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9�: ��ೇಷ ಆ�ಾರಗಳ� ಮತು� ದ��ಾಂಶಗಳ ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ 

ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳ� ಹಲ�ಾರು ��ನ� �ೆಕಶ�ರ್ ಮತು� ��ರ�ೆಗಳ�� ಬರುತ��ೆ. ಮಗು��ೆ ಸ��ಾದ ಆ�ಾರ ರು�, ��ಾ�ಸ ಮತು� ದ�ವ 

��ರ�ೆಯನು� ಆ�ಸುವ�ದು ಬಹು ಮುಖ�. ಇದು ಊಟದ ಸಮಯವನು� ಸುರ�ತ ಮತು� ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ�ಾ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. 

ಮಗು�ನ �ೌಶಲ� ಮಟ��ೆ� ಸ��ೊಂದುವಂತಹ ಆ�ಾರವನು� �ೕವ� ಮಗು��ೆ �ೕಡ�ೇಕು. ಇಂತಹ ��ೇಷ ಆ�ಾರಗಳ� ಮತು� ದ�ವಗಳ 

ಪ��ಗಳನು� �ೆಳ�ೆ �ೕಡ�ಾ��ೆ. ಈ ಆ�ಾರಗಳ� �ಮ� ಸಮು�ಾಯದ�� ಕಂಡುಬರಬಹುದು. �ಮ� ಆ�ೈ�ೆಯ��ರುವ ಮಕ���ೆ ಸೂಕ��ಾದ 

ಆ�ಾರ ರು�, ��ಾ�ಸ ಮತು� ದ�ವ ��ರ�ೆಗಳನು� ಆ�� �ಾಡಲು ಈ ಪ��ಗಳನು� �ಾಗ�ದ���ಾ� ಬಳ�. 

ಘನ ಆ�ಾರಗಳ� ಉ�ಾಹರ�ೆ ಆ�ಾರಗಳ� 
ಉ�ಾಹರ�ೆ ಆ�ಾರಗಳ� 

(ಮುಂದುವ�ದವ�) 

ದಪ��ಾ�ರುವ ಅಥ�ಾ 

��ೕಮ್ ನಂ�ರುವ 

o ಸಂ�ೕ�ತ ತರ�ಾ�ಗಳ� (�ಾ���ಷ್,

�ಾ��ೆಟ್, �ಾ���ಪ್�, �� ಆಲೂಗ� �ೆ,

ಕುಂಬಳ�ಾ�, ಹ�ರು �ೕನ್�, �ಾಲಕ್,

ಬ�ಾ�, ಕುಂಬಳ�ಾ�ಯನು� �ೋಲುವ

�ೕ�ೕ�ಾ�, ಇ�ಾ��)

o ಸಂ�ೕ�ತ ಹಣು�ಗಳ� (�ೕಚ್, �ಾ�ೆಹಣು�,

�ಾ�ನಹಣು�, ಏ���ಾಟ್, �ೇರ� ,ೆ

ಆವ�ಾ�ೊ, �ೊ�ಾ��ೊ, ಪ�ಮ್, ��ಸ್,

�ೆಕ��ನ್, �ಕೂಸ್, ಸ�ೕ�ಾ, ಸ�ೕ��ಾ�,

ಪ�ಾ��, ಇ�ಾ��)

o ಸಂ�ೕ�ತ �ಾಂಸಗಳ� (�ೋ�,

�ೋ�ಾಂಸ, ಟ��, ಹಂ��ಾಂಸ,

ಕು�ಮ�, ಮಟನ್)

o �ೇಬು �ಾಸ್

o ಪ��ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ನ್

o ಶುದ� ಪ�ವ��ದ� �ಾಂಸ

o ದಪ� ���ಾನ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಗಂ� (ಓಟ್

�ೕಲ್, �ೋ�ಯ �ೆ�ೆ, ಅ�� �ೆ�ೆ, ಫ�ೕ�ಾ,

ಫ�ಾ)

