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ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ 

ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ 
ਖਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਉੱਚ ਖੂਨ ਦਬਾਅ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਿਹਮ ਭਾਗ ਹੈ। ਨਮਕ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਮਕ 
ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤਂੋ ਬਚੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਿਦੱ�ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ 
ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਿਚਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ (CKD) ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਰੇ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।  
ਿਦਲ ਵਾਸਤੇ ਸੇਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀਆਂ ਚੁਣੋ, ਿਦਲ ਦੇ ਦੌ�ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। 

ਪ�ੋ ਟੀਨ ਦੀ ਸੰਜਮ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਬੋਝ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਆਲਾਈਿਸਸ ’ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਧੂ ਪ�ੋ ਟੀਨ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕਉ�ਂਿਕ ਡਾਇਆਲਾਈਿਸਸ ਪ�ੋ ਟੀਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਖੂਨ ਿਵਚਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੰੂ ਸਿਥਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਨੁਕਤੇ 
ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਸਬੰਧੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਿਵਚਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੰੂ ਸਿਥਰ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਿਸਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਏਥੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਿਦੱ�ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਓ
•  ਆਪਣਾ ਪਿਹਲਾ ਖਾਣਾ ਜਾਗਣ ਦੇ 1–2 ਘੰਿਟਆਂ ਅੰਦਰ ਖਾਓ
•  ਖਾਣੇ ਖੰੁਝਾ ਦੇਣ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
•  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਪ� ਤੀ ਿਦਨ 4–6 

ਛੋਟੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ

ਸੰਤੁਿਲਤ ਖਾਣੇ ਖਾਓ
•  ਹਰ ਖਾਣੇ ਿਵੱਚ 3–4 ਭੋਜਨ ਗਰੱੁਪ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
•  ਮੀਟ ਅਤੇ ਿਵਕਲਿਪਕ ਗਰੱੁਪ ਿਵੱਚਂੋ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ 

(ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪ�ੋ ਟੀਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ)
•  ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਟਾਰਚਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, 

ਫ਼ਲ਼, ਸਟਾਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ 
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਸ਼ੂਗਰ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ 
ਿਵਚਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੰੂ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ

•  ਸਰਿਵੰਗ ਦੇ ਆਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ (diabetes) 
ਅਤੇ ਿਚਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ (CKD) 
ਹੈ, ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਜਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ 
ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹਾਰ ਚੰਗੀ 
ਤਰ� ਾਂ ਇਕੱਿਠਆਂ ਿਫੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਪਰ, 
ਿਧਆਨਪੂਰਵਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਿਵਚਲੀ ਸ਼ੂਗਰ 
ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ 
ਪ�ਗਤੀ ਨੰੂ ਧੀਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਿਵਚਲੀ 
ਸ਼ੂਗਰ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। 
ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਲਝਣਾਂ ਦੀ 
ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤਂੋ ਘੱਟ ਕਰਨ 
ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਿਜਵਂੇ ਿਕ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 
ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿਪਆਸ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ 
ਕਰੇਗਾ। 

ਬਾਰੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ



ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੀਮਤ ਕਰੋ
•  ਤਾਜ਼ੇ ਫ਼ਲ਼ ਵਧੇਰੇ ਅਕਸਰ ਖਾਓ ਅਤੇ ਖਾਿਣਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਤਂੋ ਪਕਾਓ
•  ਪੈਕਬੰਦ ਜਾਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਭੋਜਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਿਣਆਂ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
•  ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਮਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸਾਿਲਆਂ/

ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਮਕ-ਰਿਹਤ ਸੀਜ਼ਿਨੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ
•  ਵਾਧੂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਡੱਬਾਬੰਦ ਭੋਜਨਾਂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ

ਫਾਸਫੋਰਸ ਿਮਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
•  ਫਾਸਫੋਰਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਰੰਕਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 

