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နှလှုံးး��သွေး�း�သွေး��ာသွေး�ာဂါါနှငှ့််� သွေးလုံးဖြ�တ်�ဖြ�င့်��

နှလှုံးး��သွေး�း�သွေး��ာသွေး�ာဂါါ (CVD) တွးင် ်နှလှုံးး��နှငှ်် ်သွေး�း�သွေး��ာဆိုု�င်�်ာ သွေး�ာဂါါများ�ာ� ပါါဝင်�်ည်။်  CVD �ု� သွေးလုံးဖြ�တွဖ်ြ�င်�်၊ နှလှုံးး����န်မ်ျား ုပါး�များများနှ််

ဖြ�င်�်၊ နှလှုံးး��အားာ�န်ည်�်ဖြ�င်�်၊ နှလှုံးး��သွေး�း�သွေး��ာဆိုု�င်�်ာသွေး�ာဂါါ (နှလှုံးး��သွေး�ာဂါါနှငှ်် ်�င်ဘ်တွန််ာဖြ�င်�်) နှငှ်် ်နှလှုံးး��အားဆိုု�ရ်ှငှ်ဖ်ြပါဿန်ာများ�ာ� စ�ည်တ်ွု� ်

ပါါဝင်သ်ွေး�ာ သွေး�ာဂါါအားသွေးဖြ�အားသွေးန်များ�ာ��ု� သွေး�်ဆိုု�ပါါ�ည်။် 

အားဆို�ီမဲျား�ာ� ဖြ�စ်တွည်မ်ျားမုျား�ာ�� �နှာာ�ု�ယ်ထ်ဲ�ဲု� ် ပါး�များနှ်သ်ွေး�း�စီ�ဆိုင်�်များ�ုု� ပုါတွဆ်ိုု�လ်ုံးု��ဖ်ြ�င်�်သွေး��ာင်် ်CVC ဖြ�စ်သွေးပါ် ဖြ�င်�်ဖြ�စ်�ည်။် ထဲု��ု� ်

ဖြ�စ်�ည််အ်ား�ါ သွေး�း�လုံးတှွသ်ွေး��ာဆိုု�င်�်ာ သွေး�ာဂါါနှငှ်် ်သွေး�း��မဲျား�ာ�� �နှာာ�ု�ယ်အ်ားတွးင်�် များမူျားများနှ်ဖ်ြ�င်�်တွု� ် ဖြ�စ်သွေးစနှု�င်�်ည်။်

• သွေးေ��း ဟာာသွေးဝယ်းလုံးမူျား�ု��များ�ာ�နှငှ်် ်ပါစု�ုတွ�်ွန်�်နှု�င်င််း�ာ�များ�ာ��ည် ်ဟာစစပါန်�်န်စ်များဟာ�တွသ်ွေး�ာ လုံးဖူြ�ူများ�ာ�ထဲ� ်နှလှုံးး��သွေး�း�သွေး��ာ

ဆိုု�င်�်ာ သွေး�ာဂါါဖြ�စ်ပါးာ�များ ု10% ပုို�များ�ာ�နှု�င့်��ည်� (လုံးနူ်ည်�်စ���န်�်များာသွေး��ရုံးး� �၊ 2021)။

• သွေးတွာင်အ်ားာရှှရှှု လုံးမူျား�ု��များ�ာ��ည် ်ပါ�မ်ျား�များှလုံးဦူး�သွေး�ထဲ� ်နှလှုံးး��သွေး�ာဂါါသွေး��ာင်် ်သွေး�ဆိုး��များ ု40% ပုို�များ�ာ��ည်� (စတွန်�်�ု� ်၊ 2021)။

• �ုလုံးစ်ပုါ�င်လ်ုံးမူျား�ု��များ�ာ�တွးင်န်ှလှုံးး��သွေး�ာဂါါသွေး��ာင့််� သွေး�ဆုံးး��မုျားနှနု်း��� အဖြများင့််�ဆုံးး��ဖြ�စ်��ည်�၊သွေး�ဆိုး���မူျား�ာ�၏ 32% �ည် ်နှလှုံးး��သွေး�ာဂါါ

သွေး��ာင်် ်ဖြ�စ်�ည် ် (U.S. ��န်�်များာသွေး��နှငှ်် ်လုံး�ူာ�ဆိုု�င်�်ာ ဝန်သ်ွေးဆိုာင်မ်ျားဌုာာန်၊ 2003)။

နှလှုံးး���ု�သ်ွေး�း�စီ�ဆိုင်�်သွေးန်များ ုပုါတွဆ်ိုု��်း��ည််အ်ား�ါ

တွးင် ်နှလှုံးး��သွေး�ာဂါါ ဖြ�စ်ပါးာ��ည်။် 

ဦး�သွေးနှာှ�ဆ်ို�ီု� ် သွေးအားာ�ဆ်ိုဂီါ�င် ်�ယ်သ်ွေးဆိုာင််

လုံးာ�ည်် ်သွေး�း�သွေး��ာများ�ာ� ပုါတွဆ်ိုု��်း��ည််အ်ား�ါ 

သွေးလုံးဖြ�တွဖ်ြ�င်�် ဖြ�စ်သွေးပါ်�ည်။် 

သွေး�း��ုအားာ�များ�ာ�ဖြ�င်�် (သွေး�း�တွု��ဖြ�င်�်) �ည် ်

သွေး�း�လုံးတှွသ်ွေး��ာများ�ာ�အားတွးင်�် �ုအားာ� တွု��လုံးာ

ဖြ�င်�်သွေး��ာင်် ်ဖြ�စ်�ည်။်  

နှလှုံးး��၏ ညှ်စ်အားာ�န်ည်�်ဖြ�င်�်သွေး��ာင်် ်�နှာာ�ု�ယ််

အားတွးင်�် သွေး�း�နှငှ််သ်ွေးအားာ�ဆ်ိုဂီါ�င် ်ဖြပါတွလ်ုံးပ်ါ�ာများ ှ

နှလှုံးး��ညှ်စ်အားာ� ��ဆိုင်�်ဖြ�င်�် ဖြ�စ်သွေးပါ်�ည်။် 

နှလှုံးး��သွေး�း�သွေး��ာသွေး�ာဂါါများ�ာ�နှငှ့််� သွေးလုံးဖြ�တ်�ဖြ�င့်���ု� ကြို��ုတ်င့်��ာ�းယ်�ပိုါ
သွေး�ာဂါါထဲနု်�်���ပ်ါများနုှငှ်် ်ကြို��ုတွင်�်ာ�းယ်သ်ွေး��စင်တ်ွာ

��န်�်များာ�ည််သ်ွေးန်ထဲု�င်မ်ျားပုါး�စးဖြ�င်် ်သွေးန်ထဲု�င်ဖ်ြ�င်�်ဖြ�င်် ်�င်၏် သွေး�း��ုအားာ�၊ �ု�လုံး�စ်ထဲသွေး�ာနှငှ်် ်သွေး�း�တွးင်�်���ာ�ဓာာတွ ်စ�ည်တ်ွု��်ု� 

ပါး�များနှ်ဖ်ြ�စ်သွေးစပြီးပီါ� �င််အ်ားာ� နှလှုံးး��သွေး�ာဂါါနှငှ်် ်ရုံး�တွတ်ွ�� ်နှလှုံးး���ပ်ါဖြ�င်�် အားနှတ�ာယ်မ်ျား�ာ�များ ှသွေးလုံး�ာ�်�သွေးစပါါ�ည်။်

သွေးန်စ်ဉ် မုျားန်စ် 30 �န် ် ်သွေးလုံး�်�င််�်န်�်လုံး�ပ်ါပါါ။ 

လုံးမ်ျား�သွေးလုံးှာ�ဖ်ြ�င်�်၊ သွေးဖြပါ�ဖြ�င်�်၊ �ါ�လုံးညှ််�်းင်�်ဖြ�င်် ်

�စာ�ဖြ�င်�်၊ သွေးလုံးသှွေးလုံးာှ်ဖြ�င်�်၊ တွု���်�ု (�ု�ယ်�်းပါည်ာ) 

�ု�မ်ျားဟာ�တွ ်��စ်�� ်�စာ�ဖြ�င်�် စ�ည်တ်ွု��် 

အားသွေး�ာင်�်ဆိုး��ဥပါများာများ�ာ� ဖြ�စ်�ည်။် 

အား��သ်ွေး�ာ�ပ်ါါ� အားသွေးတွာ်အား�င််�်ာ သွေး�ာ�ပ်ါါ။ 

ဆို�ာဝန်မ်ျား�ာ�ထဲးများ ှပါး�များနှ်�်�န်�်များာသွေး�� စစ်သွေးဆို�

ဖြ�င်�်နှငှ်် ်စမ်ျား��ပ်ါဖြ�င်�် �းယ်ပူါါ။

�ာလုံးု� ၊ 'ulu (သွေးပါါင်မ်ျား�န် ်�်�ီ)၊  ����်�ီ၊ �သွေးဘာာ

��ီ၊ ပဲါန်သီွေးလုံး�နှငှ်် ်ေ�ူ�င်�် စ�ည်် ်အား��ီနှငှ််အ်ား�း�်

များ�ာ��ု� �င််အ်ားစာ�အားသွေး�ာ�တ်ွးင် ်တွး�ဲ�စ်ာ�

သွေး�ာ�ပ်ါါ။

သွေးဆို�လုံးပ်ုါသွေး�ာ�ဖ်ြ�င်�်နှငှ်် ်သွေးဆို�လုံးပ်ုါသွေးင်း� ရှှူ မုျားဖြ�င်�်များ ှ

သွေးရှာှင်ရ်ှာှ�ပါါ။  

��န်�်များာသွေး��နှငှ်် ်များည်ညီွးတွ�်ည်် ်�ု�ယ်အ်ားသွေးလုံး���ုန််

တွ�လ်ုံးာဖြ�င်�်�ု� ကြို��ုတွင်�်ာ�းယ်�ု်� ် စုတွ�ု်စီ�များု

များ�ာ��ု� သွေးလုံးှာ�်�ပြီးပီါ� ��န်�်များာသွေး��နှငှ်် ်ည်ညီွးတွ�်ည်် ်

အားစာ�အားစာများ�ာ��ု� စာ��း��ပါါ။

နှလှုံးး��သွေး�ာဂါါ �သွေး�ေတ်နှငှ့််� လုံး�ခဏာာများ�ာ�

သွေးလုံးဖြ�တ်�ဖြ�င့်�� �သွေး�ေတ်နှငှ့််� လုံး�ခဏာာများ�ာ�

နှလှုံးး��သွေး�ာဂါါ�ည် ်“လုံးမူျား�၊ု �မူျား�”ု ဖြ�စ်သွေးန်တွတွပ်ြီးပီါ� လုံးနူ်ာ� ရုံး�တွတ်ွ��န်ှလှုံးး���ပ်ါဖြ�င်�်၊ နှလှုံးး��ညှ်စ်အားာ�န်ည်�်ဖြ�င်�် �ု�မ်ျားဟာ�တွ ် 

သွေး�း�လုံးတှွသ်ွေး��ာဆိုု�င်�်ာ သွေး�ာဂါါစ�ည်် ်�သွေး�ာတွနှငှ််လ်ုံး�ခဏာာ များဖြ�စ်များဖြ�င်�် သွေး�ာဂါါများသွေးပါ်ပါါ။ 

• ရု�တ်�တ်��� နှလှုံးး���ပို�ဖြ�င့်��- �င်ဘ်တွသ်ွေးအားာင််ဖ်ြ�င်�် �ု�မ်ျားဟာ�တွ ်သွေးန်���ဖ်ြ�င်�်၊ သွေး��ာအားထဲ�ပု်ါ�င်�် �ု�မ်ျားဟာ�တွ ်လုံးည်ပ်ါင်�်သွေးန်ာ� ်န်ာ��င််

ဖြ�င်�်၊ အားစာများသွေး��ဖြ�င်�်၊ နှလှုံးး��ပါဖူြ�င်�်၊ များအားမီျား�ာဖြ�စ်ဖြ�င်�် �ု�မ်ျားဟာ�တွ ်သွေးအားာအ်ားန်ဖ်ြ�င်�်၊ အားလုံးးန်သ်ွေးများာပါန်�်ဖြ�င်�်၊ �နှာာ�ု�ယ်အ်ားထဲ�ပု်ါ�င်�် သွေးန်

���ဖ်ြ�င်�်၊ များ�ူသွေးဝဖြ�င်�်နှငှ်် ်အား��ရ်ှှူ များဝဖြ�င်�်။

• နှလှုံးး��ညှ်စ်�အာ�န်းည်��ဖြ�င့်��- အား��ရ်ှှူ များဝဖြ�င်�်၊ သွေးများာပါန်�်ဖြ�င်�် �ု�မ်ျားဟာ�တွ ်သွေးဖြ�သွေး��ာင်�်များ�ာ�၊ သွေးဖြ���င်�်ဝတွ၊် သွေးဖြ�သွေးထဲာ�မ်ျား�ာ�၊ ဝမ်ျား�ဗုို�� ်

�ု�မ်ျားဟာ�တွ ်လုံးည်ပ်ါင်�်သွေး�း�သွေး��ာများ�ာ� သွေး�ာင်�်မ်ျား�ဖြ�င်�်။

• နှလှုံးး��စ်ည်������များမှျားန်း�ဖြ�င့်��- �င်ဘ်တွထ်ဲတဲွးင် ်တွလုံးပ်ှါလုံးပ်ှါ တွ�န်သ်ွေးန်ဖြ�င်�် (�င်တ်ွ�န်ဖ်ြ�င်�်)။

• များ��န်ှာှ၊ လုံး�သ်ွေးများာင်�် �ု�မ်ျားဟာ�တွ ်သွေးဖြ�သွေးထဲာ� ်အားထဲ�ူ�ဖြ�င်် ်�နှာာ�ု�ယ်၏် တွစ်��တ်ွည်�်တွးင် ်ထဲး�သွေးန်ဖြ�င်�် �ု�မ်ျားဟာ�တွ ်အားာ�န်ည်�်သွေးန်

ဖြ�င်�်။

• စုတွရု်ုံးပ်ါသွေးထဲး�ဖြ�င်�်၊ စ�ာ�သွေးဖြပါာ� ��ဖ်ြ�င်�် �ု�မ်ျားဟာ�တွ ်စ�ာ�သွေးဖြပါာ�ာတွးင် ်န်ာ�လုံးည်�် ���်ဖဲြ�င်�်

• များ��လ်ုံးး��တွစ်�� ်�ု�မ်ျားဟာ�တွ ်နှစ်ှ��လ်ုံးး��တွးင် ်ရုံး�တွတ်ွ�� ်ဖြများင်�်���်ဖဲြ�င်�်။

• လုံးမ်ျား�သွေးလုံးှာ��်��ဖ်ြ�င်�်၊ များ�ူသွေးဝဖြ�င်�်၊ �ု�ယ်ဟ်ာန်အ်ားသွေးန်အားထဲာ� များည်ဖီြ�င်�် �ု�မ်ျားဟာ�တွ ်ဘ�မ်ျားည်ဖီြ�င်�်။

• အားသွေး��ာင်�်အား�င်�်များ��ုဘ ဲအားဖြပါင်�်အားထဲန် ်သွေး�ါင်�်�ု��ဖ်ြ�င်�်။

အဆုံးု�ပိုါလုံး�ခဏာာများ�ာ�ထဲ�ဲ တ်စ်������ု� �းစ်ာ��ပြီပီိုဆုံးု��ည်�နှငှ့််� 9-1-1 �ု� ������င့်����န်း��သွေး�်ပိုါ။

