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ঢাকা : িখেদর মুেখ েপট ভরােনার সহজ সমাধান েহাক িকংবা সময়সােপক্ষ
রান্নার ঝঞ্ঝােট না িগেয় কম সমেয় েপট ভরােনার েকৗশল— ত্রাতা
শুধুই ইনস্ট্যান্ট নুডলস। ছাত্রছাত্রী েথেক কর্মব্যস্ত মানুষ,
ইনস্ট্যান্ট নুডলেসর ভক্ত ছিড়েয়িছিটেয় রেয়েছ সব বয়সীেদর মধ্েযই।
অেনেক েতা রান্না করার ঝক্িক এড়ােত িদেনর পর িদন এই খাবােরই েপট
ভরান। ভারেত এই ধরেনর নুডেলর জনপ্িরয়তা তুঙ্েগ।
িকন্তু জােনন িক, এই নুডল িদেয় েপট ভরােনার অভ্যাস আপনার শরীের
কী কী ক্ষিত করেছ? অজান্েতই েস সব িবপদ েডেক আনেছন েরাজ।
পুষ্িটিবদেদর মেত, েনহাতই েসদ্ধ কের েখেলও এই খাবাের ক্ষিতর
পিরমাণ েয েকানও জাঙ্ক ফুেডর েচেয়ও েবিশ! পুষ্িটিবদ সুেমধা
িসংেহর মেত, “এই ধরেনর খাবাের মূলত েকানও পুষ্িটগুণ েনই। বরং এর
মধ্েয থাকা িসন্েথিটক েকিমক্যাল শরীেরর েমেদর আিধক্য বাড়ায়।’’
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অ্যান্িটঅক্িসড্যান্ট িটিবএইচিকউ৷ যা শরীের ০.০২-০.০৩ শতাংেশর
েবিশ েপৗঁছেল িবপদ হেত পাের। প্রিত েকিজেত ৩০০ িমিলগ্রােমর
আশপােশ থাকাই বাঞ্ছনীয়। িকন্তু নুডলেস এর পিরমাণ এতই েবিশ থােক,
যা ধীের ধীের িলভােরর ক্রিনক অসুখ েডেক আেন ও হজমপ্রক্িরয়ােক
িবঘ্িনত কের।
এই খাবার েখেল সহেজই েপট ভের যায় বেল অেনেকই পছন্দ কেরন এই
খাবার। িকন্তু এেতই িবপেদর আঁচ েদখেছন িচিকৎসকরা। আসেল নুডলস হজম
হেত খুব সময় েনয়। তাই েপট ভার লােগ। ফেল অেনেকরই নুডলস খাওয়ার পর
িখেদ কেম যায়, হজেমর েগালেযাগ এমনিক বিমও হেত পাের।
ক্ষিতকারক মেনােসািডয়াম গ্লুটােমট থাকায় এই খাবার অত্যিধক
পিরমােণ েখেল িলভােরর নানা সমস্যা ছাড়াও স্নায়ুর নানা সমস্যা
আসেত পাের। শরীের ক্ষিতকারক েকােলস্েটরল ও েমদবৃদ্িধও এ সব
ক্ষিতকারক উপাদােনর কারেণ ঘেট থােক। তাই িখেদ েমটােত ইনস্ট্যান্ট
নুডলেস ভরসা রাখার আেগ সাবধান েহান।
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িখেদ কেম যায়, হজেমর েগালেযাগ এমনিক বিমও হেত পাের।
ক্ষিতকারক মেনােসািডয়াম গ্লুটােমট থাকায় এই খাবার অত্যিধক
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আসেত পাের। শরীের ক্ষিতকারক েকােলস্েটরল ও েমদবৃদ্িধও এ সব
ক্ষিতকারক উপাদােনর কারেণ ঘেট থােক। তাই িখেদ েমটােত ইনস্ট্যান্ট
নুডলেস ভরসা রাখার আেগ সাবধান েহান।
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