o ಸಂ�ೕ�ತ ಸೂಪ್ ಮತು� ಸೂ��ಗಳ�

(ಸ��ಸುವಂ�ಲ�)

o �ಸರು

o �ೆ�ೕರ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಪರ್

o �ಾಸ್

o ಲ��

o ��ೆ�ಡ್ �ೕನ್�

o �ಾನ್� ��ಟ್�

o ��ೊ�ಾ� �ೕಸ್

o ನಯ�ಾದ �ಸು�ದ �ಾ�ೇಜ್ �ೕಸ್

o �ಸು�ದ ಆಲೂಗ� �ೆ

o �ಾ�ಜ� ಶು��ೕಕ��ದ ಮಗು�ನ ಆ�ಾರಗಳ�

ಮೃದು�ಾಡ�ಾ�ರುವ 
ಮತು� �ೇವ�ಾ�ರುವ 

o ನುಣ��ೆ �ೊ��ದ �ಾಂಸಗಳ� (�ೋ�ಾಂಸ,

�ೋ�, ಟ��, ಕು�ಮ�, ಮಟನ್,

ಹಂ��ಾಂಸ)

o ಪ�ವ��ದ� �ಕನ್ �ೆ�ಸ್� (�ಸು�ದ,

�ೇ�ಾಂಶ)

o ಪ�ವ��ದ� ಟೂ��ಾ ಅಥ�ಾ �ೕನು

(�ಸು�ದ, �ೇ�ಾಂಶ ಮತು� ಮೂ�ೆಗ�ಲ��ೆ)

o �ಸು�ದ �� �ೕನು (�ಾಡ್, ��ಾ��ಾ,

�ಾ��ಾಕ್, ಆ�ೆಂಜ್ ರ�)

o ಸಣ� ಉಂ�ೆಗ�ರುವ ದಪ� �ಾನ�ಗಳ�

o ನುಣ��ೆ �ೊ��ದ ಅಥ�ಾ �ಸು�ದ ತರ�ಾ�ಗಳ�

(ಆಲೂಗ� �ೆ, �ಾ���ಷ್, ಗಜ��, �ಾ���ಪ್�,

ಹ�ರು �ೕನ್�, �ಾಲಕ್, ಇ�ಾ��)

o ನುಣ��ೆ �ೊ��ದ ಅಥ�ಾ �ಸು�ದ ಹಣು�ಗಳ�

(ಆವ�ಾ�ೊ, �ಾ�ೆಹಣು�, �ಾ�ನಹಣು�,

ಹಣು�ಗಳ�, ಇ�ಾ��.

o ��ೆ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ��ೆ�ಯ ಪ�ಾ�ಯ

(�ೇ��ದ)

ಮೃದು ಮತು� �ೈಟ್-
�ಾತ�ದ 

o �ೇ��ದ �ೆಂಡರ್ �ಾಂಸಗಳ� (�ೋ�,

�ೋ�ಾಂಸ, ಹಂ��ಾಂಸ, ಕು�ಮ�,

ಮಟನ್, ಇ�ಾ��)

o �ಾ�� �ೕನು (�ಾಡ್, ಟೂ�ನ, �ಾ�ಬಟ್,

�ಾ��ಾಕ್, ಆ�ೆಂಜ್ ರ�, ಇ�ಾ��)

o �ಸು�ದ ಹಣು�ಗಳ� (�ಾ�ೆಹಣು�, ಆವ�ಾ�ೊ,

�ಾ�ನಹಣು�)  �ೆಕ��ನ್ ಗಳ�,

o ��ೕಮ್ �ಾಡ�ಾದ ಅಥ�ಾ  �ೇ��ದ

ತರ�ಾ�ಗಳ� (ಗಜ��, �ಾ���ಪ್�, ಹ�ರು

�ೕನ್�, ಬ�ಾ�, �ೋಸುಗ� �ೆ, ಎ�ೆ�ೋಸು,

ಹೂ�ೋಸು, ಇ�ಾ��)

o ಮೃದು �ೕಸ್

o ��ೆ�ಗಳ� (�ೇ��ದ, ಕ�ದ, ಹು�ದ)

o ಸ���ಸಲು “�ೇ�ಾಂಶವ�ಳ�” �ೆ�ೆ�ದ
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�ಾ�ಂಗ�ನ್ ಗಳ�, ಪ�ಮ್, ಇ�ಾ��. �ೆ�ಡ್ ಗಳ� 

o ನೂಡಲ್� ಮತು� ಅ��

�ಯ�ತ o ಎ�ಾ� �ಾಂಸ, �ೕನು, ತರ�ಾ�ಗಳ�,

ಹಣು�ಗಳ�, �ೕಸ್, ��ೆ�, ಮಸೂರ, �ೕನ್�,

�ೆ�ಡ್, �ೋ���ಾ�, �ಾನ�ಗಳ� ಇ�ಾ��.

ದ��ಾಂಶ ��ರ�ೆಗಳ� ದ��ಾಂಶಗಳ ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ� 

�ೆಳ� 
o �ೕರು

o ಚ�ಾ ಮತು� �ಾ� (ಏನನೂ� �ೇ�ಸ�ಾ�ಲ�)

o �ಾರು

ಸ�ಲ� ದಪ� 
o ಎ�ೆ�ಾಲು

o �ಾಮು��ಾ

ಇನೂ� ಸ�ಲ� ದಪ� 

o ಹ��ನ ರ�ಾಯನಗಳ� (�ೕಚ್, �ಯರ್, �ತ�� ,ೆ ಅ�ಾನಸ್, �ಾವ�, ಇ�ಾ��)

o �ೊ��ೊ ರಸ

o �ಾಲು (ಹಸು�ನ, �ೋ�ಾ, ಅ��, �ೆಂ�ನ�ಾ�)

ಮಧ�ಮ ದಪ� 

o ಸ��ಸುವ ಶು��ೕಕ��ದ ಹಣು�ಗಳ�

o ಸ��ಸುವ ಅ�� �ಾನ�ಗಳ�

o ��ೕಮ್ �ಾ�ದ ಸೂಪ್ ಗಳ� (�ಾಲಕ್, ಆಲೂಗ� �ೆ, ಶ�ಾವ�, �ಾ���ಷ್, �ೊ��ೊ, ಇ�ಾ��)

o �ಾಸ್, �ೆ�ೕ�, �ರಪ್ (ಸ��ಸುವಂ�ಲ�)

o �ೇನು ತುಪ�

ಅತ�ಂತ ದಪ� 

ಅಥ�ಾ ��ೕಮ್ ನಂ�ರುವ 

o ಸಂ�ೕ�ತ ತರ�ಾ�ಗಳ� (�ಾ���ಷ್, �ಾ��ೆಟ್, �ಾ���ಪ್�, �� ಆಲೂಗ� �ೆ, ಕುಂಬಳ�ಾ�, ಹ�ರು �ೕನ್�,

�ಾಲಕ್, ಬ�ಾ�, ಕುಂಬಳ�ಾ�ಯನು� �ೋಲುವ �ೕ�ೕ�ಾ�, ಇ�ಾ��)

o ಸಂ�ೕ�ತ ಹಣು�ಗಳ� (�ೕಚ್, �ಾ�ೆಹಣು�, �ಾ�ೆಹಣು�, �ಾ�ನಹಣು�, ಏ���ಾಟ್, �ೇರ� ,ೆ ಆವ�ಾ�ೊ,

�ೊ�ಾ��ೊ, ಪ�ಮ್, ��ಸ್, �ೆಕ��ನ್, ಸ�ೕ�ಾ, ಸ�ೕ��ಾ�, ಪ�ಾ��, ಇ�ಾ��)

o ಸಂ�ೕ�ತ �ಾಂಸಗಳ� (�ೋ�, �ೋ�ಾಂಸ, ಟ��, ಹಂ��ಾಂಸ, ಕು�ಮ�, ಮಟನ್)

o �ಸರು

o �ೆ�ೕರ್

o �ಾಸ್

o ಲ��




