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Good Morning to one and all, this is Dr.A.N.Uma, Principal, Faculty of Allied Health Sciences, Sri Balaji 

Vidyapeeth on this Podcast session titled, “Strengthen your Fortress during COVID times - Immune 

boosting through food & diet” 

People across the globe are consuming various foods that are rich in nutrients that help improve their 

immune system to stay healthy in the fight against the corona virus pandemic. I personally feel that this 

pandemic has given more importance for good homemade cooking and dietary management. 

Increased surge in online food ordering and delivery platforms, created havoc, in people’s health 
due to unhealthy food intake with lot of junk foods.  So, now this pandemic is actually a blessing 

in disguise such that people have started to realize that homemade food is the best which 

provides proper nourishment for a hail and a healthy body and all set to combat COVID 19 with 

good immunity. What are the foods we need to consume during this tiring times… 

We have with us Mrs.T.Arulmozhi, Clinical Nutritionist from AHS who will be giving us some inputs in 

this regard. 

Vanakkam Madam, 

2. இப்போது, ன்னிடம் ச ோல்லுங்கள், ல்ோ யனதிருக்கும் போசனதிர்ப்பு  க்தியன 

புத்துணர்ச்சியூட்டும் யயகயில் வீட்டிபபன ோம் உண்ணக் கூடின சிந்த உணவுப்சோருட்கள் 

ன்சயன்று? 

 
இப்சோழுது இருக்கும் சூழ்நியயில் ோம்  ோப்பிடும்  உணவில் போய் திர்ப்பு  க்தி உயடன 
ஆகோபங்கய  ோப்பிடுயது ல்து.சயஜிபடரினோக இருந்தோல் நீங்கள்  ோப்பிட பயண்டின ஆகோபம் 

: ன்சயன்ோல் 

முழுதோனின யயககள் நற்றும் சிறுதோனின யயககளில் முழு பகோதுயந, கம்பு, பகழ்யபகு 
இயயசனல்ோம் கஞ்சினோக ருகி சகோள்ோம் அல்து உப்புநோ யயககோக  ோப்பிடோம். இயத 
தவிர்த்து  ம்ோபயய, பகோதுயந நோவு மூம் ச ய்னக்கூடின தின்ண்டங்கய டுத்துக்சகோண்டோல் 
ம் ஆபபோக்கினத்திற்கும்,போய்திர்ப்பு  க்தியன அதிகரிக்கவும் உதவுகிது. இத்தருணத்தில் ருப்பு 
நற்றும்சிறுதோனினங்கயமுயகட்டிடுத்துக்சகோண்டோல்மிகவும்ல்து.விருப்முயடபனோர் 
அயர்கள் விருப்ம் போல் சிறிது பயகயயத்பதோ ஆவில் ச லுத்திலிபனோ  ோப்பிடுயது மிகவும் 
ல்து. 

அடுத்தது கோய்கறி யயககய டுத்து சகோள்ளும் சோழுது ன்ய சோறுத்தயயப, ல்ோ 
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கோய்கறிகளும் அயணத்து யயகனோ  த்துக்கய சகோண்டு உள்து. ஆோல் போய் திர்ப்பு அதிகம் 
உள் கோய்கறிகள் ன்சயன்று பகட்டோல் யயட்டமின் சி அதிகமுள் சல்லிக்கோய் நற்றும் 
லுமிச்ய ப்மம் . இயய இபண்டும் இப்சோழுது நலியோக கியடக்கின்து .சல்லிக்கனி ஒரு 
ோயக்கு ஒன்று ச்ய னோக  ோப்பிடுயது மிகவும் ல்து. இல்யசனன்ோல் அயதசிறிது 
பயகயயத்து அதில் ோட்டு ர்க்கயப ப ர்த்து ஊயயத்து சயயிலில் கோனோயயத்து க்குயப்டுத்தி 
அன்ோடம் பதன்சுயயக்க  ோப்பிடோம் .இத்தருணத்தில் லுமிச்ய  மமும் மிகவும் நலியோக 
கியடக்கிது. அயத திமும் உப்பு  ர்க்கயப போட்டு ஜூஸ் ஆகபயோ அல்து யோபத்தில் இரு 
அல்து மூன்று முய லுமிச்ய  மம்  ோதநோக  ோப்பிடோம் .Bp உள்யர்கய தவிபவீட்டில் 
ச ய்னக்கூடின லுமிச்ய  ஊறுகோயன அயயரும்  ோப்பிட்டு யருயது ல்து. 