တွစ်စး�တွစ်ဦး� သွေးလုံးဖြ�တွ�်းာ�တွာ�ု�သွေးတွး�လုံးှင် ်F.A.S.T. လုံးမ်ျား�စဉ်�ု� လုံး�ပ်ါသွေးဆိုာင်ပ်ြီးပီါ� သွေးအားာ�ပ်ါါစစ်သွေးဆို�များတုွု��်ု� လုံး�ပ်ါပါါ-

F—များ��န်ှာှ- အားဆိုု�ပါါလုံးနူ်ာ�ု� ဖြပါး����ည််�ု်� ် သွေးဖြပါာပါါ။ များ��န်ှာှတွစ်ဖြ�မ်ျား�� �း ဲ �သွေးန်ပါါ�လုံးာ�။

A—လုံး�မ်ျား�ာ�- လုံးနူ်ာအားာ� လုံး�န်ှစ်ှ��လ်ုံးး�� သွေးဖြမှျားာ��ု်�သ်ွေးဖြပါာပါါ။ လုံး�တ်ွစ်���် သွေးအားာ��်ု� ��သွေးန်ပါါ�လုံးာ�။

S—စ�ာ�သွေးဖြပါာဖြ�င်�်- လုံးနူ်ာအားာ� ရုုံး��ရှငှ်�်�ည််စ်ာသွေး��ာင်�်တွစ်���ု� ထဲပ်ါ�ါထဲပ်ါ�ါ သွေးဖြပါာ�ု�င်�်ပါါ။ စ�ာ�� ဗိုလုံးး��ဗိုသွေးထဲး�ဖြ�စ်�လုံးာ� 

�ု�မ်ျားဟာ�တွ ်ထဲ�ူဆိုန်�်သွေးန်�လုံးာ�။

T—အား��ုန်-် အားဆိုု�ပါါလုံး�ခဏာာများ�ာ�ထဲ�ဲ တွစ်�����ု�သွေးတွး��ပါါ�  9-1-1 �ု� ����်�င်�်��န်�်သွေး�်ပါါ။



နှလှုံးး���ု� ��န်း��များာသွေးစ်�ည််�  
န်းည်��လုံးများ��များ�ာ�

American Heart Association များ ှန်ည်�်လုံးမ်ျား�များ�ာ�

Healthier Loco Moco
ဟာင်�်ပါးဲအားသွေး�အားတွး�-် 3. 

ပိုါဝင့်�ပိုစ်စည်��များ�ာ�- 

• �င််သ်ွေးလုံးှာ်စးာ လုံးှ�ီထဲာ��ည်် ်�ရုံးး���းာ� 1/2 �း� ်

• �င််သ်ွေးလုံးှာ်စးာ လုံးှ�ီထဲာ��ည်် ်����်းန်န်် ီ1/3 �း� ်

• ����်းန်ဖ်ြ�ူများနု် ် ်1/8  ဇွးန်�် �ု�မ်ျားဟာ�တွ ်နှ�တွန်ှ�တွစ်ဉ်�

ထဲာ��ည်် ်����်းန်ဖ်ြ�ူ 1 ဖြများာာ 

• ဆို ီ1/2 ဇွးန်�် 

• ကြို�တုွထ်ဲာ��ည်် ်အားမဲျား�ာ�များနု် ် ်1/2 သွေးပါါင် ်(95% အားဆိုီ

န်ည်�်သွေး�ာအား�ာ�) 

• အား��ာအားတွး� ်အားန်�သ်ွေး�ာင် ်င်ရုံး�ပ်ါသွေး�ာင်�် 

• 1 (0.87 သွေးအားာင်စ်) ဆိုု�ေယီ်မ်ျား ပါါဝင်မ်ျားနု်ည်�်သွေး�ာ ဟာင်�်

အားနှစ်ှ (McCormick 30% Less Sodium Brown 

Gravy Mix �ဲ�်ု�သ်ွေး�ာ) 

• ���ဥ် 3 လုံးး�� [���ဥ်တွစ်လုံးး��လုံးှင် ်184mg �ု�

လုံး�စ်ထဲသွေး�ာ ပါါဝင်�်ည်]် 

• ���ထ်ဲာ��ည်် ်အားည်�ုသွေး�ာင် ်�ု�မ်ျားဟာ�တွ ်hapa ဆိုန် ်3 

�း� ်

• အား��ပ်ါ �ု�မ်ျားဟာ�တွ ်���ဖ်ြပါ�တွထ်ဲာ��ည်် ်

ဟာင်�်��ီဟာင်�်�း��်ဲ�်ု� ် အား��ီအား�း� ်3 �း� ်

• လုံးှ�ီထဲာ��ည်် ်အားစုမ်ျား�သွေး�ာင် ်����်းန်ပ်ြီးမုျားတွ(်စာ�လုံးု�များှ

�ာ)
����ဖြပို�တ်�န်းည်��-

1. မီျား�အားပါ�ူ�ုန်အ်ားသွေးန်သွေးတွာ်ရှှုသွေး�ာ ေယ်အ်ားု��ထဲ�ဲု� ် ဆို�ီု�ထဲည််ပ်ါါ။ ����်းန်န််ထီဲည််ပ်ြီးပီါ� အားလုုံးာ�ည်အ်ားထဲ ု3 မုျားန်စ်��ာသွေးအားာင်သ်ွေးများပှါါ။ 

2. �ရုံးး���းာ�နှငှ်် ်����်းန်ဖ်ြ�ူထဲည််ပ်ြီးပီါ� အားလုုံးာ�ည်အ်ားထဲ ုသွေးန်ာ�ထ်ဲပ်ါ တွစ်မုျားန်စ် �ု�မ်ျားဟာ�တွ ်နှစ်ှမုျားန်စ်��ာသွေးအားာင်သ်ွေးများပှါါ။  ထဲု�သ်ွေးန်ာ� ်

��ူ�ပ်ါပြီးပီါ� သွေးအား�သွေးအားာင်ထ်ဲာ�ပါါ။ 

3. ���ဖ်ြပါ�တွထ်ဲာ��ည်် ်����်းန်န််နီှငှ်် ်�ရုံးး���းာ�တွု� ် သွေးအား�လုံးာပါါ� အားများဲ�ာ�များနု် ်န်ှငှ််အ်ားတွ ူပါန်�်�န်လ်ုံးး��ထဲတဲွးင် ်သွေး�ာပြီးပီါ�န်ယ်ပ်ါါ။ င်

ရုံး�ပ်ါသွေး�ာင်�်ထဲည််လ်ုံးု�ပါါ� ထဲည််ပ်ါါ။ 

4. န်ယ်ထ်ဲာ��ည််အ်ား�ာများ�ာ��ု� 3 တွး���းပဲြီးပီါ� 1 န်ာ�ီ��ာသွေးအားာင် ်အားသွေးအား��န်�်တွးင် ်အားသွေးအား��းထဲာ�ပါါ။ အား��ုန်မ်ျား�ပါါ� ၎င်�်အားဆိုင််�်ု� 

သွေး��ာ်နှု�င်�်ည်။် 

5. ထဲု��ု�ထ်ဲာ�သွေးန်စဉ် ��ပ်ါထဲာ�သွေး�ာ �ု�မ်ျားဟာ�တွ ်���ထ်ဲာ�သွေး�ာ ဟာင်�်��ီဟာင်�်�း�အ်ားစး��ု� ဖြပါင်ဆ်ိုင်ပ်ါါ။ 

