
இவறச்சி உணவு வவ்–்–ளுககு 
ேொற–றொ், தெயறவ் அணுக–்ள் 
உ�–வி–யு –டன் �யொ–ரிக–்ப் –படும் 
இவறச்சி உணவு வவ்–யி–லி–ருநது 
நீர்ப்–பொசி பொனம் வவர–யி–லொன புது–
வவ் உணவு வவ்–்ள் �யொ–ரிக–
்ப்–ப–டு–கின்–றன. ஆனொல், இது–
மபொன்ற தெயறவ் புர–�ச்–ெத்து 
உணவு வவ்–்ள் உண்–ப–�றகு 
பொது–்ொப்–பொ–ன–து–�ொனொ என்–பவ� 
மு�–லில் ்ண்–ட–றிய மவண்–டும்.

இந� மநொக–்த்–தில்–�ொன், நன்–
யொங் த�ொழில்–நுட–பப் பல்–் –வலக–் –ழ–
்த்–தில் (என்டியு) ஆய்–வுக–கூ–டம் 
ஒன்று ஏற–ப–டுத்–�ப்–பட–டுள்–ளது. பொது–
்ொப்–பொ–ன–�ொ் இருக–கும்–வவர சிங்–
்ப்–பூர் இது–மபொன்ற புர–�ச்–ெத்து 
உவடய உணவு வவ –்் வள நீடித்� 
நிவல–யில் தபற முடி–யும்.

“உண்–ணக–கூ–டிய நிவல–யில் 
இல்–வல–தய–னில், பொது–்ொப்–பொன 
உணவு முவற இல்வல,” என அந–
�ப் பல்–்–வலக–்–ழ–்த்–தின் உணவு, 
அறி–வி–யல் த�ொழில்–நுட–பத் திடட 
இயக–கு–ந–ரொன மபரொ–சி–ரி–யர் வில்–லி–
யம் தென் கூறி–யுள்–ளொர்.

‘ஃபியூச்–ெர் ஃபுட மெஃப்டி ஹப்’ 

என்னும் அந� ஆய்–வுக–கூ–டம் புது–
வவ் உண–வு–்–ளின் பொது–்ொப்–புத் 
�ன்–வேவய ேதிப்–பீடு தெய்–யும். 

இ�ன்–மூ–லம், உள்–ளூர், தவளி–
நொடு மவளொண்-உணவு நிறு–வ–னங் 
–்–ளுககு ம�வவப்–படும் ஆ�–ரவவ
வழங்–கும் என எதிர்–பொர்க–்ப்–ப–டு–
கிறது. இந� நிறு–வ–னங்–்–ளின்
உணவுப் தபொருட–்–ளுககு ஒப்–பு–�ல்
வழங்கி அவவ ேனி� பயன்–பொட–
டுககு �யொ–ரொவவ� உறுதி தெய்ய
உணவு பொது–்ொப்பு த�ொடர்–பொன
பிரச்–சி–வன–்வள விவரநது தீர்க்
இங்–குள்ள விஞ–ஞொ–னி–்ள் பணி–
பு–ரி–கின்–ற–னர்.

இந� ஆய்–வுக–கூ–டத்–தில் பணி–
யொற–றும் ஆய்–வொ–ளர்–்ளில் மு�ன்–
வே–யொ–ன–வர் மபரொ–சி–ரி–யர் வில்–லி–யன் 
தென். புதிய உணவு வவ்–்–ளின் 
பொது–்ொப்–புத்–�ன்–வேவய ேதிப்–பி–டும் 
முவற இது–வவர சிங்–் ப்–பூ–ரில் ஏற–ப–
டுத்–�ப்–ப–ட–வில்வல என்று கூறு–கி–
றொர்.

“உண–வுப் பொது–்ொப்பு த�ொடர்–
பொன முயற–சி–்வள நொம் அதி–்–
ரித்து வரும் மவவள–யில்,  நீர், 
நிலத்–தி–லி–ருநது கிவடக–கும் உணவு 

வவ்–்–ளி–லி–ருநது தெயற–வ்–யொ் 
உரு–வொக–் ப்–படும் உணவு வவ –்் ள் 
வவர மேலும் மேலும் பல–வி–�–ேொன 
உணவு வவ்–்ள் ம�ொன்–றும். 

“எனமவ, இந� உணவு வவ்–
்ள் ேக–்ள் பயன்–பொட–டுககு வரு–
முன் அவற–றின் பொது–்ொப்–புத்–�ன்–
வேவயப் பரி–மெொ–திக் ெரி–யொன 
்ட–ட–வேப்பு ஒன்று உரு–வொக–்ப்–பட 
மவண்–டும்,” என்று மபரொ–சி–ரி–யர் 
தென் விளக–கி–னொர்.

நன்–யொங் த�ொழில்–நுட–பப் பல்– 
்–வலக–்–ழ–்ம், சிங்–்ப்–பூர் உணவு 
மு்வவ, ஏ* ஸ்டொர் எனப்–படும் அறி–
வி–யல், த�ொழில்–நுடப, ஆரொய்ச்சிக 
்ழ்ம்  ஆகி–ய–வற–றின் கூடடு 
முயற–சி–யில் ஏற–ப–டுத்–�ப்–பட–டுள்–ளது.

இவ� மநறறு த�ொடங்கி வவத்–
�ொர் நீடித்� நிவலத்–�ன்வே, சுற–
றுப்–புற அவேச்–ெ–ரொன கிமரஸ் ஃபூ. 

த�ொடர்நது மபசிய மபரொ–சி–ரி–யர் 
தென், உணவு த�ொழில்–நுடப நிறு–வ–
னங்–்ள் ஆமலொ–ெ–வனப் பணி, 
ஆரொய்ச்–சிப் பணி–்ள் மூலம் �ேது 
ஆய்–வுக–கூ–டத்–து–டன் இவணநது 
பணி–யொற–ற–லொம் என்று ்ருத்–துத் 
த�ரி–வித்–�ொர்.

பொது்ொப்பொன உணவு குறித்து 
ஆரொய என்டியு ஆய்வுககூடம்

புதிய ஒழுங்குமுவறக ்டடவேப்பின்கீழ் சிங்்ப்பூர் உணவு மு்வவயின் ேதிப்பீடடு நவடமுவறயில் 
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