நியன நீர் ஆகோபம் டுத்து சகோள் பயண்டும் ன்தோல் நீர் பநோரில் லுமிச்ய  மச் ோய 

கந்துகுடிப்து மிகவும் ஆபபோக்கினநோதும் கூட.. அபதபோன்று சல்லிக்கனி லுமிச்ய  மம் 
கந்த  ோதமும்  ோப்பிடோம் நற்றும் அதன்  ோரும் கந்து ருகி சகோள்ோம். இயய போய் 
திர்ப்பு  க்தியன பநலும் அதிகரிக்கும் . 

அடுத்து மிக முக்கினநோது கீயப யயககள் நற்றும் ( probiotics) ப்பபோயபனோட்டிக்ஸ்அதோயது ( 
தயிர்,நற்றும்பனோகுர்ட்)  உணவு யயககளும் டுத்து சகோள்ோம். அயணத்து கீயபயயககளும் 
டுத்துக்சகோள்யது மிகவும் அயசினநோது .கீயபகய ருப்புடன் ப ர்த்பதோ அல்து சூப் ஆகபயோ 
திமும் டுத்துக்சகோள்ோம். அதிலும் முக்கினநோக முருங்யக கீயபயில் போய் திர்ப்பு  க்தி 
அதிகநோக உள்தோல் அயணத்துயனதிரும், அம்முருங்யக, ஈ ற்யயும், கீயபயும்சிறிது சகோதிக்க 
யயத்து அதில் சிறிதுமிகு சீபகம் பூண்டு உப்பு ப ர்த்து ருகுயது ல்து.  

 அடுத்துமயயககள் : இந்ததருணத்தில் நக்கு ளிதோக கியடக்கக் கூடினது நோம்மம், 

ப்ோளிமம்,  pineapple, இயயஅயத்திலும்போய்திர்ப்பு க்தி மிகுந்து இருப்திோல் ோம் 
அன்ோடம் டுத்துக்சகோள்ோம். 

அடுத்துபோய்திர்ப்பு க்தி சகோண்ட அய ய உணவு யயககள் ற்றி ோர்த்தோல் ோட்டுமுட்யட, 

ோட்டுபகோழி ,ஆட்டுஇயச்சி நற்றும் மீன் உணவு யயககய டுத்து சகோள்யது ல்து.இதில் 
ோட்டு பகோழி நற்றும் ஆட்டு இயச்சியன திமும் சூப் ஆகவும் டுத்துக்சகோள்ோம். 

 

Thank you Mrs.Arulmozhi,  

I can also understand that pregnant & lactating mothers, children & adolescent need to consume 

lot of fruits, vegetables in the form of salads marinated with nuts, soups, fresh juice which plays 

a vital role to boost the immunity.  

All the food items purchased needs to be cleanly washed and cooked properly to keep the 

pathogens at bay. 

Drinking few glasses of warm or hot water helps the body’s cells absorb nutrients and fight 
infections.  

Elderly people are advised to take veg or nonveg soup with powdered spices like pepper, cumin, 

coriander with a tinge of turmeric & garlic to enhance their immune system. 

In all a balanced diet comprising nutrient-rich vegetables, fruits, pulses, cereals, and curd 

coupled with a healthy lifestyle are the key to boost immunity and stay safe amidst COVID 19 
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pandemic. 

Thank you 

 

 

 

 

 

   


