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Nepali version

र् सन्तिुलत आहारको मह�व
सन्तुिलत आहारले बालबािलकाको स्वास्थ्यकर 
िवकासको लािग आवश्यक पोषणह� उपलब्ध 
गराउँछ। यसले उनीह�को अध्ययन शि�लाई पिन 
सुधाछर् र िबमारीलाई घटाउँछ।

स्वास्थ्यकर लन्चको रहस्य
स्वास्थ्यकर लन्च बाकसले 3:2:1 को अनुपातमा अ� (उदाहरण राइस नुडल्स, 
नुडल्स र राइस), तरकारीह� तथा मासु र त्यसका िवकल्पह� उपलब्ध 
गराउनुपछ।

स्वास्थ्यकर लन्च बाकसलाई छ भागमा िवभाजन ग�रन्छ भने, अ�ह�ले 
तीन भाग िलनुपछ; तरकारीह�ले दई वटा भाग िलनुपछ र मासु र त्यसका 
िवकल्पह�ले एउटा भाग िलनुपछ। अक� शब्दमा, अ�, तरकारीह� तथा 
मासु र त्यसका िवकल्पह�को अनुपात 3:2:1 �न्छ।

अ�ह�ले
तीन भागह� 
िलन्छन्

3

तरकारीह�ले
दई भागह� िलन्छनु ्

2
मासुले
एक भाग 
िलन्छन्
1

रा�ो खाना खान े�ि� ब�ुहोस्
स्वास्थ्यकर लन्चमा क समावेश �नुपछ?
जवाफ: अ� र तरकारीह�को ठलो अनुपात �नुपछ, 
त्यसपिछ मासु र फलफलको अनुपात ितनीह�कोभन्दा कम �नुपछ।

• अ� शि�को �ाथिमक �ोत हो। अ�ले बालबािलकाह�लाई अध्ययन र
अभ्यासको अविधमा आवश्यक पन� कराह� उपलब्ध गराउन सक्छ। यो वगर् 
अन्तगर्तका खानेकराले िन� कराह� समावेश गछ: कन्जी, राइस नुडल्स, नुडल्स,
राइस, पाउरोटी र आलु।

• तरकारीह� का लािग धेर िविभ� रोजाइह� छन्, उदाहरण चोय सम, साग,
बोक चोय, का�ो, वाक्स गड, सुख्खा च्याउ र स्� च्याउ, आ�द।

• बोसोरिहत मासु, माछा वा छाला िनकािलएको कखुराको मासु सेवन गनर् 
िसफा�रस ग�रन्छ। अण्डा र िबन कड पिन रा�ा िवकल्पह� �न्।

• पानी सध �ाथिमक पेय पदाथर् हो। अन्य स्वस्थकर िवकल्पह�मा कम िचनी
भएका सोया पेय पदाथर्ह�, फ्याट-कम भएको दध, तर मलाईरिहत दध र सफा
सुप समावेश �न्छन्।

• ताजा खानेकरा रोज्नुहोस्। ससेजह�, हाम, बेकन र धेर �ाइ ग�रएका पोक 
चोपह� जस्ता थोर ���या ग�रएको, सुरिक्षत रािखएको र धेर �ाइ ग�रएका
वस्तुह� रोज्नुहोस्।

फलफूल स्वा�दलो र
स्वास्थ्यकर �न्छ
बालबालिकाले त्यसलाई 
खाना खाएपछि डेसर्टको 

रूपमा खान सक्छन्!

स्वास्थ्य सुरक्षा कन्� (Centre for Health 
Protection) को वेबसाइट:

www.chp.gov.hk

“EatSmart@school.hk” वेबसाइट
http://school.eatsmart.gov.hk
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