ਵਾਧੂ ਿਮਲਾਏ ਅੰਸ਼ ਵਜਂੋ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
•  ਿਕਸੇ ਸੰਘਟਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜਂੋ “phosph” ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ 

ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
•  ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਹੋਰ 

ਖੁਰਾਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਖਾਿਣਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਫਾਸਲਾ 4–6 ਘੰਿਟਆਂ ਤਂੋ ਵਧੇਰੇ ਨਾ ਰੱਖੋ
•  ਜੇ ਖਾਿਣਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਫਾਸਲਾ 6 ਘੰਿਟਆਂ ਤਂੋ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟੀ 

ਿਜਹੀ ਸਨੈਕ ਖਾਓ
•  ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸਨੈਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ 

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਿਸਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
•  ਰਾਈ, ਜੈਤੂਨ, ਜਾਂ ਪਟਸਨ ਦੇ ਤੇਲਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਈਡਰੋਜਨੀਿਕਰਤ 

ਿਘਓ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਅਕਸਰ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ
•  ਿਮਲਾਈ ਗਈ ਚਰਬੀ ਨੰੂ ਪ� ਤੀ ਿਦਨ 3–6 ਛੋਟੇ ਚਮਿਚਆਂ ਤੱਕ 

ਸੀਮਤ ਕਰੋ (ਤੇਲ, ਸਪ�ੈ ਡੱ ਅਤੇ ਡਰੈਿਸੰਗਾਂ) 

•  ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਿਜਵਂੇ ਿਕ ਕਰੀਮ 
ਉੱਤਿਰਆ ਜਾਂ 1% ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਦੱੁਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ 
ਚੀਜ (ਪ� ਤੀ ਿਦਨ ਸਰਿਵੰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ-
ਮਾਹਰ ਕੋਲਂੋ ਜਾਂਚ ਕਰੋ)

•  ਤਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੋਜਨਾਂ ਨੰੂ ਸੇਕੋ, ਿਰੰਨ�ੋ , ਭਾਫ਼ ਨਾਲ ਪਕਾਓ ਜਾਂ 
ਉਬਾਲੋ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਦੇਂ ਸਮਂੇ ਿਸੱਲ�ੇ  ਸੇਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ 
ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ

ਘੱਟ ਚੀਨੀ ਖਾਓ
•  ਪੌਪ, ਜੂਸ, ਸ਼ਰਬਤ, ਜੈਮ, ਸ਼ਿਹਦ, ਕੇਕ ਅਤੇ ਪੇਸਟਰੀਆਂ 

ਵਰਗੀਆਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਚੀਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
•  ਸਧਾਰਨ ਚੀਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੀਨੀ ਦੇ ਿਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕੀਤੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਸ਼ਰਾਬ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰੋ
•  ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ� ਤੀ ਿਦਨ 2 ਜਾਂ ਘੱਟ ਡਿਰੰਕ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 

ਪ� ਤੀ ਿਦਨ 3 ਜਾਂ ਘੱਟ ਡਿਰੰਕ
•  1 ਡਿਰੰਕ = ਖੁਸ਼ਕ ਵਾਈਨ ਦੇ 5 ਆਊਸਂ, ਸੱੁਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ 

1.5 ਆਊਸਂ ਜਾਂ 12 ਆਊਸਂ ਬੀਅਰ (ਨੋਟ ਕਰੋ: ਬੀਅਰ ਅਤੇ 
ਕੁਝ ਵਾਈਨਾਂ ਿਵੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਧੇਰੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ)

•  ਿਮਕਸਰ ਵਜਂੋ ਕਲੱਬ ਸੋਡਾ ਜਾਂ ਡਾਇਟ ਪੌਪ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ 
(ਕੋਲਾ ਡਿਰੰਕ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਿਕਉ�ਂਿਕ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਬਹੁਤ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ)

•  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ

ਯਾਦ ਰੱਖੋ:
ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰੀਰਕ ਿਕਿਰਆ ਖੂਨ 
ਿਵਚਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ 
ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਿਵੱਚ ਵੀ 
ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 



BC ਰੀਨਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਗਰੱੁਪ ਵੱਲਂੋ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ Diabetes and Kidney Diet Basics ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਤਂੋ ਿਲਆ ਿਗਆ 
(www.bcrenalagency.ca). 

