
 ದನದ ಮಾಂಸದ ಬಗ್ಗೆ	  ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ�  ದನದ ಮಾಂಸವನ್ನು�  ಯಾರು ತಿನ್ನು� ತ್ತಾ� ರೆ?

 ಭಾರತದಲ್ಲಿ�   ಶೇಕಡಾ  ಹದಿನೈರಷ್ಟು#   ಜನರು (180  ಮಿಲ್ಲಿಯನ್ )  ದನದ
ಮಾಂಸವನ್ನು�  ತಿನ್ನು� ತ್ತಾ� ರೆ.  ದಲ್ಲಿತರು,  ಮುಸ್ಲಿ� ಮರು,  ಆದಿವಾಸ್ಲಿಗಳು,

ಕ್ರಿ0 ಶ್ಚಿ2 ಯನ� ರು  ಮತ್ತು�   ಹಿಂದುಳಿದ  ಸಮುದಾಯಗಳು  ದನದ  ಮಾಂಸವನ್ನು�
ತಿನ್ನು� ವ ವಗ7ಕೆ8  ಸೇರಿದಾ; ರೆ. ದನದ  ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸುವ  ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು�
ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ  ಹೇಳಿಕೊಳುC ವುದಿಲ� . ಈ  ಆಹಾರದ  ಕುರಿತಂತೆ   ಇರುವ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಢ್ಯ , ಶ್ರ0 ೇಷ# ತೆಯ ವ್ಯ ಸನ, ತ್ತಾರತಮ್ಯ ತೆ ಇದಕೆ8  ಮುಖ್ಯ  ಕಾರಣ.

 ಭಾರತದ  ಹಳಿC ಗಳಲ್ಲಿ�   ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೊಂಂದ ಪ್ರಾ0 ಣಿಯ
ಮಾಂಸವನ್ನು�  ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನು� ವುದು ರೂಢಿ. ಅದನ್ನು�  ಒಣಗಿಸ್ಲಿ ಅಥವಾ
ಉಪ್ಪಿe ನಕಾಯಿಯಂತೆ  ಬಹಳ  ದಿನಗಳವರೆಗ್ಗೆ  ಬಳಸಬಹುದು  .(ಇದು  ತಿೇವ0
ಹಸ್ಲಿವನ್ನು�  ತಡೆಯುತ� ದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕೆ8 .)

ದನದ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆ ಏನ್ನು?
 
ದನದ  ಮಾಂಸವು  ಅತಿ  ಕಡಿಮೆ  ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ�   ದೊರಕುವ   ಮಾಂಸಾಹಾರಿ
ಆಹಾರ ಪದಾಥ7 ಗಳಲ್ಲಿ�   ಒಂದಾಗಿದೆ. .  
ಒಂದು   ಕ್ರಿಲೊ  ದನದ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ� ರ ಐವತ್ತು�  ರೂಪ್ರಾಯಿಯಾದರೆ
ಕುರಿ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆ ಎಂಟು ನ್ನೂರು ರೂಪ್ರಾಯಿ ಇದೆ. 

 

ದನದ ಮಾಂಸದಿಂದ ಯಾವ ಪೌಷ್ಟಿ# ಕಾಂಶ ಪಡೆಯಲಾಗುತ� ದೆ?

 (ದನದ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ� ರುವ ಪೋೇಷಕಾಂಶಗಳು) 
ದನದ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ�   ಪೋ0 ಟೀೇನ್ ಅಂಶ: 

 ನ್ನೂರು ಗ್ರಾ0 ಂ ದನದ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ�  ಸುಮಾರು ೨೬-೨೭ ಶೇಕಡಾ ಗುಣಮಟ# ದ
ಪೋ0 ಟೀೇನ್  ಇರುತ� ದೆ.  ಅದರಲ್ಲಿ�  ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ  ಎಲಾ�  ಒಂಬತ್ತು�  ಅಮೈನೋೇ
ಆಸ್ಲಿಡ್  ಕೂಡ  ಇರುತ� ದೆ.  ಮಕ8 ಳು,  ಹದಿಹರೆಯದವರು,  ಗರ್ಭಿ7ಣಿ  ಮತ್ತು�
ಹಾಲೂಡಿಸುವ  ಮಹಿಳೆಯರಿಗ್ಗೆ,  ಶಸ� ್ರಚಿಕ್ರಿತೆ� ಗ್ಗೆ  ಒಳಗ್ರಾಗಿರುವ  ರೋೇಗಿಗಳಿಗ್ಗೆ,
ವೃದ್ಧ ರಿಗ್ಗೆ  ಮತ್ತು�   ಕಠಿಣ  ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ� ತೊಡಗಿರುವವರಿಗ್ಗೆ  ಇದು  ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ನೆರವಾಗುತ� ದೆ.  ದನದ   ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ�   ತ್ತುಂಬಾ  ಉತ� ಮ  ಗುಣಮಟ# ದ
ಪೋ0 ಟೀೇನ್  ಸ್ಲಿಗುವುದರಿಂದ  ಇದು  ಸಾ� ಯುವಿನ  ಶಕ್ರಿ�   ಮತ್ತು�   ಗ್ರಾತ0 ವನ್ನು�
ಹೆಚಿ2 ಸುವಲ್ಲಿ�  ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ� ದೆ. 



