திண் உண�க�க் நான தயாராக உள்ேள
(ஆ� �தல 12 மாதங்க வைர)
என்ை நம்�ங். என்�ைட வயிற்ை நம்�ங்.
ஆ� மாதமளவில, பின்வ�வனவற் என்னா ெசய்

பின்வ�வனவற்ை தீர்மானிப்பத என்ை நம்�ங்

���மானேபா�, திண் உண�கைளச சாப்பிட �வங்�வதற

•

நான தயாராக உள்ேள

•

நீங்க வழங்� உண�களில எைதச சாப்பி�வ

•

எப்ேபா சாப்பி�வ

எவ்வள சாப்பி�வ

•

தைலைய நிமிர்த் ைவத்தி�த்

•

நிமிர்ந இ�த்த மற்� �ன்ேனாக்க சாய்த

உங்க�ைட ேவைல

•

எனக்� ேபா�மானேபா� அைத உங்க�க் ெதாிவித்த

•

உணைவ எ�த் என்�ைட வாய்க் ேபாட �யற்சித்

•

எந் உண�கைள வழங்�வ எனத தீர்மானித்

•

சாப்பி�ம்ேப பா�காப்பா இடம ஒன்றி என்ை இ�த்த

சாப்பி�வதி எனக் ஆர்வ�ள் என்பைத
பின்வ�வனவற்ை ெசய்வதன்�, உங்க�க நான
காட்�ேவ

பல்ேவ�பட ஆேராக்கி உண�கள எனக்� ேதைவ
•

பின்வ�வ ேபான் ேவ�பட் அைமப்பி உள்ளவற் எனக்
வழங்�ங்
o

மசித் (Pureed)

o

கரகரப்பா (Lumpy)

o

பிைசந் (Mashed)

எனக்� ேபா�ம என்பைத பின்வ�வனவற்ை

o

அைரத் (Ground) அல்ல �ண்�களாக்கப் (minced)

ெசய்வதன்�, உங்க�க நான காட்�ேவ

o

சி�நார்களாக்கப் (Shredded)

o

சைமத் அல்ல ெமன்ைமயா சி��ண்�களாக்கப்

•

�ன்ேனாக்க சாய்ந உணைவப ெபறல

•

உண� வழங்கப்ப�ம்ே, என� வாைய அகலமாகத திறத்த

•

என்�ைட தைலைய அல்ல �கத்ைத தி�ப்ப

•

என்�ைட வாைய �� ைவத்தி�த்

•

உணவி��ந் வில�வதற்காக பின்பக்கமா சாய்த

(diced) உண�கள
•

•

உண� ேநரங்களி ேபா� உங்க�ட ேசர்ந இ�க்க�,

•

உணவில நான கவனம ெச�த்�வதற்க, ைகத்ெதாைலேபசிக,
tablets, ெதாைலக்காட் ேபான் மின்ன� ெபா�ள்கைள தள்ள

அல்ல பின்பாகேவ நீங்க எனக்� தாய்ப்பா�ட்ட

•

கரண்�யா சாப்பி�வை அல்ல எனக் நாேன ஊட்�வை நான

நான வளர�ம வி�த்தியைடய� உத�வதற்கா, இ�ம்�ச்ச

வி�ம்பக்�. எனக் இரண்�ே பி�க்கலா என்பதா எனக்

அதிகமாக�ள் இ� ேபான் உண�கள எனக் ஒவ்ெவா

எ� வி�ப்ப என்பை உங்க�க் ெதாிவிப்பதற என்ை

நா�ம ேதைவ

அ�மதி�ங்க
•

எனக்� தாய்ப்பா�ட்டப்ப, தின�ம எனக் 400 IU விற்றமி
D �ைறநிரப்ப தா�ங்க

ைவ�ங்க
•

நாங்க இ�வ�ம வி�ம்� காலம வைரக்� ெதாடர்ந எனக்�
தாய்ப்பா�ட்�. திண் உண�கைள எனக்� தர �ன்பாகேவ

