খাবারে মধ্যসময়ে জলখাবারের অভ্যাস
পরিত্যাগ করা উচিত । আমাদের শরিরের বল অটু ট রাখতে ও ক্ষুধা নিবারণ করতে অল্প অল্প করে বার বার আহার
করা উত্তম । যদি জলখাবারের ইচ্ছা থেকেই থাকে তবে সহজ খাদ্য যেমন ক্রিসপ,চিরা, চিনাবাদাম,সমচা, মান্দাজি,
প্লেন্টেন চিপ, বিস্কু ট,কেক ইত্যাদি যেগুলি চর্ব্বি,শ্বেতসার ও শর্ক রা সমৃদ্ধ বর্জ ন করা উচিত । এর পরিবর্তে আমরা
স্বাস্থ্যকর জলখাবার হিসাবে নির্বাচন করতে পারি :
• ফলমুল
• সালাদ
• সবজী চিপের আকারে কেটে অল্প পরিমান চর্ব্বির সাথে
• লবনবিহীন সেঁকা সবজী/ফল ক্রিসপ যেমন পারস্নিপস ক্রিসপস
• ভাঁপা পিঠা
• সেঁকা সমচা বা স্প্রীং র�োল
• স্বল্প চর্ব্বিযুক্ত ভাঁপা কামান ড�োকলা( ছ�োলা দিয়ে তৈরি জলখাবার)

পণির ও পণিরজাত দ্রব্যে লবনের উপাদান বেশি থাকে (যেমন হ্যালুমি পণির বা অন্যান্য পনির ), সুতরাং ইহা
ব্যবহার কালে খেয়াল রাখতে হবে যেন মাত্রাতিরিক্ত না হয় এবং লবন ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত( ১০০ গ্রামের
মধ্যে ১.৫ গ্রামের বেশি উচ্চ মাত্রা বলে গণ্য)।অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতি ১০০ গ্রাম পনিরে ২০-৪০ গ্রাম চর্ব্বি থাকে । যে
সব ক্ষেত্রে প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যের মধ্যে ১৭.৫ গ্রামের বেশি চর্ব্বি থাকলে অত্যধিক বলে গণ্য করা হয় ।কম চর্ব্বিযুক্ত
শক্ত পনিরে সাধারণত প্রতি ১০০ গ্রামের মধ্যে ১০গ্রাম – ১৬গ্রাম পর্যন্ত চর্ব্বি থাকে। স্বল্প চর্ব্বিযুক্ত গৃহ নির্মিত পনির বা
কার্ক আর�ো কম চর্ব্বিযুক্ত(প্রতি ১০০ গ্রামে ৩ গ্রাম বা তারও কম ) । কায়ার্ক (ক্ষুদ্র ম�ৌণ্যকণা) ক্রীম পনির দ্বিগুন
ক্রীম এর ভাল বিকল্প হতে পারে ।
মাখন ও ক্রীম অত্যন্ত চর্ব্বি সমৃদ্ধ এর পরিবর্তে কম চর্ব্বিযুক্ত (ল�ো ফেট) স্প্রোড বা সাধারণ দই ব্যবহার করা যেতে
পারে।
টিকা : ক�োন ক�োন কম চর্ব্বিযুক্ত খাদ্যে যেমন দই এর মধ্যে আঠা (জিলেটিন) থাকতে পারে যা নিরামিষ ভ�োজীরদের
জন্য উপযুক্ত নয়।

সহনীয় পর্যায়ে মদ্যপান
যদিও অনেক সংখ্যালঘু নৃগ�োষ্টি সদস্য মদ্যপান করে না আবার অনেকে করে থাকে।
মদ শুধু আমাদের চিন্তাশক্তির উপর প্রভাব ফেলে না আমাদের চিকিৎসা ক্ষেত্রেও ইহার বিরূপ প্রভাব পড়ে । মদ প্রতিদিন
নিয়মিত ভাবে পান না করাই ভাল ।
এনএইচএস (NHS) এর
• একজন পুরষু দৈনিক ৩
• একজন মহলা দৈনিক ২
• কখন�ো অধিক পরিমানে

পরামর্শ:
থেকে ৪ ইউনিটের বেশি সুরাসার পান করা উচিত নয়।
থেকে ৩ ইউনিটের বেশি সুরাসার পান করা উচিত নয় ।
পান করে থাকলে পরবর্তি ৪৮ ঘন্টা পান থেকে বিরত থাকা উত্তম ।

১ ইউনিট সুরাসার = ১০ মি:গ্রা: (৮গ্রা:) এবং ১ ব�োতল মদে ১০ ইউনিট সুরাসার থাকে ।
১টি বড় (৩৫মি:লি:) হুইসকিতে থাকে ১.৪ ইউনিট ।
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এ ছাড়া আনেক ধরনের জলখাবার অন লাইন থেকে জানা যাবে ।

পরামর্শ :
ফ্রীজে ও আলমিরাতে পূর্ব পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার নিশ্চিত করুন
• জলখাবার একটু বেশি করে তৈরি করে কিছু অংশ রেফ্রিজারেটরে বা ফ্রিজে রাখুন ।
• কলা,আনারস, আম ইত্যাদি ফল কেটে একটি ছ�োট ক�ৌটায় ফ্রিজে রাখুন। হিমায়িত খাবার যদি খেতে পারেন তবে
ধীরে ধীরে অনেক দিন খেতে পারবেন ।
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• হিমায়িত রসাল ফল উত্তম জলখাবার

খাদ্যের ম�োড়ক (লেবেল)

অধিকাংশ পুষ্টিকর উপাদানের তথ্য প্রতি গ্রামে বা খাদ্যের প্রতি ভাগে দেওয়া
থাকে (উপরের ক্ষেত্রে প্রতি সিরিয়েল বার ) । ক�োন ক�োন দ্রব্যে আবার পূর্ণ
বযস্ক ও শিশুরা প্রতিদিন কি পরিমাণ গ্রহন করতে পারবে এর তথ্য ও দেওয়া
থাকে । উপরের চিত্রে উদাহরণ স্বরূপ নির্দেশ করছে গড়ে একজন পূর্ণবয়স্ক
ব্যক্তির দৈনিক ২০০০ ক্যালরি শক্তির প্রয়োজন এবং এ দ্রব্যের একটি দন্ড গ্রহন
করলে ১৪৫ ক্যালরি শক্তিউৎপন্ন করবে। এ তথ্য আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য
করবে যে আপনি এ খাদ্য গ্রহণ করবেন বা ইহা গ্রহন করলে আপনার নির্ধারিত
দৈনিক শক্তির পরিমান অতিক্রম করবে । আপনাকেতখন পুষ্টিরমাত্রা বিবেচনা
করে সুসম খাদ্য নির্বাচন করতে হবে।

যে সকল উপাদান সম্পর্কে আপনাকে
বিষেশ করে জানতে হবে যেমন
পূর্ণমাত্রার চর্ব্বি, শর্ক রা ও লবনের
উপাদান । যদি আপনি স্বাস্থ্যকর
খাবারের মান বজায় রাখতে চান তবে
কম চর্ব্বি, শর্ক রা ও কম লবনযুক্ত
খাদ্য নির্বাচন করুন

বড় বড় সুপার মার্কেটে বা প্রস্তুতকারকগন খাদ্যের ম�োড়কের সামনে রং ক�োডের
মাধ্যমে পুষ্টি তথ্য প্রদর্শণ করে থাকে। একাধিক দ্রব্যের মধ্যে তু লনা করার ক্ষেত্রে
ইহা খুবই উপকারি ।

আপনি প্রায়ই দেখবেন লাল, হলুদ ও সবুজ রঙ্গের মিশ্রণ । আপনি স্বাস্থ্যকরটি পছন্দ করতে হলে রঙ্গের মিশ্রণে সবুজ
ও হলুদ রং বেশি এবং লাল রং কম দেখে কিনতে হবে।

• লাল মানে উচ্চ, এ রকম খাদ্য বা পানীয় কম গ্রহণ করা উচিত । ইহা মাঝে মধ্যে খুব অল্প

পরিমানে গ্রহণ

করার চেষ্টা করা যেতে পারে ।
হলুদ মানে মধ্যম সুতরাং হলুদ লেবেলযুক্ত খাদ্য ও পানীয় বেশির ভাগ সময় ব্যবহার করা যাবে ।
সবুজ মানে কম, লেবেলে সবুজ রঙ্গের পরিমান যত বেশি তত�োই স্বাস্থ্য সম্মত

চিত্র ৪: খাদ্যের ম�োড়কের (লেবেলের) একটি উদাহরণ

•
•

অধিকাংশ ম�োড়কৃ ত খাবারের ম�োড়কের পিছনে বা পাশে একটা লেবেলে ক্রেতাসাধারণের অবগতির জন্য পুষ্টি সংক্রান্ত
তথ্য থাকে ।

আরও খাদ্যের লেবেল সম্পর্কে তথ্যের জন্য ভিজিট করুন:
http://www.nhs.uk/Livewell/Goodfood/Pages/foodlabelling.aspxhttp://www.foodstandards.gov.scot/
food-safety-standards/labelling/understanding-food-labels

এই লেবেলে থাকে শক্তির পরিমান ( একক কিল�ো জ�োল)(K.J) এবং কিল�ো ক্যালরি(Kcal) সাধারণভাবে বলা
হয় ক্যালরি এ খাদ্যের মধ্যে আছে । আরও অন্যান্য তথ্যযেমন চর্ব্বি, পূর্ণমাত্রার চর্ব্বি, কার্বোহাইড্রেট, শর্ক রা,
আাঁশ,লবন ও ভিটামিন উপাদান ইত্যাদি ।
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একজনের জন্য রান্না

দক্ষিণ এশিয়ার খাবার

আপনি একাকি বাস করলে পুর�ো খাবর তৈরি করতে আপনার সমস্যা বা অনিহা হতে পারে এর অর্থ এই নয় যে
আপনি রাতের বেলা বিরক্তিকর ভ�োজন করবেন ।যদি রন্ধনকে শখ হিসাবে নিতে পারেন তবে সময়ে নিজেকে অসাধারণ
রন্ধনক�োশলী হিসাবে জাহির করতে পারবেন । পরিবারের জন্য যে পরিমাণ রান্না করতে হত তার অংশবিশেষ রান্না
করলেই হয় । বিএমই (BME) এর অধিকাংশ বয়স্ক ল�োক রান্নায় খুবই দক্ষ এবং অনায়াসে তারা অল্প পরিমাণ রান্না
করতে পারে।
এছাড়া আপনি একটু বেশি করে রান্না করে ফ্রিজ করে রাখতে পারেন এবং যখন রান্না করতে মন চাইবেনা তখন
ব্যবহার করতে পারেন । সুপ,তরকারি এবং ক্যাসির�োল ভাল ফ্রিজ হয়। খাদ্য ফ্রিজ করতে হলে যে দিন রান্না করবেন
সে দিনই ফ্রিজ করবেন । রান্না করা খাবার তখনই ফ্রিজ করবেন যখন উহা ঠান্ডা হবে এতে অনেক দিন ভাল থাকবে
। রান্না করা খাবার ফ্রিজ করতে দেরি হলে নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে । রান্না করা খাবার ভাগ করে ফ্রিজ করা উচিত
যেহেতু একবার বরফ গলে যাবার পর পুনরায় তাহা ফ্রিজ করা উচিত নয়। ইহা নিশ্চিত হওয়া গুরত্বু পূর্ণ যে ফ্রিজ করা
খাবার বরফ গলান�োর পর ভাল ভাবে গরম করে নিতে হবে যাতে জীবাণুমক্ত
ু হয়।

বহুজাতিক নৃগ�োষ্টির খাবার

টাইপ ২ ডায়েবেটিস দক্ষিণ এশিয়ার বংশদ্ভু ত জনসাধারণের মধ্যে অন্যান্য দেশের তু লনায় ৬ গুণ বেশি দৃষ্ট হয় । টাইপ
২ ডায়বেটিসের কারণে দক্ষিন এশিয়ার জনগন অত্যন্ত ঝু কিপ্রবণ অবস্থায় কারণ হৃদর�োগ ও রক্তবহা নালি সম্বন্ধীয় সমস্যা
সহ অন্যান্য সমস্যা যেমন উচ্চ রক্ত চাপ, সন্যাস র�োগ ও ক�োলেস্টেরলের আধিক্য ইত্যাদি কারণে মৃত্যুর হার অনেক
বেশি।
দক্ষিণ এশিয়ায় বহু রকমের খাবার দেখা যায় এর কারণ সেখানকার বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন জনগ�োষ্টির তাদের নিজস্ব
সংস্কৃতি রয়েছে এবং তারা এর চর্চা ও করে ।তবুও এসব এলাকার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আছে ।

দক্ষিণ এশিয়ার খাবার
সুবিধা সমূহ

অসুবিধা সমূহ
অধিকাংশ খাবার ঘি (পরিশ�োধিত মাখন) দিয়ে রান্না করা
বা ভাজি করা বা সর উঠান�ো
নারিকেল তৈল ও দুধ যা’তে প্রচু র পরিমাণে পূর্ণ মাত্রার চর্ব্বি
বিদ্যমান, প্রায়ই ব্যবহার করা হয়।

ইহা দানাদার – প্রচু র আঁশযুক্ত ও অল্প প্রাণীজ প্রোটিন
প্রচু র ফলমুল ও শাকসবজী থাকে

সুগন্ধী মশলা ব্যবহার হয় তাই লবনের প্রয়োজন কম হয় চিনি(জিগেরি) রান্নায় প্রায়ই ব্যবহার হয়