 100  ಗ್ರಾ0 ಂ ದನದ  ಮಾಂಸದ ಪೋ0 ೇಟೀೇನ್  ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಗಳಲ್ಲಿ�
ಐವತ� ನಾಲ್ಕು8  ಪ0 ತಿಶತವನ್ನು�  ನೀೇಡುತ� ದೆ. ಅಮೈನೋೇ ಆಸ್ಲಿಡ್ ಗಳು ಕ್ರಿಣ್ವ ಗಳು,

ಹಿಮೋೇಗ್ಲ� ೇಬಿನ್,  ಕಾಟೀ7ಲೆಜ್,  ಅಸ್ಲಿ¢ ರಜ್ಜು¤ ಗಳು,  ಪ0 ತಿಕಾಯಗಳು,

ಹಾಮೋೇ7ನ್ನುಗಳು ಇತ್ತಾ್ಯ ದಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಕು ಇದು  ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ� ದೆ.

 ಸೋೇಯಾ ಹುರುಳಿಯಲ್ಲಿ�  ಸಾಕಷ್ಟು#  ಪೋ0 ೇಟೀೇನ್ ಇದ; ರೂ ಸಹ ಕರುಳಿನೀಂದ
ಅದನ್ನು�  ಹಿೇರಿಕೊಳC ಲ್ಕು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲ�   ಮತ್ತು�  ಅದನ್ನು�  ಜಿೇಣಿ7ಸ್ಲಿಕೊಳುC ವುದು
ಕಷ# .

 ಕಾ್ಯ ಲ್ಲಿ� ಯಂ 
ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು�  ಹಲ್ಕು� ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗ್ಗೆಗ್ಗೆ ಕಾ್ಯ ಲ್ಲಿ� ಯಂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ . ಇದು
ಸಾ� ಯು ಮತ್ತು�  ಹೃದಯ ಚಟುವಟೀಕೆಗ್ಗೆ ಸಹ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿದೆ. 
ಎಲೆ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ�  ಕಾ್ಯ ಲ್ಲಿ� ಯಂ ಇರುತ� ದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು�  ಕರುಳಿನೀಂದ
ಹಿೇರಿಕೊಳC ಲ್ಕು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲ� . 
 
ಸ್ವ ಲe  ಕಾ್ಯ ಲ್ಲಿ� ಯಂ ಅನ್ನು�  ತ್ತಾಂಬೂಲ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು�  ಸುಣ್ಣ ದಿಂದ
ಪಡೆಯಬಹುದು
 
 ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ  ಕುಟೀಲ     ವಾತ     ((ರಿಕೆಟ್ಸ್� ) ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯ ತೆಗಳಿವೆ.  
ವಯಸ8 ರಲ್ಲಿ�  ಮೂಳೆಗಳು ಮೃದು ಮತ್ತು�  ದುಬ7ಲವಾಗಬಹುದು.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ�  ನೋೇವು ಮತ್ತು�  ಮುರಿತಗಳು ಆಗುವ
ಸಾಧ್ಯ ತೆಗಳಿವೆ.  
ಕೊೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ0 ಮಿಕದ   ಸಮಯದಲ್ಲಿ�  ಕಾ್ವ ರಂಟೈನ್  ಅಥವಾ
ಒಬ್ಬ ಂಟೀಯಾಗಿ  ಇರಬೇಕಾಗಿ  ಬಂದಾಗ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿಂಂದಾಗಿ
ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು2  ಕಾಣಿಸಬಹುದು.

ಸತ್ತು 
ದೇಹದ  ಬೆಳವಣಿಗ್ಗೆಗ್ಗೆ  ಸತ್ತುವು(zinc)  ಬಹಳ  ಮುಖ್ಯ ವಾದ  ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

ಸತ್ತುವಿನ ಇರುವಿಕೆ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗ್ಗೆ,  ಸಂತ್ತಾನೋೇತe ತಿ� ,  ರೋೇಗ ನೀರೋೇಧಕ
ಶಕ್ರಿ� ,  ರುಚಿ,  ವಾಸನೆ ಮತ್ತು�  ಗ್ರಾಯಗಳು ಗುಣವಾಗುವುದಕೆ8  ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ� ದೆ.

