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ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਚਿਮਾਰੀ (CKD)

ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਇੱਕ ਖਵਣਜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਠੀਕ 
ਤਰ੍ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਵਸਹਤਮੰਦ ਗੁਰਦੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਗੁਰਦੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ 
ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਿੱਧ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਦਲ ਦੀ 
ਧੜਕਣ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿੱਧ ਜਾਂ ਬਹੁਤ 
ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਵਕਉਟਂਵਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਦਲ ਨੰੂ ਧੜਕਣ ਤਂੋ ਰੋਕ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲਂੋ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਭੋਜਨਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਤਂੋ ਆਉਦਂਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ 
ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲਂੋ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਜੋ ਮਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਵਹਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਉਹ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਜਿਂੇ ਵਕ: ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ, 
ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਪ� ਕਾਰਜ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ:
ਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਹਰ ਵਦਨ ਤੁਸੀਂ ਵਕੰਨੀਆਂ ਸਰਵਿੰਗਾਂ 
ਲਂੈਦੇ ਹੋ। ਏਥਂੋ ਤੱਕ ਵਕ ਘੱਟ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਿਾਲੇ ਭੋਜਨ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਜਹੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲਂੈਦੇ ਹੋ।

ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ

ਬਾਰੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ



ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਚਿਮਾਰੀ (CKD) ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਚਿਮਾਰੀ 
(CKD) ਵਾਲੇ ਲੋਕ
ਵਚਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਿੱਲਂੋ ਖਾਧੇ 
ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ, ਜਦਵਕ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ 
ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਜਦ ਤੱਕ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਟਚੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ 
ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਵਕ ਕੀ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਖਪਤ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਮੋਡਾਇਆਲਾਈਵਸਸ ’ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨਾਂ ਅਤੇ 
ਪੀਣ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਜੋ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਮਾਿਟੇ ਤਂੋ ਬਵਚਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਡਾਇਆਲਾਈਵਸਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਿਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ 
ਿੰਨ-ਸੁਿੰਨਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਪੰਜੀਵਕਰਤ ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲਂੋ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ।

ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਚਵੱਿ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸੁਰੱਚਖਅਤ 
ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ?
ਬਾਲਗਾਂ ਿਾਸਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਪੱਧਰ 3.5 to 5.0 mmol/L ਹੈ। ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਡਾਇਆਲਾਇਵਸਸ ’ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ 5.0 mmol/L 
ਨਾਲਂੋ ਘੱਟ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਮੋਡਾਇਆਲਾਇਵਸਸ ’ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ 
5.5 mmol/L ਨਾਲਂੋ ਘੱਟ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਮਂੈ ਆਪਣੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਿਹੁਤ ਚਜ਼ਆਦਾ 
ਉੱਿਾ ਹੋਣ ਤਂੋ ਚਕਵਂੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਚਵਚਭੰਨ ਭੋਜਨਾਂ ਚਵੱਿ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਿਹੁਤ ਚਭੰਨ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।  ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਉਹਨਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਵਜੰਨ੍ਾਂ ਵਿੱਚ ਿਧੇਰੇ 
ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜੀਵਕਰਤ ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 
ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਦੰਦੀ ਹੈ 

ਸਰਚਵੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਿੱਟਡੇ ਆਕਾਰ 
ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਜੰਨ੍ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਘੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਿਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ 
ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਰਾਸਪਬੈਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 
ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਘੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵਿੰਗ ਆਕਾਰ 1 ਕੱਪ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪਕਾਈ ਗਈ 
ਸੈਲਰੀ (celery) ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਿਧੇਰੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਵਿੰਗ ਦਾ 
ਆਕਾਰ ¼ ਕੱਪ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਚਕ ਹਰ ਚਦਨ ਤੁਸੀ ਂਚਕੰਨੀਆਂ ਸਰਚਵੰਗਾਂ ਲਂੈਦੇ ਹੋ। ਏਥਂੋ ਤੱਕ ਵਕ 
ਘੱਟ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਿਾਲੇ ਭੋਜਨ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਜਹੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲਂੈਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਸਹੀ ਸਰਵਿੰਗਾਂ ਦੀ 
ਸੰਵਖਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜੀਵਕਰਤ ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਵਧੀਆਂ ਕੁਝ ਭੋਜਨਾਂ ਚਵੱਿ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨੰੂ ਪ� ਭਾਚਵਤ ਕਰ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੜਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਵਜਿਂੇ ਵਕ ਆਲੂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀਆਂ, ਨੰੂ 
ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਿੱਡੀਆਂ ਮਾਤਰਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਕੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ (ਵਨਰਦੇਸ਼ ਹੇਠਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ)।

ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਪਕਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰੁਗੜ ਜਾਣਗੇ, 
ਪਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅੰਸ਼ ਉਹੀ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਕੱਚੀ ਪਾਲਕ ਦਾ ½ ਕੱਪ ਪਕਾਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਸੰੁਗੜਕੇ 1 ਿੱਟਡੇ ਚਮਚ 
ਵਜੰਨਾ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ।  ਪਕਾਈ ਗਈ ਪਾਲਕ ਦੇ ½ ਕੱਪ ਨੰੂ ਖਾਣ ਨਾਲ, ½ ਕੱਪ ਕੱਚੀ ਪਾਲਕ 
ਖਾਣ ਨਾਲਂੋ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅੰਸ਼ ਵਮਲਦਾ ਹੈ

ਡੱਿਾਿੰਦ, ਪਕਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਜਮਾਕੇ ਰੱਖੇ ਫਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਜ਼ੀਆਂ ਤਂੋ  ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਿਰਤਂੋ 
ਨਾ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਡਾਇਆਲਾਈਚਸਸ �ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਆਲਾਈਵਸਸ ਇਲਾਜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।



ਸਿਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਦੂਹਰੀ ਵਾਰ ਚਕਵਂੇ ਉਿਾਲਣਾ ਹੈ
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਦੋ ਿਾਰ ਉਬਾਲਣ ਨੰੂ ਜੜ੍ਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਜਿਂੇ ਵਕ ਆਲੂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚਂੋ 
ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨੰੂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਭ ਤਂੋ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਮੰਵਨਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰ ਵਕਵਰਆ 
ਆਲੂਆਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਿਾਲੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ 
ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਸਤ ਮਾਤਰਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ 
ਆਵਗਆ ਜ਼ਰੂਰ ਵਦੰਦੀ ਹੈ।