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খাবার আমাদের দেশীয় খাবারে বৈচিত্র আনতে উদ্বোদ্ধ করে । ইহা আমাদের সুস্বাস্থের জন্য খুবই
উপকারি যদি আমরা কি খাচ্ছি তা জানতে পারি । যেহেতু ল�োকেরা ইউকে এসে বসবাস করছে কাজেই তারা এখানকার
জীবনধারর সাথে খাপ খাওয়ান�োর চেষ্টা করছে । সমীক্ষায় দেখা যায় যে সংখ্যালঘু জাতিগত পশ্চিমা নাস্তার প্রতি আকৃ ষ্ট
হয়ে ( সিরিয়েল, ইংলিশ নাস্তা,ট�োষ্ট ইত্যাদি) এবং মধ্যাহ্ন ভ�োজনে ( সেন্ডহুইচ, বার্গার,পেস্তা ইদ্যাদি ) তাদের ঐতিহ্যগত
খাদ্যসামগ্রী ( ইন্ডিয়ান, চায়নীজ, ক্যারিবিয়ান ইত্যাদি) এর পরিবর্তে ব্যবহার করছে তবে যারা বয়স্ক হয়ে যায় এবং
রান্নার জন্য সময় থাকে তখন তাদের নিজস্ব খাবার তৈরি করে মধ্যাহ্ন ও রাতের বেলার জন্য তবে রাতের বেলার
চেয়ে মধ্যাহ্নে বেশি ভ�োজন করে। যদি এরূপ খাবারে প্রচু র লবন,কার্বোহাইড্রেট ও চর্ব্বি থাকে এবং সেই সাথে শারিরিক
কর্মকান্ড কম থাকে তবে ইহা তাদের অস্বাস্থ্যকর জীবন ধারায় পরিণত হবে ।
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যেভাবে আপনি আপনার খাবারের মান বাড়াতে পারেন

চায়নিজ খাবার স্বাস্থ্যকর

অনেক ল�োকেই তর্ক করে যে কম চর্ব্বিযুক্ত এশিয়ার খাবার সুস্বাদু হয় না । টাটকা উপাদানসমূহ যথার্থ, চাহিদা মত
শুকন�ো শুষ্ক মশলা ব্যবহার করে ঠিক খাবার পূর্বে রান্না করুন ।
• সালাদ বা দইয়ের সাথে কাটা বা চিকন করে কাটা সবজী দিয়ে আরম্ব করুন ।
• গরু বা ভেড়ির মাংসের পরিবর্তে ম�োরগের মাংস ব্যবহার করুন ।
• হ�োটেলে পূর্ণমাত্রার চর্ব্বি ও ক্যালরির সামঞ্জস্য বিধানে একবাটি প্রোটিন ও একবাটি সবজীর জন্য বলুন ।
• সস এবং সুপ নিজেরা তৈরি করুন ,কেনা সস অত্যন্ত তৈলযুক্ত।
এসডব্লিউএপিএস (বিনিময়)

১। ষ্টার-ফ্রাইং ভাল কারন কম সময়ের মধ্যে রন্ধন কার্য্য শেষ
করা যায় বলে খাদ্য উপাদানসমূহের পুষ্টিগণু বজায় থাকে।
অল্প তৈল দিয়ে কৃ ষকায় মাংস বা মাছ ম�ৌসুমি সবজী সহকারে খুবই
সুস্বাদু রাতের খাবার তৈরি করা যায়।

যা সীমিত রাখবেন

বিকল্প

সমছা, পাক�োড়া

পাপাডাম/পেপারস্/ধকলা

ক�োর্মা বা পাছান্দা

টিক্কা মাসালা(সামান্য মশলা দিয়ে চু লায় র�োষ্ট করা) বা
তু নদুরে মাসালা (মসলা মিশিয়ে ময়দা মন্ড করে রুটি বানিয়ে
তু ন্দুরে বা মাটির চু লায় সেঁকা)

সস প�োলাও বা মটর প�োলাও

বাষ্পসিদ্ধ সুগন্ধি ভাত

পরটা বা পুরি (ভাজা রুটি)

পাতলা ছ�োট চাপাতি বা ছ�োট নান রুটি

আলু পরটা

কপি পরটা

ডালের সাথে ঘি

ঘি বিহীন ডাল

ঐতহ্যবাহী কিছু ড়ী

ঘি বিহীন মুগ ডাল দিয়ে তৈরি কিছু ড়ী

মেডু ওয়াদা

ইডলি ওয়াদা

টিনজাত আমের মন্ড

টাটকা আমের টু করা বা ফলের ছালাদ

রসমালাই/খির

কম চর্ব্বিযুক্ত দই বা ফলের ছালাদের তৈরি শ্রিকান্ড
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২। বেশি পরিমানে রসুন আদা ও মরিচ দিয়ে রান্না করুন,
রসুন হৃদপিন্ডের উপকার করে,আদা পরিপাকক্রিয়ায় সহায়তা
করে এবং মরিচ ভিটামিন সমৃদ্ধ।
৩। অন্তুন চামড়া বা ময়দার মন্ড দিয়ে তৈরি ডিম-সাম শুধু সুস্বাদইু নয় স্বাব্থ্যকর ও বটে।
৪। সুপ খুবই পুষ্টিগণু সমৃদ্ধ এবং দীর্ঘ সময় সতেজ রাখে। অল্প পরিমাণের সুপ ভিটামিন ও খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ
থাকে যদি উহা হাড় বা মিশ্র সবজী দিয়ে তৈরি করা হয়। গরম সুপ (যেমন চা ) পুর�ো পরিপাক প্রণালীর উন্নতি
সাধন করে।
৫। বাজার থেকে কেনার চেয়ে নিজে স্ক্রেচ দিয়ে সস তৈরি করুণ কারণ ইহা হবে স্বাস্থ্যকর কারণ এতে লবন এ
শর্ক রার পরিমাণ আপনি নিয়ন্তৃন করতে পারবেন।
৬। আস্বাদ বাড়াতে ও মুখর�োচক করতে শুষ্ক উপাদানসমূ্হ ব্যবহার করুন যেমন মাশরুম, চিংড়ি, ক্লাম, গুল্ম ও
মশলা । এগুলি স্বাভাবিক আস্বাদন বৃদ্ধি করে, এমএসজি(MSG) ব্যবহারে বিরত থাকুন।
৭. আপনি কি খাচ্ছেন সে ব্যপারে সতর্ক থাকুর এবং সুসম রাখুন । লবন, চর্বি ও শর্ক রা সুসম পরিমাণে থাকে
তবে অধিক পরিমাণে নয়। প্রয়োজনীয় শর্ক রা টাটকা ফলমুল থেকে গ্রহণ করুন ।
৮। মেদমুক্ত প�োল্ট্রি ,অনুম�োদিত মাছ এবং সিলমাছ কিনুন। খেয়াল রাখুন কি পরিমাণ লাল মাংস গ্রহণ করছেন
এবং সম্ভব হলে সর্বদা জৈবিক মাংস কিনুন।
৯। চাউলের নুডুলস বা মুগডালের নুডুলস নির্বাচন করুন। যদি কার্বোহাইড্রেট সম্পর্কে সচেতন হন,তবে পরিশ�োধিত
সাদা চাউলের পরিবর্তে আাঁশ সমৃদ্ধ লাল চাউল ব্যবহার করুন।
১০। সবু্জ চা পান করুন ইহা শরিরে ব্যথা বেদনা দুর করে, পরিপাকে সহায়তা করে এবং ক্ষুধা হ্রাস করে।
বিজ্ঞানীগন জেনেছেন চা মুক্ত রেডিকেলের সাথে যুদ্ধ করে যাহা ক্যানসার ও হৃদর�োগের সৃষ্টি করে ।
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আফ্রিকা ও ক্যারিবিয় খাবার
আফ্রিকা ও ক্যারিবীয় জনগণ তু লনামুলকভাবে ৩ গুন টাইপ ২ ডায়েবেটিস, ৩গুন হৃদর�োগ ও ২.৪ গুন বেশি সন্নাস
র�োগের ঝু কিতে আছে।
আফ্রিকা ও ক্যারিবীয় খাদ্যে মাংস,শ্বেতসার সমৃদ্ধ খাবার যেমন ইয়াম, আলু, প্লান্টেইন, ক্যাসাভা সিম ইত্যাদি খাদ্যের
প্রবণতা বেশি তবে এইগুলি অনেকটা স্বাস্থ্যসম্মত যেহেতু এগুল�ো গ্রীল ও বারবিকিউ পদ্ধতিতে করা হয় । এই সকল
খাদ্যের বৈশিষ্ট হল প্রটিনের পরিমাণ ঐতিহ্য গতভাবে বেশি, স্বাস্থ্যকর খাবারের জন্য ইহার নিয়ন্ত্রন প্রয়োজন। মেদবহুল
মাংস ও মাংসজাত খাদ্য ক�োলেষ্টেরল উৎপন্ন করে যাহা হৃদযন্ত্রের সমস্যা সৃষ্টি করে।

নিয়ন্ত্রন

পরিবর্তে বা বিকল্প

নিয়ন্ত্রন

বিকল্প

চর্বি জাতীয় খাবার যেমন মাখন, নারিকেল তৈল নারিকেলের
দুধ, নারিকেলের ননী,পাম তৈল বা চর্বি।
লবনাক্ত মাছ
ভাজা খাবার যেমন মুরগি ভাজা, প�োড়া মাংস বা উচ্ছিষ্ট,
বীফ জার্কি , আনারস ফালি ভাজা ইত্যাদি।

লাল মাংস

সরিষার তৈল, জলপাই তৈল, সূর্যমখূ ীর তৈল, সীমিত পরিমাণ
ব্যবহার করা।
টাটকা তৈলাক্ত মাছ ব্যবহার করা উৎকৃ ষ্ট।
অল্প ক্যালরি সমৃদ্ধ তৈল ছিটিয়ে একই খাদ্য গ্রীল বা বারবিকিউ
উপায়ে তৈরি করা।
খুব পাতলা ও ছ�োট ছ�োট করে মাংস কেটে ও দৃশ্যমান চর্বি/
চামড়া রান্নার আগে ছেটে ফেলা। উদাহরণ স্বরূপ যদি ছাগলের
মাংস রাধতে হয় তবে দৃশ্যমান সকল চর্বি ছেটে ফেলে যেন
অনায়াসে মূখে পুরা যায় এমন ছ�োট আকারের টু করা করে রান্না
করুন।
সাদা মাংস,মাছ বা কর্ণবা সয়া ব্যবহার।
অল্প পরিমান টাটকা মাংসব্যবহার করা।
কম চর্বিযুক্ত দুগ্ধ জাতীয় খাবার যেমন ১% সর ত�োলা বা অর্ধ
সর ত�োলা দুধ।

স্প্রিং র�োল

ঝলসান�ো (গ্রীল)মুরগি,ভাঁপাপিঠা বা পাতলা সুপ

মিষ্টি ও টক মাছ

বাষ্প সিদ্ধ আদা মাছ সবজীর সাথে

ভাজা ভাত

বাষ্প সিদ্ধ ভাত ও স্বল্প তৈল দিয়ে স্টারফ্রাই করা সবজী

ঝাল ফ্রাই মুরগি

অধিক লবন য়ুক্ত সয়াসস

গলদা চিংড়ি সিদ্ধ
ঘরে তৈরি টাটকা মরিচ সস (লবন চিনি ও তৈল কম
দিয়ে)
কম লবন যুক্ত সয়াসস

সাদা ময়দার নুডুলস

হ�োল মিল ময়দার নুডুলস

প্রক্রিয়াজাত মাংস যেমন কাবাব যাতে পূর্ণমাত্রার চর্বি থাকে।
পূর্ণ ননীযুক্ত দুধ, ঘনিভু ত চিনি মিশ্রিত দুধ ও জ্বাল দিয়ে
ঘন করা দুধ।

সাদা চাউল

লাল চাউল

পেষ্ট্রি যেমন ভাঁপাপেষ্ট্রি, সমচা,পিয়াজ পাতা ভাজা।

মাংসের ম�োড়ক হিসাবে ফাজিতা ম�োড়ক হিসাবে ব্যবহার করা।

মেদময় প্রোটিন উৎস যেমন লাল মাংস/শুকরের ভুঁ ড়ি

কম চর্বিযুক্ত বিকল্প যেমন কর্ণ, সয় বা তফু

ননী বা খাদ্যে নারিকেলের দুধ

কম চর্বি সমৃদ্দ দই বা ননীযুক্ত ফ্রেইচি।

ভাজা জলখাবার যেমন প্লান্টেইন,চিপস, মান্দাজী এবং পিঠা

গ্রীল করা প্লেইন্টেইন, ছেকা মান্দাজী, টাটকা ফলের ছালাদ।
মসলার গুড়ো উপরে ছিটিয়ে দিলে বেশ সুস্বাদু হয়।

কড়া ভাজা মরিচ সস

প্রচু র চর্বিযুক্ত মাংস যেমন চামড়া সহ মুরগিরমাংস বা
মুরগি/গরু/শুকরের লেজ ও বুকের পাজর।

http://www.eatingwell.com/recipes_menus/collections/healthy_african_recipes
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সক্ষমতা ও শরিচর্চা

শরিরচর্চা দেহের ওজন কমাতে সাহায্য করে তবে গুরত্বু পূর্ণ হল নিজের মধ্যে সক্ষমতা অনুভূত হওয়া । শরির
চর্চার জন্য জিমে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। অনেক ধরনের শরিরচর্চা আছে যে বাড়িতেই করা যায় প্রত্যেহ রুটিনের
অংশ হিসাবে।

পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের জন্য স্বাস্থ্যকর খাবারের পাশাপাশি
রুটিন মাফিক শরিরচর্চা খুবই জরুরী। এজন্য সপ্তাহ ৫ দিন ৩০
মিনিট করে সময় দেয়ার লক্ষ্য থাকতে হবে। এখানে শারিরচর্চা ২
রকমের; এর�োবিক এক্সারসাইজ ও মাসুল বিল্ডিং এক্সারসাইজ। এর�োবিক
এক্সারসাইজে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করে একটু সময়ের জন্য হৃদস্পন্দন
বৃদ্ধি পাবে। তখন কথা বলতে চাইলে খুবই অল্প কয়েকটি শব্দ বলেই
শ্বাস গ্রয়ণের জন্য বিরতি নিতে হয় এবং মাসুল বিল্ডিং এক্সারসাইজে
কতগুলি কসরত যেগুলি গুনে গুনে বার বার করতে হয়,
যেমন আসনপিড়িতে ক�োন বিষয়ে নিমগ্ন থাকা ।
ঐতিহ্যগতভাবে সংখ্যালঘু জাতি গ�োষ্টির ল�োকজন নিয়মিত শরিরচর্চায়
অভ্যস্ত নয়। শরিরচর্চায় অভ্যস্ত না হয়ে শীতকালে শরিরচর্চায় বাহির
হওয়া সমীচিন নয়। অনেক বয়স্ক ব্যক্তিরা দৈনিক ৭ ঘন্টার অধিক
সময় বসে বা শুয়ে কাটান এবং বয়স বাড়ার সাথে ১০ ঘন্টার অধিক
হয় । তবে গবেষনায় দেখা যায় যে শরিরচর্চা যতই করা হ�োক না
কেন বেশি সময় বসে থাকা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। যে সকল ল�োক
বেশিক্ষন বসে থাকায় অভ্যস্ত তাদের শুধু ওজনই বাড়ে না
বা স্থু লাকায় হয় না টাইপ ২ ডায়বেটিস ও নানা প্রকার
ক্যানসারে আক্রান্ত হয় এবং অকালে মৃত্যু হয় । এর কারণ
শরিরে বিপাক ক্রিয়া হ্রাস হয় যার ফলে দেহে রক্তের শর্ক রা
ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রন ও চর্বি বিভাজন প্রক্রিয়া ব্যহত হয়।
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১০০ ক্যালরি শক্তি কমাতে হলে:
২৫ মিনিট ঘর পরিষ্কার করুন
৩৩ মিনিট ঘর সাজান
১২ মিনিট বাগানে(খুড়া খুড়ি) করুন
২৮ মিনিট বাগানে আগাছা পরিষ্কার
করুন
৫০ মিনিট কাপড় ইস্ত্রি করুন
১২মিনিট ধীরে ধীরে দ�ৌড়ান
২৫ মিনিট কেনাকাটা করুন
৯ মিনিট সিড়ি দিয়ে উঠা নামা করুন
১২ মিনিট ধীরে ধীরে সাঁতার কাটু ন
২৫ ধীরে ধীরে হাটু ন
৫০ মিনিট বাসনপত্র মাঝু ন

হাটা একটি ভাল ব্যায়াম যা করা সম্ভব । হাটার যদি সামর্থ্য থাকে তব দ্রুত গতিতে ২০-৩০ মিনিট হেটে
একটু শ্বাস বন্ধ রাখলে ফু সফু স বায়ু পূর্ণ হবে এবং দেহে বিপাক ক্রিয়া বৃদ্ধি হবে।
হাটা হাটি করার জন্য বাহিরে যেতে হবে না । বিরামহীন ভাবে ঘরের ভিতরেই হাটা যায় এবং মাঝে মাঝে
সিড়িও ব্যবহার করা যায় এবং এভাবে একটা রুটিন প্রতিষ্ট করা সম্ভব । যদি হাটার সামর্থ্য না থাকে
,য�োগ বা থাইচি ব্যায়াম সক্ষমতা বাড়াতে ভু মিকা রাখতে পারে । আসনপিড়ি স্বর পেশির জন্য খুবই উপকারি ।
শ্বাসপ্রস্বাস নিয়ন্ত্রন করা শিখতে পারলে শ্বাস প্রশ্বাস সম্পর্কি ত কাজে সহায়ক হবে এবং বিপাক ক্রিয়া শক্তিশালী হবে
। আরেকটা উপকারি ব্যায়াম হল সাঁতার কাটা। যদি স্থানীয় সুইমিংপুলে যাবার সুবিধা থাকে,একুয়া এর�োবিক
ব্যবয়াম করলে দেহের জ�োড়ায় সমস্যা থাকলে উপকার হয় । পানি দেহের ভারসাম্যের সহায়ক হয় ও নড়া
চড়ার সময় জ�োড়া নিরাপদ থাকে। ইহা অবশ্যই ভাল যে কান ক্লাবে য�োগ দিয়ে খেলাধূলার অনুশীলন করা এবং
অন্যান্য স্বক্রীয় প্রশিক্ষণে ( ব্যাডমিন্টন, বলিং করা, হাটা ও দ�ৌড়ান�ো) অংশ নিলে ভীষণ রকম উপকার হয়।
যদি ক�োন কর্মকান্ডের প্রতি আগ্রহ হয় এবং তাহা এ অঞ্চলে না থাকে যেমন কাবাডি, আফ্রিকান নাচ,ডানডিয়া বা
বাংরা সেশনের জন্য স্থানীয় কাউন্সিলের সাথে য�োগায�োগ করলে সুবিধা হতে পারে ।
এছাড়া বাড়ির কিছু কর্মকান্ডের মাধেমে ওজন কমান�ো ও সক্ষমতা বাড়ানে যায় । যেমন :
• টেলিভিশন ও কম্পিউটারের সামনে বেশিক্ষন বসে না থাকা।
• টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন শুরু হলে দাঁড়িয়ে নড়াচড়া করা।
• ফ�োন করার সময় দাঁড়ান�ো বা হাটা ।
• যতটু কু সম্ভব সিড়ি ব্যবহার করা।
• সকর্ম শখে উদ্ভুদ্ধ হওয়া যেমন বাগান করা ।
• নাতি-নাতনীদের সাথে খেলাধূলা করা।
• বাড়ির বেশীর ভাগ কাজ করা ।
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ওজন ব্যবস্থাপনা