ਸਰਗਰਮ ਰਹੋ
•  ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰੀਰਕ ਿਕਿਰਆ ਖੂਨ ਿਵਚਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਿਵੱਚ 

ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

•  ਪ� ਤੀ ਹਫਤਾ 150 ਿਮੰਟਾਂ ਲਈ ਔਸਤ ਐਰੋਿਬਕ ਿਕਿਰਆ ਦੀ 
ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਿਸਰਫ ਪ� ਤੀ ਿਦਨ 20 ਿਮੰਟ ਜਾਂ ਪ� ਤੀ 
ਹਫਤਾ 3 ਵਾਰ 50 ਿਮੰਟਾਂ ਦੀ ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ)

•  ਭਾਰ ਉਠਾਉਣ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਤਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ� ਤੀਰੋਧਕ ਕਸਰਤਾਂ ਦੇ 
3 ਿਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ

1 ਚਮਚ
ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਪੋਟਾ

1 ਕੱਪ
ਇੱਕ ਮੱੁਠੀ

3 ਆਊਸਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਹਥੇਲੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਚੀ ਿਜੰਨੀ ਮੋਟਾਈ

ਖਾਿਣਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਦੇਂ ਸਮਂੇ, ਿਨਮਨਿਲਖਤ 
ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਵਜਂੋ ਵਰਤੋ:
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲ਼
ਪ� ਤੀ ਿਦਨ ਫਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ 5–6 ਸਰਿਵੰਗਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ। 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਟਾਰਚਾਂ
ਪ� ਤੀ ਖਾਣਾ ਵੱਧ ਤਂੋ ਵੱਧ: 1 ਕੱਪ ਜਾਂ 1 ਮੱੁਠੀ = 2 ਸਰਿਵੰਗਾਂ
ਉਦਾਹਰਨਾਂ: 1 ਕੱਪ ਅਨਾਜ, ਪਾਸਤਾ, ਜਾਂ ਸਟਾਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, 2⁄3 ਕੱਪ ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਬਰੈਡੱ ਦੀਆਂ 2 ਕਾਤਰਾਂ

ਮੀਟ ਅਤੇ ਿਵਕਲਪ
ਪ�ੋ ਟੀਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਰ ਿਕਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੰਨ� ਾ ਕੁ 
ਪ�ੋ ਟੀਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ ਜਾਂ ਮੰੂਗਫਲ਼ੀ ਤਂੋ ਬਣੇ ਮੱਖਣ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ।
ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਮੀਟ, ਪੋਲਟਰੀ, ਮੱਛੀ, ਆਂਡੇ, ਟੋਫੂ

ਚਰਬੀਆਂ
ਚਰਬੀ ਨੰੂ ਪ� ਤੀ ਖਾਣਾ 1 ਵੱ�ਡੇ ਚਮਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਪੋਟੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੋ।

ਦੱੁਧ ਅਤੇ ਿਵਕਲਪ
ਦੱੁਧ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਿਵੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਪ� ਤੀ ਿਦਨ ਵੱਧ ਤਂੋ ਵੱਧ: ½–1 ਕੱਪ
ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਦੱੁਧ, ਦਹੀਂ, ਿਵਕਲਪ

ਜਦ ਤੁਸੀ ਂਿਕਸੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ 
ਹੋਵਂੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ 
ਔਜ਼ਾਰ ਵਜਂੋ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਗਾਈਡਾਂ ਵਜਂੋ ਵਰਤੋ:

ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਸੇ ਪਹੰੁਚਣਯੋਗ ਵੰਨਗੀ ਿਵੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 1-855-460-2647, TTY (416) 217-1815 publica�airs@cancercare.on.ca. 
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ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ 

ਬਾਰੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ




