
பெட்னா ெிட்டர் கார்ட் டீ (Fadna Bitter Gourd Tea) 

 
 ஒரு பெக்பகட்டில் 10 பொதிகள் 

 ஒரு ெக்பகட்டில் 10 ெயன்ொடுகள் 

 
ெிட்டர் கார்ட் டீ (ொகற்காய் ததயிலை) என்ெது, நீாிழிவு தநாயினால் ஏற்ெடக்கூடிய ொதிப்புக்கலைத் தடுக்கும் ஒரு 

முக்கிய காரணியாகும். இதில் ெல்தேறு கனியுப்புக்களும் ேிட்;டமின்களும் அடங்கியுள்ைன. இதனால், உடலின் 

சமிொட்டுத் தன்லமலய அதிகாித்து, சீரான, ஆதராக்கியமான ோழ்க்லக முலை ஒன்லைப் பெற்றுக்பகாடுக்க 

உதவுகிைது. இந்தத் ததயிலையில் ெல்தேறு முக்கிய நார்ச்சத்துக்கள் அடங்கியிருப்ெதனால், ேயிற்றுப் ெகுதியில் 

ஏற்ெடும் ொதிப்புக்கள் குலைக்கப்ெட்டு, ஒட்ஸிஜன் தசர்லே தடுக்கப்ெட்டு, வீக்கத்தன்லம மற்றும் ொதகமான 

கைங்கைின் ேைர்ச்சி என்ென தடுக்கப்ெடுகின்ைன. நீாிழிவு தநாலயத் தடுக்கும் ேலகயில், ஆசிய காங்கிரஸ், 

‘ஆசியாேின் உணவுப் ெழக்க ேழக்கங்கள் மூைம் தநாயற்ை ோழ்லே முன்பனடுத்தல்’ என்ை பதானிப்பொருைில் 2010 

ஆம் ஆண்டு ொங்பகாக்கில் (தாய்ைாந்து) நடத்திய நிகழ்ேின் தொது இது ெிரசுாிக்கப்ெட்டது. 

 

ெிட்டர் கார்ட் (ொகற்காய் அல்ைது பமாதமார்டிக்கா சரந்தியா) நீாிழிவு தநாலயக் கட்டுப்ெடுத்துேதற்காகப் 

ெயன்ெடுத்தப்ெடும் மிகவும் முக்கியமான ஒரு மருத்துேப் பொருைாகும். ஆதராக்கியமான ோழ்க்லகலயப் பெற்றுக் 

பகாடுப்ெதற்காகப் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் இயற்லக மரக்கைி ேலக ஒன்ைான இது, உடலின் சமிொட்டுத் தன்லமலயச் 

சீராக்கும் அதததேலை, ெல்தேறு ேிட்டமின்கள், கனியுப்புக்கலையும் பகாண்டுள்ைது. இேற்ைில் அயன், பமக்னீசியம், 

பொட்டாசியம், ேிட்டமின் A மற்றும் C என்ென குைிப்ெிடத்தக்கலேயாகும். 

 

பெட்னா ெிட்டர் கார்ட் (ொகற்காய்) ததயிலையில் ஒட்ஸிஜன் எதிர்ப்பு மற்றும் ெருமனலடேலதக் குலைக்கும் 

அம்சங்கள் அடங்கியிருப்ெதனால், நீண்ட ஆயுலைப் பெற்றுக்பகாடுக்கும் தன்லமலயயும், தீங்கு ேிலைேிக்கும் 

கைங்கள் ேைரும் தன்லமலயயும் தடுக்கிைது. ொகற்காலய ஒரு மரக்கைியாக உட்பகாள்ேதற்கு தயங்கும் 

அலனேருக்கும் இது ஒரு சிைந்த ொனமாகும். இதன் மூைம் ொகற்காயினால் கிலடக்கும் தொஷாக்குகலை இேர்கள் 

பெற்றுக்பகாள்ோர்கள். 

 
 இது எவ்ோறு பசயற்ெடுகிைது? 

 
ொகற்காயில் பெருமைவு ேகுப்பு தேறுொடுகள் (polypeptides) அடங்கியுள்ைன. இது ஒரு இன்சுயுலின் தொன்று 

பசயற்ெடும் ஒரு அம்சமாகும். Cheratin என இது அலழக்கப்ெடுகிைது. இது குருதியின் குழுக்தகாஸ் அைலேக் 

கட்டுப்ெடுத்த உதவுகிைது. இதில் ெல்தேறு நார்ச்சத்துக்கள் அடங்கியிருப்ெதனால், ேயிற்ைில் ஏற்ெடக்கூடிய 

மைச்சிக்கல் தொன்ை நிலைகலைத் தடுக்க உதவுகிைது. 

 

2010 ஆம் ஆண்டு தாய்ைாந்தில் இடம்பெற்ை நீாிழிலேக் கட்டுப்ெடுத்துேதற்கான ஆசிய காங்கிரசின் ஐந்தாேது 

நிகழ்ேின் தொது இந்த உற்ெத்தியின் பெறுதெறுகள் உறுதிப்ெடுத்தப்ெட்டு ெிரசுாிக்கப்ெட்டன. ஆய்ோைர்கள் பெட்னா 

கரேிை டீ யின் பெறுமதிலய மக்களுக்கு ேிைக்கிக் கூைி சிறுநீரகத்திற்தகா, ஈரலுக்தகா எவ்ேித ொதிப்பும் இன்ைி 

இதலனப் ெயன்ெடுத்த முடியும் என்ெலதயும் மக்களுக்கு பதைிவுெடுத்தியுள்ைனர். 

 

உணவு உட்பகாள்ை முன்னர் நாபைான்றுக்கு இரு முலை இந்தத் ததநீலரப் ெருகுேது மிகவும் உகந்தது. அத்துடன், 

தமைதிக தசர்லேகள் அற்ை அதாேது ொல், சீனி தொன்ைன தசர்க்கப்ெடாமல், இதலன பேறுமதன ததநீராக 

அருந்துேதன் மூைம் நீங்கள் அதி சிைந்த அனுகூைங்கலைப் பெற்றுக்பகாள்ைைாம். 

 
 ெிரதான அனுகூைங்கள்: 
 
 குழுக்தகாஸ் சார்ந்த சிக்கல்கலைக் கட்டுப்ெடுத்துகிைது. 

 ொதிப்புக் கைங்கைின் ேைர்ச்சி தடுக்கப்ெடுகிைது. 

 இரத்தத்லத சுத்திகாிக்கிைது. 

 குடல் புழுக்களுக்கு சிகிச்லசயைிக்கிைது. 

 சருமக் தகாைாறுகளுக்கு சிைந்தது. 

 புற்றுதநாய்க் காரணிகலை அழிக்கிைது. 

 பெருமைேில் ேிட்டமின் K அடங்கியுள்ைதனால் இரதத்திற்கு மிகச் சிைந்தது. புண்கள் குணமலடய உதவுகிைது. 



 முதுலமத் ததாற்ைத்லதத் தடுக்கிைது. 

 