এনএইচএস(NHS) এর পরামর্শ

প্রাপ্ত বয়স্ক যাদের বয়স ৬৫ বৎসর বা বেশি এবং যারা সাধারণত সক্ষম এবং শারিরিক ক�োন সমস্যা
নেই এবং সীমিত চলাফেরা করেন তাদের উচিত প্রতিদিন কিছু কাজ করা।
কমপক্ষে ১৫০ মিনিট( ২ঘন্টা ৩০মিনিট) সহনীয় মাত্রায় এর�োবিক কসরত করা যেমন সাইকেল চালান�ো
বা দ্রুত হাটা প্রতি সপ্তাহে এবং পেশী শক্তি বৃদ্ধির কসরত সকল প্রধান পেশী গ্রুপের( পা, ক�োমর,পিঠ,
পাকস্তলি, বুক,কাঁধ এবং বাহু) সপ্তাহে ২ দিন বা তা বেশি ।

আপনি ওজন কমাতে চাইলে যে পরিমাণ ক্যালরি গ্রহন করবেন তারচেয়ে অধিক ব্যবহার করতে হবে। এর অর্থ হল
আপনি কি পরিমাণ আহার করছেন সে বিবেচনায় আপনাকে ব্যায়াম করতে হবে। আপনার প্রয়েজনে আপনার ডাক্তার
ও পুষ্টিবিশেষজ্ঞের সাথে আল�োচনা করার পরামর্শের জন্য এক্সারসাইজ গ্রুপ এবং ওয়েট লস ক্লাবের সাথে য�োগায�োগ
করতে পারেন।
তবে দিকনির্দেশনা হিসাবে

অথবা

পঞ্চাশ�োর্ধ ক�োন ব্যক্তি যিনি শারিরিক পরিশ্রম বিমূখ প্রতিদিন তার প্রয়োজন ২০০০ ক্যালরি।

৭৫ মিনিট ( ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট) প্রবল আকারে এর�োবিক কসরত যেমন দ�ৌড়ান�ো বা একক টেনিস
১ গেম প্রতি সপ্তাহে এবং পেশী শক্তিবৃদ্ধির কসরত যাতে দেহের প্রধান পেশীগুলি ( পা,ক�োমর,পিঠ,
পাকস্তলি, বুক,কাঁধ এবং বাহূদ্বয়) সপ্তাহে ২ দিন বা তার বেশি।

প্রতিদিন ২৫ মিনিট আস্তে আস্তে হাটলে ১০০ ক্যালরি ব্যয় হবে।

আথবা

২৫ গ্রামের এক পেকেট ক্রিসপে গড়ে ১৩০ ক্যালরি থাকে অথচ সেঁকা এক প্যাকে থাকে ১০২ ক্যালরি
,কিট কাট এর একটি বারের ( ১০৭ ক্যালরি) সমান।
৬০ গ্রাম একটি সাধারণ গাজরে গড়ে ২৫ ক্যালরি ধারণ করে।

সমমাত্রায় য�ৌথ, সহনীয় ওপ্রবল আকারের এর�োবিক কসরত(যেমন ২বার ৩০ মিনিট দ�ৌড় ও ৩০
মিনিট দ্রুত হাটা) প্রতি সপ্তাহে এবং পেশী শক্তি বৃদ্ধির কসরত যাতে দেহের প্রধান পেশীগুলি( পা,
ক�োমর, পিঠ, পাকস্তলি,বুক, কাঁধ কএবং বাহূদ্বয়) কাজ করে সপ্তাহে ২ দিন বা তার বেশি।
টিকা : আপনাকে ওজন বাড়ান�োর কথা পরামর্শ দিলে তখন আপনার জিপির বা ডায়েটিশিয়ানদের সাথে কথা বলেন ।
সাথে আপনার খাদ্যের পরিমাণ বাড়ালে তার জন্য অনেক ধরনের বাজেআপ্ত করা খাদ্য বা পানিও আছে যা ক�োন ক�োন সময়
প্রেসক্রিপশনের মাধ্যমে পাওয়া যায় । যখন ওজন বাড়ান�োর চেষ্টা করবেন তার লক্ষ্য হবে কেলরী বাড়ান�ো এবং চলমান ভাবে যতদুর
সম্ভব ব্যায়াম এবং কাজে কর্মট হওয়া ।
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