ಒಂದು  ಕ್ರಿಲೊ ದನದ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ�  40 mg ಸತ್ತುವಿನ ಅಂಶ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಹಸ್ಲಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು�  ಹಣ್ಣು್ಣ ಗಳಿಂದ ಹತ್ತು�  mg ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಸತ್ತು
ಸ್ಲಿಗುತ� ದೆ.

 ವಿಟಮಿನ್ ಎ
ರೋೇಗನೀರೋೇಧಕ ಶಕ್ರಿ� ಗ್ರಾಗಿ,  ದೃಷ್ಟಿ# ಗ್ಗೆ ಮತ್ತು�  ಸಂತ್ತಾನೋೇತe ತಿ�  ಆರೋೇಗ್ಯ ಕಾ8 ಗಿ
ಎ ಜಿೇವಸತ್ವ ದ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ.  ದನದ  ಮಾಂಸದಿಂದ ಪಡೆಯುವ ವಿಟಮಿನ್ ಎ
ಉತ� ಮ ಗುಣಮಟ# ದಾ; ಗಿದೆ. ಆರು ವಷ7ಕ್ರಿ8 ಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಲಿ� ನ ಶೇಕಡಾ
67 ರಷ್ಟು#  ಮಕ8 ಳಲ್ಲಿ�  ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕೊರತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ�  ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.



ಅಸಮತೊೇಲನ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಇದಕೆ8  ಪ0 ಮುಖ ಕಾರಣ. ದನದ ಮಾಂಸದ
ಯಕೃತಿ� ನಲ್ಲಿ�  ನೈಸಗಿ7ಕವಾಗಿ ಉತ� ಮ ಗುಣಮಟ# ದ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಲಭ್ಯ ವಿದೆ.
 

ಕಬಿ್ಬ ಣ:
ನಮ್ಮ   ದೇಹ, ದನದ  ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ�   ಇರುವ  ಕಬಿ್ಬ ಣಾಂಶವನ್ನು�   ಸಸಾ್ಯ ಹಾರಿ
ಆಹಾರದಲ್ಲಿ� ರುವ  ಕಬಿ್ಬ ಣಾಂಶಕ್ರಿ8 ಂತ ಉತ� ಮವಾಗಿ ಹಿೇರಿಕೊಳುC ತ� ದೆ. 
ಸಸಾ್ಯ ಹಾರಿ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ�   ಕಬಿ್ಬ ಣಾಂಶ  ಹಿೇರಿಕೊಳುC ವಿಕೆಗ್ರಾಗಿ
ಪ0 ತಿರೋೇಧಕಗಳು ಇವೆ.  ಇದರಲ್ಲಿ�  ಫೈಟೇಟ	 ಳಲ್ಲಿ� ,  ಪ್ರಾಲ್ಲಿಫಿನಾಲ	 ಳು,

ಕಾ್ಯ ಲ್ಲಿ� ಯಂ ಮತ್ತು�  ಫಾಸ್ಫÅ ೇಟ	 ಳನ್ನು�  ಸೇರಿಸಬಹುದು. 
 
ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಜೊತೆಗ್ಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ,  ಬಿ 2,  ಬಿ 6,  ಬಿ 12.  ಸ್ಲಿ,  ಇ,  ಫೋೇಲೇಟ್ಸ್,

zinc ಮತ್ತು�  ಸ್ಫಲೆನೀಯಮ್ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ. ಇವೆಲ�  ದನದ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ�  ಇರುತ� ವೆ.
 
ರಕ� ಹಿೇನತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ಕುತಿ� ರುವ ರೋೇಗಿಗಳಿಗ್ಗೆ ಬರಿೇ ಕಬಿ್ಬ ಣದ ಮಾತೆ0 ಗಳನ್ನು�
ನೀೇಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ�  . ರಕ� ಹಿೇನತೆಯಿಂದ ಆರೋೇಗ್ಯ ದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ
ದುಷe ರಿಣಾಮಗಳಆಗಬಹುದು. ಹೆರಿಗ್ಗೆ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ�  ಅತಿಯಾದ ರಕ� ಸಾ0 ವ,

ಅಕಾಲ್ಲಿಕ ಜನನ ಆಗಬಹುದು. ಮಕ8 ಳಲ್ಲಿ�  ರಕ� ಹಿೇನತೆ ಇದ; ರೆ ಮಾನಸ್ಲಿಕ ಮತ್ತು�
ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ  ಬಿೇರಬಹುದು.
 

ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ- 12 ಕೇವಲ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ�  ಲಭ್ಯ ವಿದೆ.  ಇದು
ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗ್ಗೆಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ0 ಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕೊರತೆ ಇದ; ರೆ
ಮಾನಸ್ಲಿಕ ಆರೋೇಗ್ಯ ದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು�  ನರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗ್ಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಬಿೇರಬಹುದು.

 ಕೊಬಿ್ಬ ನಾಂಶಗಳು
ಜಿೇವಕೊೇಶದ ಶಕ್ರಿ� ಗ್ರಾಗಿ ಮತ್ತು�  ಹಾಮೋೇ7ನ್ನುಗಳ ರಚನೆಗ್ಗೆ ಕೊಬಿ್ಬ ನಾಮ� ಗಳು
ಬೇಕಾಗುತ� ವೆ.  ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೊಬಿ್ಬ ನಾಮ� ಗಳು,  ವಿಟಮಿನ್ ಎ,  ಡಿ,  ಇ
ಮತ್ತು�  ಕೆ ಹಿೇರಿಕೊಳುC ವಿಕೆಗ್ರಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ� ದೆ.  100  ಗ್ರಾ0 ಂ ದನದ
ಮಾಂಸದಿಂದ,  46  mg  ಒಮೆಗ್ರಾ- 3  ಕೊಬಿ್ಬ ನಾಮ� ಗಳು ಮತ್ತು�  401  mg

ಒಮೆಗ್ರಾ- 6 ಕೊಬಿ್ಬ ನಾಮ� ಗಳು ಸ್ಲಿಗುತ� ದೆ.
 
 
.

ಪ್ಪಿರಿಡಾಕ್ರಿ� ನ್ ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 6  ಕೊಬ್ಬು್ಬ ,  ಪೋ0 ೇಟೀೇನ್ ಮತ್ತು�
ಕಾರ್ಬೋೇ7ಹೈಡೆ0 ೇಟ್ಸ್ ನ  ಸ¢ ಗಿತಕಾ8 ಗಿ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ಕ. ಇದು ನರಪ್ರ0 ೇಕ್ಷಕ ಮತ್ತು�
ಹಿಮೋೇಗ್ಲ� ೇಬಿನ್ ಉತ್ತಾe ದನೆಗ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ� ದೆ. 100  ಗ್ರಾ0 ಂ ದನದ
ಮಾಂಸದಿಂದ, ಸುಮಾರು 21 ಶೇಕಡಾ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 6 ಸ್ಲಿಗುತ� ದೆ



 
ರಿರ್ಬೋೇಫಾ� ವಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಲಿಗ್ಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ದಾ; ಗಿ, ಉರಿತ
ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬಾಯಿಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ�  ಬಿರುಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಿ  ರಕ�
ಒಸರಬಹುದು. ನೀೇವು ಸ್ಲಿರಿಧಾನ್ಯ ಗಳಿಂದ ಉತ� ಮ ಗುಣಮಟ# ದ
ರೈರ್ಬೋೇಫಾ� ವಿನ್ ಪಡೆಯಲ್ಕು ಕಷ#  ಆಗಬಹುದು. ಪ್ರಾ0 ಣಿಗಳಿಂದ ಬರುವ
ಆಹಾರವಿಲ� ದೆ ರಿರ್ಬೋೇಫಾ� ವಿನ್ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ# .  100  ಗ್ರಾ0 ಂ ದನದ
ಮಾಂಸದಿಂದ, ಸುಮಾರು 10 - 15 ಶೇಕಡಾ ರೈರ್ಬೋೇಫಾ� ವಿನ್ ಸ್ಲಿಗುತ� ದೆ.
 
100 ಗ್ರಾ0 ಂ ಗ್ಲೇಮಾಂಸದಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಪೋೇಷಣೆ
(USDA SR-21ಮೂಲ )
 

ಪೋೇಷಕಾಂಶಗಳು 
ಗ್ರಾ0 ಂನಲ್ಲಿ� ದೈನಂದಿನ ಅವಶ್ಯ ಕತೆಯ

ಶೇಕಡಾವಾರು

ಪೋ0 ೇಟೀೇನ್ 27 54%

ರಿರ್ಬೋೇಫಾ� ವಿನ್ 0.2 mg 10.6%

ನೀಯಾಸ್ಲಿನ್ 6 mg 29%

ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 6
ಪ್ಪಿರಿಡಾಕ್ರಿ� ನ್

0.5 mg 21.2%

ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 2.8 mcg 48%

ರಂಜಕ 225 mg 22.4%

ಪೋಟಾ್ಯ ಸ್ಲಿಯಮ್ 380 mg 10.6%

ಸತ್ತು 6.4 mg 42.4%