கைதக்க�, சாப்பிட� எனக் வி�ப்ப

•

என்�ைட உணவில எனக் உப் அல்ல சீனி ேசர்க்
ேதைவயில்ை என்பை நிைனவில ைவத்தி�ங்

நான சாப்பி�ம்ேப

என்�ைட கரண்�ை நான பற்றியி�ப்பத என்ை

•

அவைரயினம (அவைர, ப�ப்�வை), tofu

அ�மதி�ங்க. எனக் நாேன ஊட்�வதற என்ை

•

�ட்ைடக

ஊக்கப�த்�ங்

•

மாட்�ைறச், ேகாழிவைககளின கால இைறச்ச, turkey, பன்ற
இைறச்ச, மீன

•
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இ�ம்� சத் ேசர்க்கப் infant cereal

•

Smooth nut மற்� seed butterகைள வாட்� பாணில ெமல்�

•

பல்�லக்கிைய நீைர�ம பாவிப்பத �லம தின�ம �ைறந்த�

படலமாகப ��ங்க அல்ல peanut, almond, எள ேபான்றவற்
ஏைனய உண�க�டன கல�ங்க
•

இரண்��ைற ெமன்ைமயாக பல்�லக்�ங

•

இ�ம்� சத்ை என்�ைட உடல உறிஞ்�வதற, காய்கறிகளி�
பழங்களி� உள் விற்றமி C உதவிெசய்கின்

ஒவ்ெவா நா�ம நான அேனகமான �திய உண�கைள
�யற்சிக்கல
•

எந் ஒ�ங்கி அவற்ை �யற்சிக்கிே என்ப �க்கியமில்

•

ஒ� சில உண�கள மற்ைறயவற்ைறவ அதிகம
ஒவ்வாைம�ள்ளைவய இ�க்கின். இந் உண�கைள

ஒவ்வாைம�ள உணைவ வழங்�வதற இரண் நாட்க
காத்தி�ங். இந் உண�கள ஆவன:
o

�ட்ைடக

o

பால – என்�ைட பா�ணவாக �� ஆைடப்பாை
(3.25% M.F.) எனக் வழங்�வதற, எனக் ஒன்ப �தல
12 மாதங்க ஆ�ம்வை காத்தி�ங்

o

சீஸ அல்ல ேயார்க ேபான் பா�ண�கள

o

நிலக்கடை, tree nuts மற்� எள விைதகள, peanut
butter, almond butter மற்� tahini ேபான் அவற்றி

என்�ைட �தலாவ� பிறந்தநா அளவில, பல்ம�த்�வ�டன
என� �தலாவ� விஜயத்�க என்ைன �ட்� ெசல்�ங்.
கிரமமான சாிபார்ப்� எனக் �க்கியமா�

சில உண�கள என்�ைட ெதாண்ைடயி சிக்கக்�
(choking) ஆதலால அைவ எனக்� பா�காப்பானை அல்

•

��த திராட்ைசப்ப, பச்ைச கரட, அப்பி, உலர பழங்க,
விைதகள, விைதகள உள் பழங்க, hot dogs ேபான் க�னமான,
சிறிய மற்� உ�ண்ைடயா உண�கள

•

Peanut butter ேபான் ஒட்�ம்தன்ைம உண�கைளக
கரண்�யா வழங்க

�தன்�ைறயா நீங்க எனக் வழங்�ம்ேப, ஒ� நாைளக்
ஒன் மட்�ே வழங்�ங். அதன பின்ன, இன்ெனா அதிக

எனக்� பற்க �ைளத்த�, சிறிய ெமன்ைமயான

இந் உண�கைள எனக்� பா�காப்பானைவயா மாற்�ங்
•

காய்கறிகை ���ங்க (Grate) அல்ல சைம�ங்க

•

திராட்ைசப்பழங் நான்கா ெவட்�ங்

•

பழங்களி��ந விைதகைள அகற்�ங்

•

உண�களில �ரான விளிம்�கை அகற்�ங்

�மட்ட ஏற்ப�வ எனக் இயற்ைகயான
•

�திய அைமப்�ள உண�கைள நான சாப்பிட கற்�ம்ேப இ�
இயற்ைகயான

•

ெதாண்ைடக் அைடப்ை நி�த்�வதற இ� எனக் உத�ம

butterகள

ேதன எனக் நலமின்ைமைய தரலாம

o

மீன மற்� நண்� நீர்வா உயிாி (shellfish)

•

o

Tofu ேபான் ேசாயாப ெபா�ள்க

o

ேகா�ைம

ேதைன எனக்� த�வதற், அ� சைமத்த� அல்ல
ெவ�ப்�வதி (baking) பயன்ப�த்தப்பட்��ந �ட, எனக்
ஒ� வயதா�ம வைர காத்தி�ங்

அதிக ஒவ்வாைம�ள உணெவான்ை எனக் �தன்�ைறயா
நீங்க வழங்கினா
•

சில மணி ேநரத்தி பின ஒவ்வாை எதிர்தாக் நடக்கலா
என்பதா, நாளின ஆரம்பத்த அைத வழங்�ங்

•

ெசாறி, வாந்த அல்ல வயிற்�ப்ேபா ேபான் ஒவ்வாை
எதிர்த்தாக்க நான உண� சாப்பிட 24 மணி ேநரம வைர
ஏற்படலா. இப்ப நடந்தா ம�த்�வ ஒ�வ�டன கைத�ங்க

•

�ச் வி�வதில சிரமம, நாக் அல்ல ெதாண்ைடயி �க்க
உள்ளடங்கல பார�ரமான ஒவ்வாை எதிர்த்தாக எனக்
ஏற்ப�மானா, அ� ெபா�வாக 30 நிமிடங்க�க் நடக்�.

ேமலதிக தகவல்க�க், �ழந்ைதக�க்க உணைவ நீங்க எப்ப�
தயாாிப்ப என்ப பற்றி ��கிய ��ேயா உள்ளடங்கல
ஆதாரவளங்க�க் பார்ைவயி�ங்: york.ca/feedingkids
Telehealth Ontarioஐ, 1-866-797-0000ல அைழப்பத �லம அல்ல
unlockfood.ca க்� ெசல்வத �லம பதி�ெசய்யப்ப உண�வல்�ந
(dietitian) ஒ�வ�டன எந்த ெசல�ம இல்லாம ேப�ங்க
இளம பிள்ைளகளி பசி மற்� வயி� நிரம்ப� அைடயாளங்கைள
பற்ற அறிவதற் Trust me, Trust My Tummy ஐப பா�ங்க

உடன�யாக 911ஐ அைழ�ங்க

��யற் ஒ� ேகாப்ைபயி��ந தண்ணீ ��க் நான

�ல பிராந்தியத்த ெபா�ச �காதாரத்தி அ�மதி�டன, அைதத த�வி மீள

�வங்கலா

உ�வாக்கப்பட்�, 2017

•

கற்பதற ேநர�ம பயிற்சி� எனக்� ேதைவப்ப�

•

�ழாய நீர நான ��ப்பதற் பா�காப்பான

•

எனக்� பழரசங்க ேதைவயில்ை

என்�ைட �ர�க�க்� பற்க�க் பராமாிப்� ேதைவ
•

தின�ம �ைறந்த� இரண்� �ைற �த்த, ெமன்ைமயா ஈரமான
�ணி ஒன்றினால் என்�ைடய ஈ�கை, கன்னங்கள
உள்ேள�, அண்ணத்ைத �த்த ெசய்�ங்
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I am ready for solids – Tamil