6. သွေးအားာ�ပ်ါါညွှန်�်�ာ����မ်ျား�ာ�အားတွု�င်�် ဟာင်�်အားနှစ်ှ�ု� ဖြပါင်ပ်ါါ။ 

7. အား�ာ�တွး��များ�ာ� သွေးအား�လုံးာ�ည်န်ှငှ််တ်ွပြီးပုါ�င်န််� ်ေယ်အ်ားု��တွးင်ဆ်ိုထီဲည််�်ာ သွေး��ာ်ပါါ (တွစ်��လ်ုံးှင် ်4 မုျားန်စ်များ ှ5 မုျားန်စ်ထဲ ုထဲာ�ပါါ)။

8. ���ဥ်�ု� မုျားမုျားစုတွက်ြို��ု�အ်ားသွေးန်အားထဲာ�ဖြ�င်် ်သွေး��ာ်ပါါ။ 

9. ထဲများင်�်ထဲည််ထ်ဲာ��ည်် ်ပါန်�်�န်ဖ်ြပါာ�ထဲ�ဲု� ် အား�ာ�တွး��၊ ���ဥ်တွု�ထ်ဲည််ပ်ြီးပီါ� ထဲပ်ုါသွေးန်�ာတွးင် ်ဟာင်�်အားနှစ်ှ�ု�ထဲာ��ာ ဖြပါင်ဆ်ိုင်ပ်ါါ။ 

����်းန်ပ်ြီးမုျားတွထ်ဲည််လ်ုံးု�ပါါ� ဟာင်�်ပါးဲသွေးပါ်တွးင် ်����်းန်ပ်ြီးမုျားတွဖ်ြ�ူ�ပါါ။ ဟာင်�်��ီဟာင်�်�း�မ်ျား�ာ�နှငှ််အ်ားတွ ူ�း��သွေးဆိုာင်ပ်ါါ။

ဟင့်��ပိုးဲတ်စ်�ပိုးဲတ်းင့်�ပိုါ�ည််� အဟာ�ဖြ�စ်�သွေးစ်�ည််� အ����များ�ာ�- 
�ယ်လ်ုံးု��ီ- 480 cal

အားဆိုစီ�စ�သွေးပါါင်�်- 14 g

�ု�လုံး�စ်ထဲသွေး�ာ- 235 mg

ဆိုု�ေယီ်မ်ျား- 550 mg

�ာဘးန်ဟ်ာု��ေ်�ုတွ ်စ�စ�သွေးပါါင်�်- 58 g

ပါရုုံး�တွင်�်- 29 g

ဆုံးန်း�လုံးး��ည်�ုနှငှ့််� Tandoori �����ာ�
ဟာင်�်ပါးဲအားသွေး�အားတွး�-် 4.

ပိုါဝင့်�ပိုစ်စည်��များ�ာ�- 

• ဆိုန်လ်ုံးး��ည်�ု

• အားသွေး��းးများပါါ�ည်် ်အားရုုံး��ထဲးင်ထ်ဲာ�ပြီးပီါ�ဖြ�စ်သွေး�ာ ����်င််

ပါး��ာ� �ု�မ်ျားဟာ�တွ ်မုျား���ု��ာ� 1 သွေးပါါင် ်(ဖြများင်လ်ုံးု��်�ည်် ်

အားဆိုမီျား�ာ� �ယ်ထ်ဲာ�ပြီးပီါ�ဖြ�စ်သွေး�ာ) 

• လုံးတွဆ်ိုတွ�်ည်် ်သွေးရှာှ��်ည် ်1/4 �း� ်�ု�မ်ျားဟာ�တွ်

• �းပါ��ာ�ည် ်1/4 �း�်

• အားဆိုထီဲ�တွထ်ဲာ��ည်် ်ေနု်�်�ဉ် 1/2 �း�်

• လုံးတွဆ်ိုတွ�်ည်် ်����်းန်ဖ်ြ�ူ 3 ဖြများာာ (နှ�ပ်ါနှ�ပ်ါစဉ်�ထဲာ�

သွေး�ာ) �ု�မ်ျားဟာ�တွ ်နှ�ပ်ါနှ�ပ်ါစဉ်�ထဲာ��ည်် ်����်းန်ဖ်ြ�ူ

�ည် ်3 ဇွးန်�်

• ဇီွ�ာသွေးစမ်ျားနု် ် ်စာ�ပါးဲတွင်ဇ်ွးန်�် 1 ဇွးန်�်

• ပါန်�်င်ရုံး�ပ်ါများနု် ် ်စာ�ပါးဲတွင်ဇ်ွးန်�် 1/2  ဇွးန်�်

• န်နှးင်�်များနု် ် ်စာ�ပါးဲတွင်ဇ်ွးန်�် 1/2 ဇွးန်�်

• ဂါ�င်�်များနု် ် ်စာ�ပါးဲတွင်ဇ်ွးန်�် 1/2 ဇွးန်�်

• င်ရုံး�ပ်ါသွေး�ာင်�် စာ�ပါးဲတွင်ဇ်ွးန်�်  

1/4 ဇွးန်�်
����ဖြပို�တ်�န်းည်��-

1. ေယ်အ်ားု���ု� 400 ေဂီါ�ီထဲ ုအားပါသူွေးပါ�ထဲာ�ပါါ။

2. ����်ာ��ု� 9x9 များ�န် ်�်�တွပ်ါန်�်�န်တ်ွးင်ထ်ဲည််ပ်ြီးပီါ� ����်ာ�တွး��များ�ာ��ု� ��င်�်ဖြ�င်် ်အားသွေးပါါ�မ်ျား�ာ�သွေး�ာ�ပ်ါါ။

3. ပါန်�်�န်လ်ုံးး��အားသွေး��တွးင် ်သွေးရှှာ��်ည်၊် ေနု်�်�ဉ်၊ ����်းန်ဖ်ြ�ူ၊ ဇီွ�ာသွေးစမ်ျားနု် ်၊် ပါန်�်င်ရုံး�ပ်ါများနု် ်၊် ဆိုနှးင်�်များနု် ်၊် ဂါ�င်�်နှငှ်် ်င်ရုံး�ပ်ါသွေး�ာင်�်တွု��်ု� 

�များသွေးအားာင်သ်ွေးများပှါါ။

4. န်ယ်ထ်ဲာ��ည််အ်ားသွေး�ာအားသွေးနှာှများ�ာ��ု� ����်ာ��ု�အားထဲပ်ါထဲပ်ါ��တွပ်ြီးပီါ�သွေးန်ာ� ်မုျားန်စ 20 �န် ် ်ထဲာ�ပါါ (�ု�မ်ျားဟာ�တွ ်အားသွေးအား��န်�်

တွးင် ်တွစ်ည်တွာ ထဲည််ထ်ဲာ�ပါါ)။ 15 မုျားန်စ် မီျား���တွပ်ြီးပီါ� ����်ာ�တွး��များ�ာ��ု� လုံးညှ််သ်ွေးပါ��ာ သွေးန်ာ�ထ်ဲပ်ါ 15 မုျားန်စ် ထဲပ်ါ��တွပ်ါါ။

5. ����်ာ�များ�ာ��ု� ��တွပ်ြီးပီါ�သွေး�ာအား�ါ ထဲများင်�်�ု� ဖြပါင်ပ်ါါ။

6. ����်ာ��ု� ထဲများင်�်သွေးပါ်တွးင် ်တွင်�်ာ �း��သွေးဆိုာင်ပ်ါါ။

ဟင့်��ပိုးဲတ်စ်�ပိုးဲတ်းင့်�ပိုါ�ည််� အဟာ�ဖြ�စ်�သွေးစ်�ည််� အ����များ�ာ�- 
�ယ်လ်ုံးု��ီ- 243 cal

အားဆိုစီ�စ�သွေးပါါင်�်- 4 g

�ု�လုံး�စ်ထဲသွေး�ာ- 73 mg

ဆိုု�ေယီ်မ်ျား- 162 mg

�ာဘးန်ဟ်ာု��ေ်�ုတွ ်စ�စ�သွေးပါါင်�်- 22 g

ပါရုုံး�တွင်�်- 28 g