1.  ਸਬਜ਼ੀ ਨੰੂ ਧੋਿੋ ਅਤੇ ਵਛੱਲ ਲਓ।

2.  ਸਬਜ਼ੀ ਨੰੂ ਟੁਕਵੜਆਂ ਜਾਂ ਪਤਲੀਆਂ ਕਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਓ।

3.  ਸਬਜ਼ੀ ਨੰੂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਵਦਓ। ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲਂੋ ਦੱੁਗਣੇ ਪਾਣੀ 
ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਲੂਆਂ ਦੇ 2 ਕੱਪ ਉਬਾਲਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ 4 ਕੱਪ ਿਰਤੋ। 

4.  ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਉੱਬਲਣ ਤੱਕ ਗਰਮ ਕਰੋ।

5.  ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਵਦਓ ਅਤੇ ਤਾਜੇ਼, ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਪਾ ਵਦਓ। ਇੱਕ 
ਿਾਰ ਫੇਰ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲਂੋ ਦੱੁਗਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰੋ।

6.  ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਬਲਣ ਤੱਕ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਪਕਾਓ ਜਦ ਤੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਨਰਮ ਅਤੇ 
ਮੁਲਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

7.  ਉੱਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਕੱਢ ਵਦਓ ਅਤੇ ਸੱੁਟ ਵਦਓ।

ਤੇਜ਼ ਨੁਕਤਾ:
ਜੜਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਂੋ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤਂੋ 
ਿਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੋ ਿਾਰ ਉਬਾਲਣਾ।

ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ

ਬਾਰੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ



ਜੂਸ ਅਤੇ ਰਸ

ਨੋਟ: ਤੁਹਾਨੰੂ ਜੂਸ ਸਰਵਿੰਗਾਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੱੁਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫਲ਼ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਸਰਵਿੰਗਾਂ ਿਜਂੋ ਵਗਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਨੋਟ: ਆਪਣੇ ਫਲ਼ਾਂ (ਅਤੇ ਫਲ਼ਾਂ ਦੇ ਜੂਸਾਂ) ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਤੀ ਵਦਨ 3 ਸਰਵਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪੰਜੀਵਕਰਤ ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ ਿੱਲਂੋ ਕੀਤੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੋ

ਫਲ਼

• ਸੇਬ ਦਾ ਜੂਸ
• ਖੁਰਮਾਨੀ ਨੈਕਟਰ
• ਬਲੈਕਬੈਰੀ ਜੂਸ
• ਕਰੇਨਬੈਰੀ ਜੂਸ
• ਕਰੇਨਬੈਰੀ ਜੂਸ ਕੌਕਟੇਲ

• ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਜੂਸ
• ਅਮਰੂਦ ਨੈਕਟਰ
• ਨਨੰਬੂ ਜੂਸ
• ਖੱਟਟੇ ਫਲ਼ਾਂ ਦਾ ਜੂਸ
• ਪਪੀਤਾ ਨੈਕਟਰ

• ਆੜੂ ਨੈਕਟਰ
• ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਨੈਕਟਰ
• ਅਨਾਨਾਸ ਦਾ ਜੂਸ

• ਐਸੀਰੋਲਾ ਚੈਰੀ (ਿੈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਰੀ)
• ਸੇਬ – 1
• ਐਪਲ ਵਰੰਗ, ਖੁਸ਼ਕ – 5
• ਸੇਬ ਦੀ ਚਟਣੀ
• ਏਸ਼ੀਆਈ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ – 1 ਫਲ਼, 5.7 

ਸਂੈਟੀਮੀਟਰ ਵਿਆਸ
• ਬਲੈਕਬੈਰੀਆਂ
• ਬਲੂਬੈਰੀਆਂ
• ਬੌਏਸੇਨਬੈਰੀਆਂ
• ਡੱਬਾਬੰਦ ਫਲ਼ (ਸਾਰੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ), 

ਰਸ-ਰਵਹਤ
• ਕਸਾਬਾ ਮੈਲਨ
• ਚੈਰੀਆਂ – 10
• ਚੋਕਚੈਰੀ
• ਕਲੇਮੇਨਟਾਈਨ – 1
• ਕਲਾਊਡਬੈਰੀ (ਬੇਕਐਪਲ)
• ਕਰੈਬਐਪਲ
• ਕਰੇਨਬੈਰੀਆਂ (ਵਲੰਗੋਨਬੈਰੀ), ਪਕਾਈ, 

ਖੁਸ਼ਕ ਜਾਂ ਕੱਚੀ
• ਵਕਸ਼ਵਮਸ਼

• ਫੀਜੋਆ (ਅਨਾਨਾਸ ਅਮਰੂਦ) 
• ਅੰਜੀਰ, ਤਾਜ਼ਾ – 1 ਿੱਡਾ ਫਲ਼,  

6.4 ਸੈ.ਮੀ. ਵਿਆਸ
• ਫਰੂਟ ਕੌਕਟੇਲ, ਰਸ-ਰਵਹਤ
• ਗੂਜ਼ਬੈਰੀਆਂ
• ਗਰਾਊਡਂਚੈਰੀ (ਕੇਪ ਗੂਜ਼ਬੈਰੀ, ਗੋਲਡਨ 

ਬੈਰੀ)
• ਗਰੇਪਫਰੂਟ* – ½
• ਅੰਗੂਰ – 20
• ਕਟਹਲ, ਡੱਬਾਬੰਦ
• ਜੁਜੂਬ (ਲਾਲ ਖਜੂਰ, ਚੀਨੀ ਖਜੂਰ)  

(5 ਔਸਤ ਫਲ਼)
• ਕਮਕੁਐਟ – 5 ਫਲ਼
• ਨਨੰਬੂ – 1
• ਨਨੰਬੂ – 2
• ਲੋਗਨਬੈਰੀਆਂ, ਠੰਢੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ
• ਲਂੋਗਨ (ਡਰੈਗਨਜ਼ ਆਈ) – 20 ਫਲ਼
• ਲੀਚੀਆਂ (ਵਲਚੀ) – 10
• ਮਂੈਦਾਵਰਨ ਸੰਤਰਾ (ਕੀਨੰੂ) – 1 ਿੱਡਾ 

ਫਲ਼, 6.4 ਸੈ.ਮੀ. ਵਿਆਸ

• ਅੰਬ – ½
• ਮਂੈਗੋਸਟੀਨ, ਡੱਬਾਬੰਦ ਅਤੇ ਰਸ-ਰਵਹਤ
• ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ – 1 ਔਸਤ ਆਕਾਰ
• ਅਨਾਨਾਸ
• ਵਪਤਾਂਗਾ (ਬਰਾਜ਼ੀਲੀ ਚੈਰੀ) 
• ਅਲੂਚਾ, ਕਾਤਰਾਂ ਕੱਵਟਆ
• ਅਨਾਰ – ½ ਫਲ਼, 9.5 ਸੈ.ਮੀ. ਵਿਆਸ
• ਆਲੂਬੁਖਾਰੇ, ਖੁਸ਼ਕ, ਅਣਪਕਾਏ, 3
• ਕਵਿੰਸ (1 ਫਲ਼)
• ਰਾਮਬੁਟਾਨ, ਡੱਬਾਬੰਦ ਅਤੇ ਰਸ-ਰਵਹਤ
• ਰੈਸਪਬੈਰੀਆਂ
• ਰਹੁਬਾਰਬ
• ਰੋਜ-ਐਪਲ (ਪੋਮਾਰੋਸਾ) – 1 ਛੋਟਾ 

ਫਲ, 6.4 ਸਂੈਟੀਮੀਟਰ ਵਿਆਸ
• ਸਟ੍ਰ ਾਬੈਰੀਆਂ
• ਟਾਂਗੈਲੋ, 1
• ਤਰਬੂਜ਼

• ਗਾਜਰ ਜੂਸ
• ਕਲਾਮਾਟੋ ਜੂਸ
• ਨਾਰੀਅਲ ਜੂਸ
• ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਪਾਣੀ
• ਗਰੇਪਫਰੂਟ ਜੂਸ*

• ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਜੂਸ
• ਪੈਸ਼ਨਫਰੂਟ ਜੂਸ
• ਅਨਾਰ ਜੂਸ
• ਪਰੂਨ ਜੂਸ
• ਕੀਨੂ ਜੂਸ

• ਟਮਾਟਰ ਜੂਸ
• V8 ਜੂਸ (ਬਕਾਇਦਾਜਾਂ ਘੱਟ 

ਸੋਡੀਅਮ)
• ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੂਸ

ਮੈਨੰੂ ਚਕਹੜੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੰੂ ਿੁਣਨਾ 
ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਕਹੜੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤਂੋ 
ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਪੰਵਨਆਂ ’ਤੇ ਭੋਜਨ ਸੂਚੀਆਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘੱਟ 
ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਿਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਧੇਰੇ 
ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਿਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਸਰਫ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਹਨ ਅਤੇ 
ਵਕਸੇ ਵਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜਗਹ ਨਹੀਂ 
ਲਂੈਦੀਆਂ। ਜੇ ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜੀਵਕਰਤ ਆਹਾਰ-
ਮਾਹਰ ਕੋਲਂੋ ਪੱੁਛੋ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ: ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਕੀ ਵਕਸੇ 
ਫਲ਼ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨੰੂ ਚੁਣੋ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰ ਤੀ ਸਰਵਿੰਗ ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ 
200 ਵਮ.ਗ੍ਰ ਾ. ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਕੈਨੇਡੀਅਨ 
ਵਨਊਟਰੀਅੰਟ ਫਾਈਲ ਿੱਲਂੋ ਵਨਰਣਾ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ)। ਦੂਜੇ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਿੀ 
ਫਲ਼ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰ ਤੀ ਸਰਵਿੰਗ 
200 ਵਮ.ਗ੍ਰ ਾ. ਤਂੋ ਿਧੇਰੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੋਿੇ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਹੋਰ 
ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ 
ਭੋਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਕਵਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿੱਖਰੇ ਿੱਧ-
ਤਂੋ-ਿੱਧ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਸੱਟਟੇ ਿਜਂੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਭੋਜਨ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲਂੋ ਿਖਰੇਿਂੇ ਨਜ਼ਰ ਆ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜੀਵਕਰਤ ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ  
ਕੋਲਂੋ ਪੱੁਛੋ। 

ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਿੋਣ ਕਰਨ  
ਵਾਸਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸੇਧਾਂ

ਿੁਣੋ

ਿੁਣੋ 

ਇਹਨਾਂ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ

1 ਸਰਵਿੰਗ  
= ½ ਕੱਪ

1 ਸਰਵਿੰਗ  
= ½ ਕੱਪ +

+ ਤਾਜੇ਼ (ਕੱਿੇ) ਜਦ ਤੱਕ ਇਸਤੋ ਉਲਟ ਨੋਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਹੋਵੇ

* ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਭਾਚਵਤ ਅੰਤਰ-ਚਕਚਰਆ: ਗਰੇਪਫਰੂਟ ਅਤੇ ਗਰੇਪਫਰੂਟ ਜੂਸ ਕੁਝ ਦਿਾਈਆਂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਂੋ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ 
ਜਾਂ ਪੰਜੀਵਕਰਤ ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਾਈ(ਆਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੇਪਫਰੂਟ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ:
ਡੱਬਾਬੰਦ, ਪਕਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਜਮਾਕੇ ਰੱਖੇ ਫਲ਼ਾਂ ਅਤੇ 
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਂੋ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਨਾ ਕਰੋ।



• ਖੁਰਮਾਨੀਆਂ
• ਐਿੋਕੈਡੋ (ਐਲੀਗੇਟਰ 

ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ)
• ਕੇਲਾ
• ਬਰੈਡੱਫਰੂਟ
• ਖਰਬੂਜ਼ਾ
• ਨਾਰੀਅਲ, ਖੁਸ਼ਕ ਜਾਂ ਕੱਚਾ
• ਖਜੂ਼ਰਾਂ
• ਡੂਰੀਅਨ
• ਐਲਡਰਬੈਰੀਆਂ
• ਅੰਜੀਰਾਂ, ਖੁਸ਼ਕ
• ਅਮਰੂਦ
• ਹਨੀਵਡਊ ਮੈਲਨ
• ਕਟਹਲ, ਤਾਜ਼ਾ
• ਕੀਿੀ

• ਲੋਕਾਟ (ਵਨਸਪੇਰੋ) 
• ਮੈਡੱਜੂਲ ਖਜੂਰ
• ਨੈਕਟਾਰੀਨ
• ਸੰਤਰਾ
• ਪਪੀਤਾ (ਪਾਅਪਾਅ, ਟ੍ਰ ੀ ਮੈਲਨ)
• ਪੈਸ਼ਨ ਫਰੂਟ (ਗਰੈਨਾਵਡਲਾ, 

ਵਲਲੀਕੋਈ)
• ਪਰਵਸਮੋਨ, ਜਾਪਾਨੀ
• ਪਰਵਸਮੋਨ, ਮੂਲ
• ਪਲੈਨਟੇਨ
• ਪੋਮੈਲੋ
• ਪਵਰਕਲੀ ਪੀਅਰ
• ਬਰੋਜੇ਼
• ਸਪੋਵਡਲਾ
• ਚੀਕੂ (ਕਸ਼ਮੀਰੀ)

• ਸੋਰਸੋਪ (ਸਿੀਟਸੋਪ, 
ਗੁਨਾਬਾਨਾ, ਸ਼ਰੀਫਾ, ਚੈਰੀਮੋਯਾ)  

• ਸਟਾਰਫਰੂਟ** (ਕੈਰਮਬੋਲਾ, 
ਵਬਵਲਮਬੀ, ਵਬਵਲਮਵਬੰਗ, 
ਸਟਾਰ ਐਪਲ)  

• ਇਮਲੀ ਦਾ ਗੱੁਦਾ
• ਚੀਕੂ (ਸਪੋਵਡਲਾ) 

ਸਿਜ਼ੀਆਂ 

• ਮੱਕੀ ਦੀ ਛੱਲੀ, ਉਬਾਲੀ – 1 
ਛੋਟੀ, 14–16.5 ਸੈ.ਮੀ. 
ਲੰਬੀ

• ਮੱਕੀ, ਡੰਡਲ, ਠੰਢਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ 
ਜਾਂ ਡੱਬਾਬੰਦ, ਉਬਾਲੇ ਅਤੇ 
ਜੂਸ-ਰਵਹਤ

• ਧਨੀਆ (ਵਸਲਂੈਟਰੋ), ਕੱਚਾ
• ਕ੍ਰ ੈ ਸੱ, (ਕੱਚਾ) 
• ਕਰੱੁਕਨੈਕੱ ਸਕੁਆਸ਼, ਕੱਚਾ ਜਾਂ 

ਪਕਾਇਆ ਵਗਆ
• ਖੀਰਾ, ਕਾਤਰਾਂ ਕੱਵਟਆ – 

1 ਕੱਪ
• ਡਾਈਕੌਨ (ਓਰੀਐਂਟਲ ਮੂਲੀ, 

ਸਫੈਦ ਮੂਲੀ), ਕੱਚੀ
• ਡਂੈਟਡੇਲੀਅਨ ਗਰੀਨਜ਼, ਕੱਚੀਆਂ 

ਜਾਂ ਉਬਾਲੀਆਂ, ਜੂਸ-ਰਵਹਤ
• ਡਰੰਮਸ�ਟੱਕ ਪੌਦੇ ਦੇ ਪੱ�ਤੇ**, 

ਕੱਚੇ, ਕੱਟਟੇ ਹੋਏ – 1 ਕੱਪ
• ਬਂੈਗਣ (ਔਬਰਜਾਈਨ, 

ਬਤੂਆ), ਕੱਚਾ ਜਾਂ ਉਬਾਵਲਆ, 
ਜੂਸ-ਰਵਹਤ – 1 ਕੱਪ

• ਇਨਡਾਈਿ/ਇਸਕਾਰੋਲ, ਕੱਚਾ, 
ਕੱਵਟਆ – 1 ਕੱਪ

• ਸੌਫ਼ਂ, ਕੱਚੀ
• ਵਫਡਲਹੈਡੱ ਗਰੀਨਜ਼ (ਫਰਨਜ਼)
• ਗਈ ਲੈਨ (ਚੀਨੀ ਬਰੌਕਲੀ/

ਕੇਲ) 
• ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਟਤੇ, ਕੱਚੇ – 1 ਕੱਪ
• ਹਰਟਸ ਆਫ ਪਾਮ, ਡੱਬਾਬੰਦ 

ਅਤੇ ਜੂਸ-ਰਵਹਤ
• ਹੋਵਮਨੀ (ਡੱਬਾਬੰਦ, ½ ਕੱਪ 

ਬਣਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ 
ਮਾਤਰਾ)

• ਆਇਵਰਸ਼ਮੋਸ (ਸੀਅਿੀਡ), 
ਕੱਚੀ

• ਵਜਊਸ ਈਅਰ (ਕਲਾਊਡ ਜਾਂ 

ਿੱੁਡ ਈਅਰ), ਕੱਚਾ
• ਵਜਕਾਮਾ (ਯਮ ਬੀਨ) ਕੱਚਾ, ਜਾਂ 

ਉਬਾਵਲਆ ਅਤੇ ਜੂਸ-ਰਵਹਤ
• ਜੂਟ, ਕੱਚਾ – 1 ਕੱਪ
• ਕੇਲ, ਕੱਚੀ ਜਾਂ ਉਬਾਲੀ ਅਤੇ 

ਜੂਸ-ਰਵਹਤ – ½ ਕੱਪ
• ਲੀਕਸ, ਕੱਚੀ ਜਾਂ ਉਬਾਲੀ ਅਤੇ 

ਜੂਸ-ਰਵਹਤ – 1 ਕੱਪ
• ਲੈਵਟਊਸ (1 ਕੱਪ)
• ਪੁਦੀਨਾ – ਪੈਪਰਵਮੰਟ, ਤਾਜ਼ਾ 

– 1 ਕੱਪ
• ਖੰੁਭਾਂ: ਡੱਬਾਬੰਦ ਅਤੇ ਜੂਸ 

–ਰਵਹਤ; ਭੂਰੀਆਂ (ਕ੍ਰ ੀਵਮਨੀ), 
ਸਫੈਦ, ਕੱਚੀਆਂ

• ਸਰਂੋ੍ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ (ਗਾਈ 
ਚੋਏ), ਕੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਪਕਾਈਆਂ 
ਨੈਪਾ ਕੈਬੇਜ (ਸੂਈ ਹੋਏ, ਚੀਨੀ 
ਬੰਦਗੋਭੀ), ਕੱਚੀ ਜਾਂ ਉਬਾਲੀ, 
ਜੂਸ-ਰਵਹਤ – 1 ਕੱਪ

• ਵਭੰਡੀ, ਕੱਚੀ, ਜਾਂ ਉਬਾਲੀ ਅਤੇ 
ਜੂਸ-ਰਵਹਤ 

• ਵਪਆਜ਼ (ਸਭ ਵਕਸਮਾਂ ਦੇ), 
ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਉਬਾਲੇ, ਜੂਸ-ਰਵਹਤ

• ਅਜਿਾਇਣ, ਕੱਚੀ
• ਮਟਰ (ਹਰੇ), ਠੰਢਾ ਕਰਕੇ 

ਰੱਖੇ, ਉਬਾਲੇ ਜਾਂ ਡੱਬਾਬੰਦ, 
ਜੂਸ-ਰਵਹਤ – 1 ਕੱਪ; ਕੱਚੇ 
– ½ ਕੱਪ

• ਵਮਰਚ (ਵਮੱਠੀ), ਕੱਟੀ, ਕੱਚੀ 
ਜਾਂ ਪਕਾਈ ਹੋਈ

• ਪਰਸਲੇਨ, ਕੱਚਾ
• ਰੇਡੀਸ਼ੀਓ, ਕੱਚਾ – 1 ਕੱਪ
• ਮੂਲੀ, ਕਾਤਰਾਂ ਕੱਟੀ, ਕੱਚੀ
• ਰੇਵਪਨੀ, ਕੱਚੀ
• ਸੀਅਿੀਡ (ਅਗਾਰ, ਡਲਸ, 

ਨੋਰੀ), ਖੁਸ਼ਕ

• ਸੀਅਿੀਡ (ਆਇਰਸ਼ਮੌਸ, 
ਿਾਕਾਮੇ), ਕੱਚਾ

• ਸਨੋਅ ਪੀਜ਼, ਕੱਚੇ – 10 
• ਸਪਾਗੈਟੀ ਸਕੁਆਸ਼, ਭੰੁਨੀ ਜਾਂ 

ਉਬਾਲੀ/ਜੂਸ-ਰਵਹਤ
• ਪਾਲਕ, ਕੱਚੀ – 1 ਕੱਪ
• ਸਿੰਪ ਕੈਬੇਜ (ਸਕੰਕ ਕੈਬੇਜ, 

ਿਾਟਰ ਕੌਨਿੋਲਿੂਲਸ), ਕੱਚੀ 
ਜਾਂ ਉਬਾਲੀ/ਵਨਚੋੜੀ

• ਸਵਿਸ ਚਾਰਡ, ਕੱਚੀ – 1 ਕੱਪ
• ਟੋਮਾਵਟਲੋ (ਹਸਕ ਟਮਾਟਰ), 

ਕੱਚਾ, ਕੱਵਟਆ ਹੋਇਆ
• ਟਮਾਟਰ – ½
• ਟਮਾਟਰ (ਚੈਰੀ) ਕੱਚਾ – 5
• ਸ਼ਲਗਮ, ਟੁਕਵੜਆਂ ਵਿੱਚ 

ਕੱਵਟਆ, ਕੱਚਾ ਜਾਂ ਉਬਾਵਲਆ, 
ਵਨਚੋਵੜਆ

• ਸ਼ਲਗਮ ਦੇ ਪੱਟਤੇ, ਕੱਚੇ ਜਾਂ 
ਉਬਾਲੇ, ਵਨਚੋੜੇ ਹੋਏ

• ਵਸੰਘਾੜਾ, ਡੱਬਾਬੰਦ, ਵਨਚੋਵੜਆ
• ਿਾਟਰਕ੍ਰ ੈ ਸੱ, ਕੱਚੀ – 1 ਕੱਪ
• ਲੌਕੀ (ਚੀਨੀ ਸੰਰੱਵਖਅਣ 

ਤਰਬੂਜ਼), ਕੱਚੀ ਜਾਂ ਪਕਾਈ, 
– 1 ਕੱਪ

• ਤੋਰੀ, ਕੱਚੀ

• ਅਲਫਅਲਫਾ ਸਪਰੂਟਸ, 
ਕੱਚੀਆਂ – 1 ਕੱਪ

• ਅਰੁਗੁਲਾ (ਰਾਕਟ), ਕੱਚਾ – 
1 ਕੱਪ

• ਐਸਪਾਰੇਗਸ, – 5 ਫਾੜੀਆਂ
• ਬੰਬੂ ਸ਼ੂਟਸ, ਡੱਬਾਬੰਦ ਅਤੇ 

ਰਸ-ਰਵਹਤ – 1 ਕੱਪ
• ਫਲ਼ੀਆਂ (ਹਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿੈਕਸ)
• ਬੀਨ ਸਪਰੂਟਸ, ਕੱਚੀਆਂ
• ਬੀਟ ਗਰੀਨਜ਼, ਕੱਚੀਆਂ
• ਬੀਟਸ, ਡੱਬਾਬੰਦ ਕਾਤਰਾਂ, 

ਜੂਸ-ਰਵਹਤ
• ਬੈਲਜੀਅਮ ਇਨਡਾਈਿ 

(ਵਚਕੋਰੀ, ਵਿਟਲੂਫ)
• ਕਰੇਲਾ (ਵਬਟਰ ਗਾਊਰਡ, 

ਬਾਲਸਮ ਪੀਅਰ ਦੇ ਪੱਵਤਆਂ 

ਦੇ ਟੂਸੇ)
• ਬੋਕ ਚੋਏ (ਚੀਨੀ ਚਾਰਡ, ਪਾਕ 

ਚੋਈ) , ਕੱਚੀ, ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤੀ
• ਬਰੌਡਬੀਨਜ਼ (ਫਾਿਾ ਬੀਨਜ਼), 

ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਬਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 
ਜੂਸ-ਰਵਹਤ

• ਬਰੌਕਲੀ, ਕੱਟੀ, ਕੱਚੀ ਜਾਂ ਠੰਢਾ 
ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ

• ਬਰੱਸਲਜ਼ ਸਪਰੂਟਸ, ਕੱਚੀਆਂ
• ਬੰਦ ਗੋਭੀ (ਹਰੀ, ਲਾਲ, 

ਸੇਿੋਈ) ਕੱਚੀ, ਤਾਰ-ਤਾਰ 
ਕੀਤੀ – 1 ਕੱਪ; ਪਕਾਈ ਗਈ 
– ½ ਕੱਪ

• ਕੈਕਟਸ (ਕੈਕਟਸ ਪੈਡ, ਕੈਕਟੀ, 
ਨੋਪੇਲਜ਼, ਪਵਰਕਲੀ ਪੀਅਰ)

• ਕੈਲਾਬੈਸ਼ (ਲੌਕੀ, ਭਾਰਤੀ ਕੱਦੂ) 

• ਗਾਜਰ, ਕੱਚੀ – 1, 
16 ਸੈ.ਮੀ. ਲੰਬੀ ਜਾਂ 8 
ਛੋਟੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ; ਉਬਾਲੀ/
ਜੂਸ-ਰਵਹਤ – ½ ਕੱਪ

• ਫੱੁਲ ਗੋਭੀ, ਕੱਚੀ ਜਾਂ ਪਕਾਈ
• ਸੈਲਰੀਅਕ (ਸੈਲਰੀ ਰੂਟ)
• ਸੈਲਰੀ, ਕੱਚੀ – 1 ਡੰਡਲ
• ਚਾਯੋਤੇ, ਕੱਚਾ, ਜਾਂ ਉਬਾਵਲਆ 

ਅਤੇ ਜੂਸ-ਰਵਹਤ 
• ਵਚਕੋਰੀ ਗਰੀਨਜ਼ (ਜੰਗਲੀ), 

ਕੱਚੀ – 1 ਕੱਪ
• ਵਮਰਚਾਂ (ਗਰਮ, ਲਾਲ ਜਾਂ 

ਹਰੀਆਂ), ਡੱਬਾਬੰਦ
• ਹਰ ਧਨੀਆ, ਕੱਚਾ
• ਕੋਲਾਰਡ ਗਰੀਨਜ਼ 

(ਕੋਲਾਰਡਜ਼)

ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ 

ਿੁਣੋ 

ਿੁਣੋ 

ਫਲ਼ (ਜਾਰੀ) ਸਿਜ਼ੀਆਂ (ਜਾਰੀ)

ਨੋਟ: ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਤੀ ਵਦਨ 3 ਸਰਵਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪੰਜੀਵਕਰਤ ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ ਿੱਲਂੋ ਕੀਤੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੋ

+ ਤਾਜ਼ਾ (ਕੱਿੇ) ਤਂੋ ਜਦ ਤੱਕ ਚਕ ਇਸ ਤਂੋ ਉਲਟ ਨੋਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਹੋਵੇ।

+ ਉਿਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚਨਤਾਰੀਆਂ, ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਇਸਤਂੋ ਉਲਟ ਚਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਹੋਵੇ।

+ ਉਿਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚਨਤਾਰੀਆਂ, ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਇਸਤਂੋ ਉਲਟ ਚਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਹੋਵੇ।

** ਜ਼ਚਹਰੀਲਾ, ਨਾ ਖਾਓ। ਆਪਣੇ ਪੰਜੀਚਕਰਤ 
ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

1 ਸਰਵਿੰਗ 
= ½ ਕੱਪ +

ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ

ਬਾਰੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ



ਦੱੁਧ ਉਤਪਾਦ

• ਅਮਰਨਾਥ ਪੱਟਤੇ (ਯੀਅਨ ਚੋਏ, 
ਚੀਨੀ ਪਾਲਕ) 

• ਆਰਟੀਚੋਕ ਹਾਰਟ
• ਬੰਬੂ ਸ਼ੂਟਸ
• ਫਲ਼ੀਆਂ: ਅਡਜੂ਼ਕੀ, ਬਲੈਕ, 

ਕੈਨੇਵਲਨੀ, ਰਾਜਮਾਂਹ, ਲੀਮਾ, 
ਮੰੂਗ, ਨੇਿੀ, ਵਪੰਕ, ਵਪੰਟਟੋ, ਰੋਮਨ, 
ਸੋਇਆ, ਿਾਈਟ

• ਬੇਕਡ ਬੀਨਜ਼, ਡੱਬਾਬੰਦ
• ਬੀਟ ਗਰੀਨਜ਼, ਪਕਾਈਆਂ
• ਚੁਕੰਦਰ
• ਕਰੇਲਾ (ਵਬਟਰ ਗਾਊਰਡ, 

ਬਾਲਸਮ ਪੀਅਰ) ਪੌਡਜ਼
• ਬੋਕ ਚੋਏ (ਚੀਨੀ ਚਾਰਡ, ਪਾਕ 

ਚੋਈ), ਪਕਾਈ ਹੋਈ 
• ਬਰੌਡ ਬੀਨਜ਼ (ਫਾਿਾ ਬੀਨਜ਼), 

ਡੱਬਾਬੰਦ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਤਂੋ 
ਉਬਾਲੀਆਂ

• ਬਰੱਸਲਜ਼ ਸਪਰੂਟਸ
• ਬਰਡਾਕ ਰੂਟ
• ਸੈਲਰੀਅਕ (ਸੈਲਰੀ ਰੂਟ), 

ਕੱਚਾ
• ਕਸਾਿਾ (ਯੱੁਕਾ, ਮੈਨੀਓਕ), 

ਕੱਚਾ
• ਛੋਲੀਆ (ਗਾਰਬਾਂਜੋ ਬੀਨਜ਼, 

ਬੰਗਾਲੀ ਚਨਾ)
• ਵਮਰਚਾਂ (ਗਰਮ, ਲਾਲ ਜਾਂ 

ਹਰੀਆਂ), ਕੱਚੀਆਂ
• ਹਰ ਧਨੀਆ
• ਕਰੈਸੱ (ਗਾਰਡਨ ਕਰੈਸੱ)
• ਡਾਈਕੌਨ (ਓਰੀਐਂਟਲ ਮੂਲੀ, 

ਸਫੈਦ ਮੂਲੀ)

• ਡੌਕ (ਸੋਰੈਲ, ਸਾਉਰ ਗ੍ਰ ਾਸ, 
ਜੰਗਲੀ ਰਹੁਬਾਰਬ)

• ਡਰੰਮਸਨਟੱਕ ਪੌਡਜ਼
• ਐਡਾਮੇਮ (ਸੋਇਆਬੀਨਜ਼) 
• ਹਰਟਸ ਆਫ ਪਾਮ, ਡੱਬਾਬੰਦ 

ਜਾਂ ਕੱਚੇ
• ਯੇਰੂਸੇਲਮ ਆਰਟੀਚੋਕ 

(ਸਨਚੋਕ), ਕੱਚੀ 
• ਜੂਟ (ਪੌਟਹਰਬ)
• ਖੋਲਰਾਬੀ 
• ਮਸਰ ਦਾਲ
• ਲੌਗਂਬੀਨਜ਼ (ਯਾਰਡਲੌਗਂ ਬੀਨ) 
• ਲੋਟਸ ਰੂਟ
• ਪੁਦੀਨਾ/ਸਪੀਅਰਵਮੰਟ, ਤਾਜ਼ਾ
• ਖੰੁਭਾਂ: ਸਾਰੀਆਂ ਸੱੁਕੀਆਂ; 

ਪੋਰਟਾਬੈਲਾ
• ਪਾਰਸਵਨਪਸ
• ਪੇਵਪਤਾਸ (ਕੱਦੂ ਬੀਜ), ਭੰੁਵਨਆ 
• ਆਲੂ***
• ਆਲੂ: ਭੰੁਵਨਆ, ਮਾਈਕ੍ਰ ੋ ਿੇਿ 

ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ, ਫਰਂੈਚ 
ਫ੍ਰ ਾਈਜ਼, ਆਲੂ ਵਚਪਸ

• ਕੱਦੂ
• ਪਰਸਲੇਨ
• ਰੇਵਪਨੀ
• ਰੁਤਾਬਗਾ 
• ਸਾਲਸੀਫਾਈ 

(ਆਇਸਟਰਪਲਾਂਟ, 
ਿੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਸਟਰ) 

• ਪਾਲਕ
• ਧੋਿੀਂ ਮੰੂਗ ਦਾਲ
• ਸੁਕੋਤਾਸ਼ 

• ਸ਼ਕਰਕੰਦੀਆਂ***
• ਸਵਿਸ ਚਾਰਡ, ਕੱਚੀ
• ਟਾਰੋ ਸ਼ੂਟਸ ਅਤੇ ਪੱਟਤੇ
• ਟੈਮਪੇਹ
• ਟਮਾਟਰ ਪੇਸਟ
• ਟਮਾਟਰ ਸੌਸ 
• ਿਾਟਰ ਚੈਸਟਨਟਸ, ਕੱਚੇ
• ਅਰਿੀ***
• ਜੁ਼ਕੀਨੀ, ਪਕਾਈ

• ਿਰੈਡੱ: ਸਫੈਦ ਆਟੇ, ਹਲਕੀ ਰਾਈ ਜਾਂ 60% 
ਸਾਬਤ ਕਣਕ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਿੀ ਬਰੈਡੱ

• ਅਨਾਜ: ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਚੌਲ-ਆਧਾਰਤ ਕੋਈ ਿੀ ਅਨਾਜ 
(ਕੌਰਨ ਫਲੇਕਸ, ਰਾਈਸ ਵਕ੍ਰ ਸਪੀਜ਼, ਕਰੀਮ ਆਫ 
ਰਾਈਸ), ਕਰੀਮ ਆਫ ਿੀਟ, ਵਬਨਾਂ ਸੂਹੜੇ ਿਾਲੇ 
ਅਨਾਜ

• ਕਰੈਕਰ: ਕਰੀਮ ਕਰੈਕਰ; ਗਰਾਹਮ ਕਰੈਕਰ; 
ਮਾਟਜੋ਼ ਕਰੈਕਰ, ਿਾਟਰ ਕਰੈਕਰ ਜਾਂ ਸੋਡਾ ਕਰੈਕਰ; 
ਟਾਕੋ/ਟੌਰਵਟਲਾ ਸ਼ੈਲੱ, ਟੌਰਵਟਲਾ ਵਚਪਸ , ਸਫੈਦ 
ਮੈਲਬਾ ਟੋਸਟ, ਸਫੈਦ ਰਾਈਸ ਕੇਕ

• ਿਾਵਲ/ਪਾਸਤਾ: ਸਫੈਦ ਚਾਿਲ, ਸਫੈਦ ਪਾਸਤਾ, 
ਸਫੈਦ ਸੋਬਾ ਨੂਡਲਜ਼, ਜੰਗਲੀ ਚਾਿਲ

• ਭੰੁਨੀਆਂ ਿੀਜ਼ਾਂ: ਐਰੋਰੂਟ, ਐਂਜਲ ਫੂਡ ਕੇਕ, 
ਬਲੂਬੈਰੀ ਮੱਵਫਨਜ਼, ਓਟਮੀਲ ਕੱੁਕੀਜ਼, ਪਾਊਡਂ 
ਕੇਕ, ਸ਼ਾਰਟਬਰੈਡੱ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਟੀ ਕੱੁਕੀਜ਼, ਸਪੰਜ 
ਕੇਕ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੱੁਕੀਜ਼, ਿੈਵਨਲਾ ਿੇਫਰਜ਼; ਸਫੈਦ ਜਾਂ 
ਪੀਲ਼ਾ ਕੇਕ

• ਹੋਰ: ਜਿੀਂ, ਬੱਕਿੀਟ (ਕਾਸ਼ਾ), ਬੁਲਗਰ, 
ਕੌਰਨਮੀਲ, ਖਸਖਸ, ਸਫੈਦ ਆਟਾ

• ਿਰੈਡੱ: ਅਣਛਾਣੇ ਅਨਾਜ, 100% ਅਣਛਾਣੇ 
ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ, ਗੂੜ੍ੀ ਰਾਈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਗਰੀਆਂ, 
ਬੀਜਾਂ ਤਂੋ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਿੀ ਬਰੈਡੱ

• ਅਨਾਜ: ਸੂਹੜਾ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਦਾਣੇ ਿਾਲਾ ਅਨਾਜ; 
ਗਰੇਨੋਲਾ, ਦਲੀ ਹੋਈ ਕਣਕ; ਸੱੁਕੇ ਮੇਵਿਆਂ, 
ਵਗਰੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੀਜਾਂ ਿਾਲੇ ਅਨਾਜ

• ਕਰੈਕਰ: ਸਾਬਤ ਕਣਕ, ਸਾਬਤ ਦਾਵਣਆਂ ਜਾਂ ਗਾੜ੍ੀ 
ਰਾਈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਤਂੋ ਬਣਾਏ 
ਕੋਈ ਿੀ ਕਰੈਕਰ

• ਿਾਵਲ/ਪਾਸਤਾ: ਭੂਰੇ ਚਾਿਲ, ਸਾਬਤ ਕਣਕ ਦਾ 
ਪਾਸਤਾ

• ਰਾੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਿੀਜ਼ਾਂ: ਡੇਟ ਸਕੁਏਅਰ, 
ਫਰੂਟਕੇਕ, ਜਵੰਜਰਬ੍ਰੈੱਡ, ਜਵੰਜਰਸਨੈਪ, ਗਰਾਨੋਲਾ 
ਬਾਰ। ਕੋਈ ਿੀ ਕੁੱਕੀਜ, ਕੇਕ, ਡੇਨਵਸ਼ , ਡਫਨਟ, 
ਮਫਵਨ ਆਦਵ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਣਕ/ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਬਣਾਏ 
ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਵੰਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਚਾਕਲੇਟ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਿੇ, 
ਗਵਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਹੋਣ

• ਹੋਰ: ਐਮਾਰੈਂਥ, ਬਾਜਰਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਬਰੈਨ, ਜਿੀਆਂ, 
ਕਿੀਨੋਆ, ਸੋਰਗਮ (ਮਾਈਲੋ), ਸਪੈੱਲਟ, 
ਟ੍ਰਵਟੀਕੇਲ, ਿ੍ਹੀਟ ਬੈਰੀਆਂ, ਿ੍ਹੀਟ ਜਰਮ, 
ਅਣਛਾਣਵਆ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ

ਤਾਜੇ਼ ਦੱੁਧ ਦੇ ਪ੍ਰ ਤੀ ਵਦਨ 4 – 8 ਆਊਸਂ, (ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 1% ਜਾਂ ਘੱਟ ਫੈਟ ਿਾਲਾ ਦੱੁਧ), ਹਲਿਾ, 
ਆਈਸ ਕ੍ਰ ੀਮ ਜਾਂ ਦਹੀਂ

ਚਾਕਲੇਟ ਵਮਲਕ, ਆਈਸ ਕ੍ਰ ੀਮ ਜਾਂ ਠੰਢੀ ਕੀਤੀ ਦਹੀਂ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਚਾਕਲੇਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਗਰੀਆਂ ਹੋਣ

ਇਹਨਾਂ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਿੁਣੋ 

ਇਹਨਾਂ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ 

ਿੁਣੋ 

ਇਹਨਾਂ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ

ਦਾਣੇ

+ ਉਿਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਚਤਾਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਤੋਂ ਉਲਟ ਿਚਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਚਆ ਹੋਵੇ।

***ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਹਰੀ-ਵਾਰ ਉਿਾਲੋ।



ਵਧੀਕ ਵਸਤੂਆਂ ਮੇਰੇ ਨੋਟ-ਕਥਨ

• ਅਣਸੋਵਧਆ ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਚੀਜ, ਨਟ ਬਟਰ (ਪ੍ਰ ਤੀ ਵਦਨ 
1 ਿੱਟਡੇ ਚਮਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੋ)

• ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ, ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਮਸ਼ਰਣ
• ਪੌਪਕੌਰਨ, ਪ੍ਰੇ ਟਜੈ਼ਲੱਸ, ਕੌਰਨ ਵਚਪਸ (ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਿਾਲੇ 

ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ)
• ਸਫੈਦ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ; ਸ਼ਵਹਦ, ਜੈਮ, ਜੈਲੀ, ਪੈਨਕੇਕ 

ਜਾਂ ਕੌਰਨ ਸੀਰਪ; ਮੱਖਣ, ਮਾਰਗਾਰੀਨ, ਤੇਲ, ਮੇਯੋਨੇਜ
• ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਡੀਕੈਫ ਕੌਫੀ (ਪ੍ਰ ਤੀ ਵਦਨ 16 ਆਊਸਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ 

ਕਰੋ) ਅਤੇ ਚਾਹ, ਡਵਰੰਕ ਵਕ੍ਰ ਸਟਲਜ਼, ਫਰੂਟ ਪੰਚ, ਲੈਮੋਨੇਡ, ਕੂਲ-
ਏਡ, ਸਾਫਟ ਡਵਰੰਕ (ਗੈਰ-ਕੋਲਾ)

• ਨਮਕ-ਰਵਹਤ ਚੀਜ ਜਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮੀਟ ਵਜੰਨ੍ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ 
ਵਮਲਾਇਆ ਹੋਿੇ; ਵਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ

• ਨਮਕ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੰਨ੍ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੋਿੇ (ਯਾਨੀ ਵਕ, ਨੋ 
ਸਾਲਟ, ਨੂ ਸਾਲਟ)

• ਚਾਕਲੇਟ (ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਕਸਮ ਦਾ), ਕੈਰੋਬ, ਆਲੂ ਵਚਪਸ
• ਭੂਰੀ ਚੀਨੀ, ਚਾਕਲੇਟ ਸਪਰੈਡੱ ਜਾਂ ਸ਼ਰਬਤ, ਮੋਲੈਵਸਸ, ਮੇਪਲ 

ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਮੇਪਲ ਸ਼ਰਬਤ
• ਡੱਬਾਬੰਦ ਨਾਰੀਅਲ ਦੱੁਧ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਫੀ (ਕੱਪੂਸੀਨੋ, ਐਸੱਪ੍ਰੈ ਸੋ, 

ਤੁਰਵਕਸ਼)

ਿੁਣੋ ਮੇਰਾ ਚਮਚਥਆ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪੱਧਰ ਹੈ:

ਮੇਰੇ ਟੀਿੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਜੂਸ ਦੀ ਿਜਾਏ ਮਂੈ ਕਰੇਨਿੈਰੀ ਜੂਸ ਦੀ ਿੋਣ ਕਰਾਂਗਾ/ਗੀ)

2.

ਮੱੁਖ ਨੁਕਤੇ:

ਮੇਰਾ ਵਰਤਮਾਨ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪੱਧਰ ਹੈ:

1.

3.

ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ ਟੈਲੀਫੋਨ

ਇਹਨਾਂ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ

ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਚਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਿੰਧੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਿਾਿਤ
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ (the Chronic Kidney Disease Nutrition Fact Sheets) ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਰੀਨਲ ਨੈਟੱਿਰਕ ਦੁਆਰਾ ਰੀਨਲ ਡਾਇਵਟਸ਼ਨਜ਼ 

ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਕੇ 2012 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਵਮਆਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਬੰਵਧਕ ਵਸੱਵਖਆ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਿਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕੇ।  ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਗਰੱੁਪ ਨੇ ਵਚਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਡਨੀ ਫਾਊਡਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਿੈਬੱਸਾਈਟ 

’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਵਲਆ।  ਇਹ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੌਜੂ਼ਦਾ ਵਸੱਵਖਆ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਿਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗਂੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ 

ਦੀ ਸੰਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਹਨ। ਵਚਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੈਟੱ ਿਜਂੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ (2015 ਵਿੱਚ 

ਸੋਧੀਆਂ) ਇਹ ਹਨ: ਫਾਸਫੋਰਸ (ਫਾਸਫੇਟ); ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ; ਡਾਇਵਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ।

ਵਚਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੰੂ ਦੀ ਇੰਡੀਪਂੈਡਅੰਟ CKD ਡਾਈਵਟਸ਼ਨ ਿਰਵਕੰਗ ਗਰੱੁਪ ਦੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਿਚਨਬੱਧਤਾਿਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਿ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ:   

ਮੈਲੀਸਾ ਐਚਸਨ, ਆਰ.ਡੀ. (ਗਰਂੈਡ ਵਰਿਰ ਹਾਸਪੀਟਲ); ਡਾਰਲੀਨ ਬਰੌਡ, ਆਰ.ਡੀ. (ਵਕੰਗਸਟਨ ਜਨਰਲ ਹਾਸਪੀਟਲ); ਸ਼ੈਨਨ ਚੈਸਟਰਫੀਲਡ, ਆਰ.ਡੀ. (ਵਿੰਡਸਰ ਰੀਜੀਨਲ ਹਾਸਪੀਟਲ); ਸਾਊਡਂਰਾ 

ਡੰਫੀ, ਆਰ.ਡੀ. (ਸਂੇਟ ਜੋਸਫ’ਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਹੈਵਮਲਟਨ); ਜੂਨ ਮਾਰਵਟਨ, ਆਰ.ਡੀ. (ਗਰਂੈਡ ਵਰਿਰ ਹਾਸਪੀਟਲ); ਵਕ੍ਰ ਸਟੀਨ ਨੈਸ਼, ਆਰ.ਡੀ. (ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਹੈਲਥ ਨੈਟੱਿਰਕ)।

ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਕਸੇ ਪਹੰੁਿਣਯੋਗ ਵੰਨਗੀ ਚਵੱਿ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ? 
1-855-460-2647, TTY (416) 217-1815 publicaffairs@cancercare.on.ca. 
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ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ

ਬਾਰੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ


