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ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਚਿਮਾਰੀ (CKD)

ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਇੱ ਕ ਖਵਣਜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ
ਤਰ੍ ਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਆਮ ਤੌ ਰ ’ਤੇ , ਵਸਹਤਮੰ ਦ ਗੁਰਦੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱ ਚ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੱ ਖਣਗੇ । ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਗੁਰਦੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ ਾਂ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱ ਚ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ
ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਬਹੁ ਤ ਿੱ ਧ ਜਾਂ ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਦਲ ਦੀ
ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਬਹੁ ਤ ਿੱ ਧ ਜਾਂ ਬਹੁ ਤ
ਘੱ ਟ ਪੱ ਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਵਕਉਂਟਵਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਦਲ ਨੂੰ ਧੜਕਣ ਤੋ ਂ ਰੋ ਕ
ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱ ਚ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱ ਲੋਂ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਭੋ ਜਨਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋ ਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਭੋ ਜਨਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਹੋ ਰਨਾਂ ਨਾਲੋ ਂ ਬਹੁ ਤ ਵਜ਼ਆਦਾ
ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਜੋ ਮਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਵਹਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ,
ਉਹ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਜਿੇ ਂ ਵਕ: ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ,
ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਪ� ਕਾਰਜ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ :
ਇਹ ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਹਰ ਵਦਨ ਤੁਸੀਂ ਵਕੰ ਨੀਆਂ ਸਰਵਿੰ ਗਾਂ
ਲੈ ਂ ਦੇ ਹੋ । ਏਥੋ ਂ ਤੱ ਕ ਵਕ ਘੱ ਟ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਿਾਲੇ ਭੋ ਜਨ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁ ਤ ਉੱਚਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਅਵਜਹੇ ਭੋ ਜਨ ਖਾ ਲੈ ਂ ਦੇ ਹੋ ।

ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਚਿਮਾਰੀ
(CKD) ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ
ਵਚਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਆਤੀ ਪੜਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਿੱ ਲੋਂ ਖਾਧੇ
ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ, ਜਦਵਕ ਕੁਝ ਹੋ ਰਨਾਂ ਨੂੰ
ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋ ਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜਦ ਤੱ ਕ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱ ਚ ਇਸਦੇ ਪੱ ਧਰ ਉੱ ਟਚੇ ਨਾ ਹੋ ਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ
ਟੈ ਸਟ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ , ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸੇ ਗੀ ਵਕ ਕੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਮੋ ਡਾਇਆਲਾਈਵਸਸ ’ਤੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋ ਜਨਾਂ ਅਤੇ
ਪੀਣ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਜੋ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਬਹੁ ਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਮਾਿਟੇ ਤੋ ਂ ਬਵਚਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਪੈ ਰੀਟੋ ਨੀਅਲ ਡਾਇਆਲਾਈਵਸਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਿਾਲੇ ਭੋ ਜਨਾਂ ਦੀ
ਿੰ ਨ-ਸੁਿੰ ਨਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਪਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਪੰ ਜੀਵਕਰਤ ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਲੋ ਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ।

ਮੇ ਰੇ ਖੂਨ ਚਵੱ ਿ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸੁਰੱ ਚਖਅਤ
ਪੱ ਧਰ ਕੀ ਹੈ ?
ਬਾਲਗਾਂ ਿਾਸਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱ ਚ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਪੱ ਧਰ 3.5 to 5.0 mmol/L ਹੈ । ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਰੀਟੋ ਨੀਅਲ ਡਾਇਆਲਾਇਵਸਸ ’ਤੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ 5.0 mmol/L
ਨਾਲੋ ਂ ਘੱ ਟ ਦਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਮੋ ਡਾਇਆਲਾਇਵਸਸ ’ਤੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ
5.5 mmol/L ਨਾਲੋ ਂ ਘੱ ਟ ਦਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਮੈ ਂ ਆਪਣੇ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਿਹੁ ਤ ਚਜ਼ਆਦਾ
ਉੱਿਾ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਚਕਵੇ ਂ ਰੋ ਕ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ?
ਚਵਚਭੰ ਨ ਭੋ ਜਨਾਂ ਚਵੱ ਿ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਿਹੁ ਤ ਚਭੰ ਨ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਭੋ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਵਜੰ ਨ੍ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਿਧੇ ਰੇ
ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡਾ ਪੰ ਜੀਵਕਰਤ ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ
ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਦੰ ਦੀ ਹੈ

ਸਰਚਵੰ ਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮਾਅਨੇ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭੋ ਜਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਿੱ ਟਡੇ ਆਕਾਰ
ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਜੰ ਨ੍ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਘੱ ਟ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਿਾਲੇ ਭੋ ਜਨਾਂ
ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋ ਟੇ ਆਕਾਰ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਰਾਸਪਬੈ ਰੀਆਂ ਵਿੱ ਚ
ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਘੱ ਟ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਰਵਿੰ ਗ ਆਕਾਰ 1 ਕੱ ਪ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਪਕਾਈ ਗਈ
ਸੈ ਲਰੀ (celery) ਵਿੱ ਚ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਿਧੇ ਰੇ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਸਰਵਿੰ ਗ ਦਾ
ਆਕਾਰ ¼ ਕੱ ਪ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਚਕ ਹਰ ਚਦਨ ਤੁਸੀਂ ਚਕੰ ਨੀਆਂ ਸਰਚਵੰ ਗਾਂ ਲੈ ਂਦੇ ਹੋ । ਏਥੋ ਂ ਤੱ ਕ ਵਕ
ਘੱ ਟ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਿਾਲੇ ਭੋ ਜਨ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁ ਤ ਉੱਚਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਅਵਜਹੇ ਭੋ ਜਨ ਖਾ ਲੈ ਂ ਦੇ ਹੋ । ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਸਹੀ ਸਰਵਿੰ ਗਾਂ ਦੀ
ਸੰ ਵਖਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰ ਜੀਵਕਰਤ ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ।
ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਵਧੀਆਂ ਕੁਝ ਭੋ ਜਨਾਂ ਚਵੱ ਿ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅੰ ਸ਼ ਨੂੰ ਪ� ਭਾਚਵਤ ਕਰ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੜਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ , ਵਜਿੇ ਂ ਵਕ ਆਲੂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਰਕੰ ਦੀਆਂ , ਨੂੰ
ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਿੱ ਡੀਆਂ ਮਾਤਰਾਿਾਂ ਵਿੱ ਚ ਉਬਾਲਕੇ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ (ਵਨਰਦੇ ਸ਼ ਹੇ ਠਲੇ ਪੰ ਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ)।
ਹੋ ਰ ਭੋ ਜਨ ਪਕਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋ ਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਿੰ ਗ ਵਿੱ ਚ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣਗੇ ,
ਪਰ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅੰ ਸ਼ ਉਹੀ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਕੱ ਚੀ ਪਾਲਕ ਦਾ ½ ਕੱ ਪ ਪਕਾਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਸੁੰਗੜਕੇ 1 ਿੱ ਟਡੇ ਚਮਚ
ਵਜੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਿੇ ਗਾ। ਪਕਾਈ ਗਈ ਪਾਲਕ ਦੇ ½ ਕੱ ਪ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ, ½ ਕੱ ਪ ਕੱ ਚੀ ਪਾਲਕ
ਖਾਣ ਨਾਲੋ ਂ ਬਹੁ ਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅੰ ਸ਼ ਵਮਲਦਾ ਹੈ
ਡੱ ਿਾਿੰ ਦ, ਪਕਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਜਮਾਕੇ ਰੱ ਖੇ ਫਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਜ਼ੀਆਂ ਤੋ ਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਿਰਤੋ ਂ
ਨਾ ਕਰੋ ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਆਲਾਈਚਸਸ �ਤੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਆਲਾਈਵਸਸ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ

ਬਾਰੇ ਪੋ ਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ

ਸਿਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਵਾਰ ਚਕਵੇ ਂ ਉਿਾਲਣਾ ਹੈ
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਿਾਰ ਉਬਾਲਣ ਨੂੰ ਜੜ੍ ਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਜਿੇ ਂ ਵਕ ਆਲੂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਰਕੰ ਦੀਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ
ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਕੱ ਢਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਂ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਮੰ ਵਨਆ ਵਗਆ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰ ਵਕਵਰਆ
ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਿਾਲੇ ਭੋ ਜਨ ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ
ਭੋ ਜਨਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਔਸਤ ਮਾਤਰਾ ਸੁਰੱ ਵਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਆਵਗਆ ਜ਼ਰੂ ਰ ਵਦੰ ਦੀ ਹੈ ।
1. ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਧੋ ਿੋ ਅਤੇ ਵਛੱ ਲ ਲਓ।
2. ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਟੁ ਕਵੜਆਂ ਜਾਂ ਪਤਲੀਆਂ ਕਾਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕੱ ਟ ਲਓ।
3. ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖ ਵਦਓ। ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋ ਂ ਦੁੱਗਣੇ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਿਰਤੋ ਂ ਕਰੋ । ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਲੂਆਂ ਦੇ 2 ਕੱ ਪ ਉਬਾਲਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ 4 ਕੱ ਪ ਿਰਤੋ ।
4. ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱ ਬਲਣ ਤੱ ਕ ਗਰਮ ਕਰੋ ।
5. ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢ ਵਦਓ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ , ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾ ਵਦਓ। ਇੱ ਕ
ਿਾਰ ਫੇ ਰ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋ ਂ ਦੁੱਗਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤੋ ਂ ਕਰੋ ।
6. ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਬਲਣ ਤੱ ਕ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਦ ਤੱ ਕ ਪਕਾਓ ਜਦ ਤੱ ਕ ਸਬਜ਼ੀ ਨਰਮ ਅਤੇ
ਮੁਲਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
7. ਉੱ ਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱ ਢ ਵਦਓ ਅਤੇ ਸੁੱਟ ਵਦਓ।

ਤੇ ਜ਼ ਨੁਕਤਾ:

ਜੜਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋ ਂ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਂ
ਿਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਿਾਰ ਉਬਾਲਣਾ।

ਮੈ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭੋ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਭੋ ਜਨਾਂ ਤੋ ਂ
ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਪੰ ਨਿਆਂ ’ਤੇ ਭੋ ਜਨ ਸੂਚੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱ ਟ
ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲੇ ਭੋ ਜਨਾਂ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇ ਰੇ
ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲੇ ਭੋ ਜਨਾਂ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱ ਕ ਗਾਈਡ ਹਨ ਅਤੇ
ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪੇ ਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜਗਹ ਨਹੀਂ
ਲੈ ਂ ਦੀਆਂ । ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ ਭੋ ਜਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱ ਕਾ ਪਤਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ , ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰ ਜੀਕਿਰਤ ਆਹਾਰਮਾਹਰ ਕੋ ਲੋ ਂ ਪੁੱਛੋ।
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਨੋ ਟ: ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ
ਫਲ਼ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਸੂਚੀ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰੋ ਸੂਚੀ ਵਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰ ਤੀ ਸਰਵਿੰ ਗ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ
200 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤੈ ਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਕੈ ਨੇ ਡੀਅਨ
ਨਿਊਟਰੀਅੰ ਟ ਫਾਈਲ ਵੱ ਲੋਂ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ)। ਦੂਜੇ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਫਲ਼ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰ ਤੀ ਸਰਵਿੰ ਗ
200 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. ਤੋ ਂ ਵਧੇ ਰੇ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੋ ਵੇ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋ ਰ
ਸਰੋ ਤ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਸਬੰ ਧੀ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ
ਭੋ ਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱ ਖਰੇ ਵੱ ਧਤੋ ਂ -ਵੱ ਧ ਪੱ ਧਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱ ਟ�ੇ ਵਜੋ ਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਭੋ ਜਨ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਰਨਾਂ ਸਰੋ ਤਾਂ ਨਾਲੋ ਂ ਵਖਰੇ ਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ ਭੋ ਜਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱ ਕ ਹੈ , ਤਾਂ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰ ਜੀਕਿਰਤ ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ
ਕੋ ਲੋ ਂ ਪੁੱਛੋ।

ਭੋ ਜਨਾਂ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰਨ
ਵਾਸਤੇ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸੇ ਧਾਂ
ਜੂਸ ਅਤੇ ਰਸ

ਨੋ ਟ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਸ ਸਰਵਿੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲ ਰੋ ਜ਼ਾਨਾ ਫਲ਼ਾਂ
ਦੀਆਂ ਸਰਵਿੰ ਗਾਂ ਵਜੋ ਂ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਚੁ ਣੋ
•
•
•
•
•

ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ, ਪਕਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਜਮਾਕੇ ਰੱ ਖੇ ਫਲ਼ਾਂ ਅਤੇ
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋ ਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਨਾ ਕਰੋ ।

ਸੇ ਬ ਦਾ ਜੂਸ
ਖੁਰਮਾਨੀ ਨੈ ਕਟਰ
ਬਲੈ ਕਬੈ ਰੀ ਜੂਸ
ਕਰੇਨਬੈ ਰੀ ਜੂਸ
ਕਰੇਨਬੈ ਰੀ ਜੂਸ ਕੌ ਕਟੇ ਲ

•
•
•
•
•

ਅੰ ਗੂਰਾਂ ਦਾ ਜੂਸ
ਅਮਰੂ ਦ ਨੈ ਕਟਰ
ਨਿੰਬੂ ਜੂਸ
ਖੱ ਟ�ੇ ਫਲ਼ਾਂ ਦਾ ਜੂਸ
ਪਪੀਤਾ ਨੈ ਕਟਰ

• ਆੜੂ ਨੈ ਕਟਰ
• ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਨੈ ਕਟਰ
• ਅਨਾਨਾਸ ਦਾ ਜੂਸ

•
•
•
•
•

ਸੰ ਤਰੇ ਦਾ ਜੂਸ
ਪੈ ਸ਼ਨਫਰੂ ਟ ਜੂਸ
ਅਨਾਰ ਜੂਸ
ਪਰੂ ਨ ਜੂਸ
ਕੀਨੂ ਜੂਸ

• ਟਮਾਟਰ ਜੂਸ
• V8 ਜੂਸ (ਬਕਾਇਦਾਜਾਂ ਘੱ ਟ
ਸੋ ਡੀਅਮ)
• ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੂਸ

ਇਹਨਾਂ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰੋ
•
•
•
•
•

ਗਾਜਰ ਜੂਸ
ਕਲਾਮਾਟੋ ਜੂਸ
ਨਾਰੀਅਲ ਜੂਸ
ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਗਰੇ ਪਫਰੂ ਟ ਜੂਸ*

ਫਲ਼
ਨੋ ਟ: ਆਪਣੇ ਫਲ਼ਾਂ (ਅਤੇ ਫਲ਼ਾਂ ਦੇ ਜੂਸਾਂ) ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਤੀ ਦਿਨ 3 ਸਰਵਿੰ ਗਾਂ ਤੱ ਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੰ ਜੀਕਿਰਤ ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ ਵੱ ਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਕਰੋ

ਚੁਣੋ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ :

1 ਸਰਵਿੰ ਗ
= ½ ਕੱ ਪ

•
•
•
•
•
•
•
•

+

1 ਸਰਵਿੰ ਗ
= ½ ਕੱ ਪ +

ਤਾਜ਼ੇ (ਕੱ ਚੇ ) ਜਦ ਤੱ ਕ ਇਸਤੋ ਉਲਟ ਨੋ ਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਵੇ

ਐਸੀਰੋ ਲਾ ਚੈ ਰੀ (ਵੈ ਸਟ ਇੰ ਡੀਅਨ ਚੈ ਰੀ)
ਸੇ ਬ – 1
ਐਪਲ ਰਿੰਗ, ਖੁਸ਼ਕ – 5
ਸੇ ਬ ਦੀ ਚਟਣੀ
ਏਸ਼ੀਆਈ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ – 1 ਫਲ਼, 5.7
ਸੈ ਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿਆਸ
ਬਲੈ ਕਬੈ ਰੀਆਂ
ਬਲੂਬੈ ਰੀਆਂ
ਬੌ ਏਸੇ ਨਬੈ ਰੀਆਂ
ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ ਫਲ਼ (ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ),
ਰਸ-ਰਹਿਤ
ਕਸਾਬਾ ਮੈ ਲਨ
ਚੈ ਰੀਆਂ – 10
ਚੋ ਕਚੈ ਰੀ
ਕਲੇ ਮੇ ਨਟਾਈਨ – 1
ਕਲਾਊਡਬੈ ਰੀ (ਬੇ ਕਐਪਲ)
ਕਰੈਬਐਪਲ
ਕਰੇਨਬੈ ਰੀਆਂ (ਲਿੰ ਗੋ ਨਬੈ ਰੀ), ਪਕਾਈ,
ਖੁਸ਼ਕ ਜਾਂ ਕੱ ਚੀ
ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼

• ਫੀਜੋ ਆ (ਅਨਾਨਾਸ ਅਮਰੂ ਦ)
• ਅੰ ਜੀਰ, ਤਾਜ਼ਾ – 1 ਵੱ ਡਾ ਫਲ਼,
6.4 ਸੈ .ਮੀ. ਵਿਆਸ
• ਫਰੂ ਟ ਕੌ ਕਟੇ ਲ, ਰਸ-ਰਹਿਤ
• ਗੂਜ਼ਬੈ ਰੀਆਂ
• ਗਰਾਊਂਡਚੈ ਰੀ (ਕੇ ਪ ਗੂਜ਼ਬੈ ਰੀ, ਗੋ ਲਡਨ
ਬੈ ਰੀ)
• ਗਰੇ ਪਫਰੂ ਟ* – ½
• ਅੰ ਗੂਰ – 20
• ਕਟਹਲ, ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ
• ਜੁਜੂਬ (ਲਾਲ ਖਜੂਰ, ਚੀਨੀ ਖਜੂਰ)
(5 ਔਸਤ ਫਲ਼)
• ਕਮਕੁਐਟ – 5 ਫਲ਼
• ਨਿੰਬੂ – 1
• ਨਿੰਬੂ – 2
• ਲੋ ਗਨਬੈ ਰੀਆਂ , ਠੰਢੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ
• ਲੋ ਂ ਗਨ (ਡਰੈਗਨਜ਼ ਆਈ) – 20 ਫਲ਼
• ਲੀਚੀਆਂ (ਲਿਚੀ) – 10
• ਮੈ ਂਦਾਰਿਨ ਸੰ ਤਰਾ (ਕੀਨੂੰ) – 1 ਵੱ ਡਾ
ਫਲ਼, 6.4 ਸੈ .ਮੀ. ਵਿਆਸ

ਅੰ ਬ – ½
ਮੈ ਂਗੋਸਟੀਨ, ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ ਅਤੇ ਰਸ-ਰਹਿਤ
ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ – 1 ਔਸਤ ਆਕਾਰ
ਅਨਾਨਾਸ
ਪਿਤਾਂਗਾ (ਬਰਾਜ਼ੀਲੀ ਚੈ ਰੀ)
ਅਲੂਚਾ, ਕਾਤਰਾਂ ਕੱ ਟਿਆ
ਅਨਾਰ – ½ ਫਲ਼, 9.5 ਸੈ .ਮੀ. ਵਿਆਸ
ਆਲੂਬੁਖਾਰੇ, ਖੁਸ਼ਕ, ਅਣਪਕਾਏ, 3
ਕਵਿੰ ਸ (1 ਫਲ਼)
ਰਾਮਬੁਟਾਨ, ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ ਅਤੇ ਰਸ-ਰਹਿਤ
ਰੈਸਪਬੈ ਰੀਆਂ
ਰਹੁ ਬਾਰਬ
ਰੋ ਜ-ਐਪਲ (ਪੋ ਮਾਰੋਸਾ) – 1 ਛੋ ਟਾ
ਫਲ, 6.4 ਸੈ ਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿਆਸ
• ਸਟ੍ਰਾਬੈਰੀਆਂ
• ਟਾਂਗੈਲੋ, 1
• ਤਰਬੂਜ਼

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

* ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰ ਭਾਵਿਤ ਅੰ ਤਰ-ਕਿਰਿਆ: ਗਰੇ ਪਫਰੂ ਟ ਅਤੇ ਗਰੇ ਪਫਰੂ ਟ ਜੂਸ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਰੋ ਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ
ਜਾਂ ਪੰ ਜੀਕਿਰਤ ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ(ਆਂ ) ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੇ ਪਫਰੂ ਟ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਹੈ ।

ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ

ਬਾਰੇ ਪੋ ਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ
ਫਲ਼ (ਜਾਰੀ)

ਸਿਜ਼ੀਆਂ (ਜਾਰੀ)

ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰੋ

ਿੁ ਣੋ

+

ਤਾਜ਼ਾ (ਕੱ ਿੇ ) ਤੋ ਂ ਜਦ ਤੱ ਕ ਚਕ ਇਸ ਤੋ ਂ ਉਲਟ ਨੋ ਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਹੋ ਵੇ ।

• ਖੁਰਮਾਨੀਆਂ
• ਐਿੋ ਕੈਡੋ (ਐਲੀਗੇ ਟਰ
ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ)
• ਕੇ ਲਾ
• ਬਰੈ ਡੱ ਫਰੂ ਟ
• ਖਰਬੂਜ਼ਾ
• ਨਾਰੀਅਲ, ਖੁਸ਼ਕ ਜਾਂ ਕੱ ਚਾ
• ਖਜ਼ੂਰਾਂ
• ਡੂਰੀਅਨ
• ਐਲਡਰਬੈ ਰੀਆਂ
• ਅੰ ਜੀਰਾਂ, ਖੁਸ਼ਕ
• ਅਮਰੂ ਦ
• ਹਨੀਵਡਊ ਮੈ ਲਨ
• ਕਟਹਲ, ਤਾਜ਼ਾ
• ਕੀਿੀ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਲੋ ਕਾਟ (ਵਨਸਪੇ ਰੋ)
ਮੈ ਡੱ ਜੂਲ ਖਜੂਰ
ਨੈ ਕਟਾਰੀਨ
ਸੰ ਤਰਾ
ਪਪੀਤਾ (ਪਾਅਪਾਅ, ਟ੍ਰ ੀ ਮੈ ਲਨ)
ਪੈ ਸ਼ਨ ਫਰੂ ਟ (ਗਰੈਨਾਵਡਲਾ,
ਵਲਲੀਕੋ ਈ)
ਪਰਵਸਮੋ ਨ, ਜਾਪਾਨੀ
ਪਰਵਸਮੋ ਨ, ਮੂਲ
ਪਲੈ ਨਟੇ ਨ
ਪੋ ਮੈਲੋ
ਪਵਰਕਲੀ ਪੀਅਰ
ਬਰੋ ਜ਼ੇ
ਸਪੋ ਵਡਲਾ
ਚੀਕੂ (ਕਸ਼ਮੀਰੀ)

• ਸੋ ਰਸੋ ਪ (ਸਿੀਟਸੋ ਪ,
ਗੁਨਾਬਾਨਾ, ਸ਼ਰੀਫਾ, ਚੈ ਰੀਮੋ ਯਾ)
• ਸਟਾਰਫਰੂ ਟ** (ਕੈ ਰਮਬੋ ਲਾ,
ਵਬਵਲਮਬੀ, ਵਬਵਲਮਵਬੰ ਗ,
ਸਟਾਰ ਐਪਲ)
• ਇਮਲੀ ਦਾ ਗੁੱਦਾ
• ਚੀਕੂ (ਸਪੋ ਵਡਲਾ)

ਸਿਜ਼ੀਆਂ
ਨੋ ਟ: ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਤੀ ਵਦਨ 3 ਸਰਵਿੰ ਗਾਂ ਤੱ ਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੰ ਜੀਵਕਰਤ ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ ਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਕਰੋ

ਿੁ ਣੋ

+

1 ਸਰਵਿੰ ਗ
= ½ ਕੱ ਪ +

ਉਿਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚਨਤਾਰੀਆਂ , ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਇਸਤੋ ਂ ਉਲਟ ਚਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਹੋ ਵੇ ।

• ਅਲਫਅਲਫਾ ਸਪਰੂ ਟਸ,
ਕੱ ਚੀਆਂ – 1 ਕੱ ਪ
• ਅਰੁ ਗੁਲਾ (ਰਾਕਟ), ਕੱ ਚਾ –
1 ਕੱ ਪ
• ਐਸਪਾਰੇਗਸ, – 5 ਫਾੜੀਆਂ
• ਬੰ ਬੂ ਸ਼ੂਟਸ, ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ ਅਤੇ
ਰਸ-ਰਵਹਤ – 1 ਕੱ ਪ
• ਫਲ਼ੀਆਂ (ਹਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿੈ ਕਸ)
• ਬੀਨ ਸਪਰੂ ਟਸ, ਕੱ ਚੀਆਂ
• ਬੀਟ ਗਰੀਨਜ਼, ਕੱ ਚੀਆਂ
• ਬੀਟਸ, ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ ਕਾਤਰਾਂ,
ਜੂਸ-ਰਵਹਤ
• ਬੈ ਲਜੀਅਮ ਇਨਡਾਈਿ
(ਵਚਕੋ ਰੀ, ਵਿਟਲੂਫ)
• ਕਰੇਲਾ (ਵਬਟਰ ਗਾਊਰਡ,
ਬਾਲਸਮ ਪੀਅਰ ਦੇ ਪੱ ਵਤਆਂ

ਦੇ ਟੂ ਸੇ )
• ਬੋ ਕ ਚੋ ਏ (ਚੀਨੀ ਚਾਰਡ, ਪਾਕ
ਚੋ ਈ) , ਕੱ ਚੀ, ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤੀ
• ਬਰੌਡਬੀਨਜ਼ (ਫਾਿਾ ਬੀਨਜ਼),
ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਬਾਲੀਆਂ ਅਤੇ
ਜੂਸ-ਰਵਹਤ
• ਬਰੌਕਲੀ, ਕੱ ਟੀ, ਕੱ ਚੀ ਜਾਂ ਠੰਢਾ
ਕਰਕੇ ਰੱ ਖੀ
• ਬਰੱਸਲਜ਼ ਸਪਰੂ ਟਸ, ਕੱ ਚੀਆਂ
• ਬੰ ਦ ਗੋ ਭੀ (ਹਰੀ, ਲਾਲ,
ਸੇ ਿੋਈ) ਕੱ ਚੀ, ਤਾਰ-ਤਾਰ
ਕੀਤੀ – 1 ਕੱ ਪ; ਪਕਾਈ ਗਈ
– ½ ਕੱ ਪ
• ਕੈ ਕਟਸ (ਕੈ ਕਟਸ ਪੈ ਡ, ਕੈ ਕਟੀ,
ਨੋ ਪੇਲਜ਼, ਪਵਰਕਲੀ ਪੀਅਰ)
• ਕੈ ਲਾਬੈ ਸ਼ (ਲੌ ਕੀ, ਭਾਰਤੀ ਕੱ ਦੂ)

• ਗਾਜਰ, ਕੱ ਚੀ – 1,
16 ਸੈ .ਮੀ. ਲੰ ਬੀ ਜਾਂ 8
ਛੋ ਟੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ; ਉਬਾਲੀ/
ਜੂਸ-ਰਵਹਤ – ½ ਕੱ ਪ
• ਫੁ ੱ ਲ ਗੋ ਭੀ, ਕੱ ਚੀ ਜਾਂ ਪਕਾਈ
• ਸੈ ਲਰੀਅਕ (ਸੈ ਲਰੀ ਰੂ ਟ)
• ਸੈ ਲਰੀ, ਕੱ ਚੀ – 1 ਡੰ ਡਲ
• ਚਾਯੋ ਤੇ, ਕੱ ਚਾ, ਜਾਂ ਉਬਾਵਲਆ
ਅਤੇ ਜੂਸ-ਰਵਹਤ
• ਵਚਕੋ ਰੀ ਗਰੀਨਜ਼ (ਜੰ ਗਲੀ),
ਕੱ ਚੀ – 1 ਕੱ ਪ
• ਵਮਰਚਾਂ (ਗਰਮ, ਲਾਲ ਜਾਂ
ਹਰੀਆਂ ), ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ
• ਹਰ ਧਨੀਆ, ਕੱ ਚਾ
• ਕੋ ਲਾਰਡ ਗਰੀਨਜ਼
(ਕੋ ਲਾਰਡਜ਼)

+

ਉਿਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚਨਤਾਰੀਆਂ , ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਇਸਤੋ ਂ ਉਲਟ ਚਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਹੋ ਵੇ ।

• ਮੱ ਕੀ ਦੀ ਛੱ ਲੀ, ਉਬਾਲੀ – 1
ਛੋ ਟੀ, 14–16.5 ਸੈ .ਮੀ.
ਲੰ ਬੀ
• ਮੱ ਕੀ, ਡੰ ਡਲ, ਠੰਢਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ
ਜਾਂ ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ, ਉਬਾਲੇ ਅਤੇ
ਜੂਸ-ਰਵਹਤ
• ਧਨੀਆ (ਵਸਲੈ ਂ ਟਰੋ), ਕੱ ਚਾ
• ਕ੍ਰੈਸੱ , (ਕੱ ਚਾ)
• ਕਰੁ ੱ ਕਨੈ ਕੱ ਸਕੁਆਸ਼, ਕੱ ਚਾ ਜਾਂ
ਪਕਾਇਆ ਵਗਆ
• ਖੀਰਾ, ਕਾਤਰਾਂ ਕੱ ਵਟਆ –
1 ਕੱ ਪ
• ਡਾਈਕੌ ਨ (ਓਰੀਐਂਟਲ ਮੂਲੀ,
ਸਫੈ ਦ ਮੂਲੀ), ਕੱ ਚੀ
• ਡੈ ਂ ਟਡੇਲੀਅਨ ਗਰੀਨਜ਼, ਕੱ ਚੀਆਂ
ਜਾਂ ਉਬਾਲੀਆਂ , ਜੂਸ-ਰਵਹਤ
• ਡਰੰ ਮਸ�ਟੱ ਕ ਪੌ ਦੇ ਦੇ ਪੱ �ਤੇ**,
ਕੱ ਚੇ , ਕੱ ਟਟੇ ਹੋਏ – 1 ਕੱ ਪ
• ਬੈ ਂਗਣ (ਔਬਰਜਾਈਨ,
ਬਤੂਆ), ਕੱ ਚਾ ਜਾਂ ਉਬਾਵਲਆ,
ਜੂਸ-ਰਵਹਤ – 1 ਕੱ ਪ
• ਇਨਡਾਈਿ/ਇਸਕਾਰੋਲ, ਕੱ ਚਾ,
ਕੱ ਵਟਆ – 1 ਕੱ ਪ
• ਸੌ ਫ਼ਂ , ਕੱ ਚੀ
• ਵਫਡਲਹੈ ਡੱ ਗਰੀਨਜ਼ (ਫਰਨਜ਼)
• ਗਈ ਲੈ ਨ (ਚੀਨੀ ਬਰੌਕਲੀ/
ਕੇ ਲ)
• ਅੰ ਗੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱ ਟਤੇ, ਕੱ ਚੇ – 1 ਕੱ ਪ
• ਹਰਟਸ ਆਫ ਪਾਮ, ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ
ਅਤੇ ਜੂਸ-ਰਵਹਤ
• ਹੋਵਮਨੀ (ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ, ½ ਕੱ ਪ
ਬਣਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦੀ
ਮਾਤਰਾ)
• ਆਇਵਰਸ਼ਮੋ ਸ (ਸੀਅਿੀਡ),
ਕੱ ਚੀ
• ਵਜਊਸ ਈਅਰ (ਕਲਾਊਡ ਜਾਂ

ਿੁ ੱ ਡ ਈਅਰ), ਕੱ ਚਾ
• ਵਜਕਾਮਾ (ਯਮ ਬੀਨ) ਕੱ ਚਾ, ਜਾਂ
ਉਬਾਵਲਆ ਅਤੇ ਜੂਸ-ਰਵਹਤ
• ਜੂਟ, ਕੱ ਚਾ – 1 ਕੱ ਪ
• ਕੇ ਲ, ਕੱ ਚੀ ਜਾਂ ਉਬਾਲੀ ਅਤੇ
ਜੂਸ-ਰਵਹਤ – ½ ਕੱ ਪ
• ਲੀਕਸ, ਕੱ ਚੀ ਜਾਂ ਉਬਾਲੀ ਅਤੇ
ਜੂਸ-ਰਵਹਤ – 1 ਕੱ ਪ
• ਲੈ ਵਟਊਸ (1 ਕੱ ਪ)
• ਪੁਦੀਨਾ – ਪੈ ਪਰਵਮੰ ਟ, ਤਾਜ਼ਾ
– 1 ਕੱ ਪ
• ਖੁੰਭਾਂ: ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ ਅਤੇ ਜੂਸ
–ਰਵਹਤ; ਭੂਰੀਆਂ (ਕ੍ਰੀਵਮਨੀ),
ਸਫੈ ਦ, ਕੱ ਚੀਆਂ
• ਸਰ੍ੋ ਂ ਦੀਆਂ ਗੰ ਦਲਾਂ (ਗਾਈ
ਚੋ ਏ), ਕੱ ਚੀਆਂ ਜਾਂ ਪਕਾਈਆਂ
ਨੈ ਪਾ ਕੈ ਬੇ ਜ (ਸੂਈ ਹੋਏ, ਚੀਨੀ
ਬੰ ਦਗੋ ਭੀ), ਕੱ ਚੀ ਜਾਂ ਉਬਾਲੀ,
ਜੂਸ-ਰਵਹਤ – 1 ਕੱ ਪ
• ਵਭੰ ਡੀ, ਕੱ ਚੀ, ਜਾਂ ਉਬਾਲੀ ਅਤੇ
ਜੂਸ-ਰਵਹਤ
• ਵਪਆਜ਼ (ਸਭ ਵਕਸਮਾਂ ਦੇ ),
ਕੱ ਚੇ ਜਾਂ ਉਬਾਲੇ , ਜੂਸ-ਰਵਹਤ
• ਅਜਿਾਇਣ, ਕੱ ਚੀ
• ਮਟਰ (ਹਰੇ ), ਠੰਢਾ ਕਰਕੇ
ਰੱਖੇ , ਉਬਾਲੇ ਜਾਂ ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ,
ਜੂਸ-ਰਵਹਤ – 1 ਕੱ ਪ; ਕੱ ਚੇ
– ½ ਕੱ ਪ
• ਵਮਰਚ (ਵਮੱ ਠੀ), ਕੱ ਟੀ, ਕੱ ਚੀ
ਜਾਂ ਪਕਾਈ ਹੋਈ
• ਪਰਸਲੇ ਨ, ਕੱ ਚਾ
• ਰੇਡੀਸ਼ੀਓ, ਕੱ ਚਾ – 1 ਕੱ ਪ
• ਮੂਲੀ, ਕਾਤਰਾਂ ਕੱ ਟੀ, ਕੱ ਚੀ
• ਰੇਵਪਨੀ, ਕੱ ਚੀ
• ਸੀਅਿੀਡ (ਅਗਾਰ, ਡਲਸ,
ਨੋ ਰੀ), ਖੁਸ਼ਕ

• ਸੀਅਿੀਡ (ਆਇਰਸ਼ਮੌ ਸ,
ਿਾਕਾਮੇ ), ਕੱ ਚਾ
• ਸਨੋ ਅ ਪੀਜ਼, ਕੱ ਚੇ – 10
• ਸਪਾਗੈ ਟੀ ਸਕੁਆਸ਼, ਭੁੰਨੀ ਜਾਂ
ਉਬਾਲੀ/ਜੂਸ-ਰਵਹਤ
• ਪਾਲਕ, ਕੱ ਚੀ – 1 ਕੱ ਪ
• ਸਿੰ ਪ ਕੈ ਬੇ ਜ (ਸਕੰ ਕ ਕੈ ਬੇ ਜ,
ਿਾਟਰ ਕੌ ਨਿੋ ਲਿੂ ਲਸ), ਕੱ ਚੀ
ਜਾਂ ਉਬਾਲੀ/ਵਨਚੋ ੜੀ
• ਸਵਿਸ ਚਾਰਡ, ਕੱ ਚੀ – 1 ਕੱ ਪ
• ਟੋ ਮਾਵਟਲੋ (ਹਸਕ ਟਮਾਟਰ),
ਕੱ ਚਾ, ਕੱ ਵਟਆ ਹੋਇਆ
• ਟਮਾਟਰ – ½
• ਟਮਾਟਰ (ਚੈ ਰੀ) ਕੱ ਚਾ – 5
• ਸ਼ਲਗਮ, ਟੁ ਕਵੜਆਂ ਵਿੱ ਚ
ਕੱ ਵਟਆ, ਕੱ ਚਾ ਜਾਂ ਉਬਾਵਲਆ,
ਵਨਚੋ ਵੜਆ
• ਸ਼ਲਗਮ ਦੇ ਪੱ ਟਤੇ, ਕੱ ਚੇ ਜਾਂ
ਉਬਾਲੇ , ਵਨਚੋ ੜੇ ਹੋਏ
• ਵਸੰ ਘਾੜਾ, ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ, ਵਨਚੋ ਵੜਆ
• ਿਾਟਰਕ੍ਰੈਸੱ , ਕੱ ਚੀ – 1 ਕੱ ਪ
• ਲੌ ਕੀ (ਚੀਨੀ ਸੰ ਰੱਵਖਅਣ
ਤਰਬੂਜ਼), ਕੱ ਚੀ ਜਾਂ ਪਕਾਈ,
– 1 ਕੱ ਪ
• ਤੋ ਰੀ, ਕੱ ਚੀ

**ਜ਼ਚਹਰੀਲਾ, ਨਾ ਖਾਓ। ਆਪਣੇ ਪੰ ਜੀਚਕਰਤ
ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ।

ਦਾਣੇ
ਇਹਨਾਂ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰੋ

+

• ਅਮਰਨਾਥ ਪੱ ਟਤੇ (ਯੀਅਨ ਚੋ ਏ,
ਚੀਨੀ ਪਾਲਕ)
• ਆਰਟੀਚੋ ਕ ਹਾਰਟ
• ਬੰ ਬੂ ਸ਼ੂਟਸ
• ਫਲ਼ੀਆਂ : ਅਡਜ਼ੂਕੀ, ਬਲੈ ਕ,
ਕੈ ਨੇ ਵਲਨੀ, ਰਾਜਮਾਂਹ, ਲੀਮਾ,
ਮੂੰਗ, ਨੇ ਿੀ, ਵਪੰ ਕ, ਵਪੰ ਟਟੋ, ਰੋਮਨ,
ਸੋ ਇਆ, ਿਾਈਟ
• ਬੇ ਕਡ ਬੀਨਜ਼, ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ
• ਬੀਟ ਗਰੀਨਜ਼, ਪਕਾਈਆਂ
• ਚੁਕੰ ਦਰ
• ਕਰੇਲਾ (ਵਬਟਰ ਗਾਊਰਡ,
ਬਾਲਸਮ ਪੀਅਰ) ਪੌ ਡਜ਼
• ਬੋ ਕ ਚੋ ਏ (ਚੀਨੀ ਚਾਰਡ, ਪਾਕ
ਚੋ ਈ), ਪਕਾਈ ਹੋਈ
• ਬਰੌਡ ਬੀਨਜ਼ (ਫਾਿਾ ਬੀਨਜ਼),
ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਤੋ ਂ
ਉਬਾਲੀਆਂ
• ਬਰੱਸਲਜ਼ ਸਪਰੂ ਟਸ
• ਬਰਡਾਕ ਰੂ ਟ
• ਸੈ ਲਰੀਅਕ (ਸੈ ਲਰੀ ਰੂ ਟ),
ਕੱ ਚਾ
• ਕਸਾਿਾ (ਯੁੱਕਾ, ਮੈ ਨੀਓਕ),
ਕੱ ਚਾ
• ਛੋ ਲੀਆ (ਗਾਰਬਾਂਜੋ ਬੀਨਜ਼,
ਬੰ ਗਾਲੀ ਚਨਾ)
• ਵਮਰਚਾਂ (ਗਰਮ, ਲਾਲ ਜਾਂ
ਹਰੀਆਂ ), ਕੱ ਚੀਆਂ
• ਹਰ ਧਨੀਆ
• ਕਰੈ ਸੱ (ਗਾਰਡਨ ਕਰੈ ਸੱ )
• ਡਾਈਕੌ ਨ (ਓਰੀਐਂਟਲ ਮੂਲੀ,
ਸਫੈ ਦ ਮੂਲੀ)

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

• ਡੌ ਕ (ਸੋ ਰੈਲ, ਸਾਉਰ ਗ੍ਰ ਾਸ,
ਜੰ ਗਲੀ ਰਹੁ ਬਾਰਬ)
• ਡਰੰਮਸਨਟੱ ਕ ਪੌ ਡਜ਼
• ਐਡਾਮੇ ਮ (ਸੋ ਇਆਬੀਨਜ਼)
• ਹਰਟਸ ਆਫ ਪਾਮ, ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ
ਜਾਂ ਕੱ ਚੇ
• ਯੇ ਰੂਸੇ ਲਮ ਆਰਟੀਚੋ ਕ
(ਸਨਚੋ ਕ), ਕੱ ਚੀ
• ਜੂਟ (ਪੌ ਟਹਰਬ)
• ਖੋ ਲਰਾਬੀ
• ਮਸਰ ਦਾਲ
• ਲੌ ਗ
ਂ ਬੀਨਜ਼ (ਯਾਰਡਲੌ ਗ
ਂ ਬੀਨ)
• ਲੋ ਟਸ ਰੂ ਟ
• ਪੁਦੀਨਾ/ਸਪੀਅਰਵਮੰ ਟ, ਤਾਜ਼ਾ
• ਖੁੰਭਾਂ: ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ;
ਪੋ ਰਟਾਬੈ ਲਾ
• ਪਾਰਸਵਨਪਸ
• ਪੇ ਵਪਤਾਸ (ਕੱ ਦੂ ਬੀਜ), ਭੁੰਵਨਆ
• ਆਲੂ***
• ਆਲੂ: ਭੁੰਵਨਆ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਿੇ ਿ
ਵਿੱ ਚ ਪਕਾਇਆ, ਫਰੈ ਂਚ
ਫ੍ਰ ਾਈਜ਼, ਆਲੂ ਵਚਪਸ
• ਕੱ ਦੂ
• ਪਰਸਲੇ ਨ
• ਰੇਵਪਨੀ
• ਰੁ ਤਾਬਗਾ
• ਸਾਲਸੀਫਾਈ
(ਆਇਸਟਰਪਲਾਂਟ,
ਿੈ ਜੀਟੇ ਬਲ ਆਇਸਟਰ)
• ਪਾਲਕ
• ਧੋ ਿੀਂ ਮੂੰਗ ਦਾਲ
• ਸੁਕੋ ਤਾਸ਼

***ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਹਰੀ-ਵਾਰ ਉਿਾਲੋ ।

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਸ਼ਕਰਕੰ ਦੀਆਂ***
ਸਵਿਸ ਚਾਰਡ, ਕੱ ਚੀ
ਟਾਰੋ ਸ਼ੂਟਸ ਅਤੇ ਪੱ ਟਤੇ
ਟੈ ਮਪੇ ਹ
ਟਮਾਟਰ ਪੇ ਸਟ
ਟਮਾਟਰ ਸੌ ਸ
ਿਾਟਰ ਚੈ ਸਟਨਟਸ, ਕੱ ਚੇ
ਅਰਿੀ***
ਜ਼ੁਕੀਨੀ, ਪਕਾਈ

ਿੁ ਣੋ
• ਿਰੈ ਡੱ : ਸਫੈ ਦ ਆਟੇ , ਹਲਕੀ ਰਾਈ ਜਾਂ 60%
• ਿਾਵਲ/ਪਾਸਤਾ: ਸਫੈ ਦ ਚਾਿਲ, ਸਫੈ ਦ ਪਾਸਤਾ,
ਸਾਬਤ ਕਣਕ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕੋ ਈ ਿੀ ਬਰੈ ਡੱ
ਸਫੈ ਦ ਸੋ ਬਾ ਨੂਡਲਜ਼, ਜੰ ਗਲੀ ਚਾਿਲ
• ਅਨਾਜ: ਮੱ ਕੀ ਜਾਂ ਚੌ ਲ-ਆਧਾਰਤ ਕੋ ਈ ਿੀ ਅਨਾਜ • ਭੁੰਨੀਆਂ ਿੀਜ਼ਾਂ : ਐਰੋਰੂ ਟ, ਐਂਜਲ ਫੂ ਡ ਕੇ ਕ,
ਬਲੂਬੈ ਰੀ ਮੱ ਵਫਨਜ਼, ਓਟਮੀਲ ਕੁੱਕੀਜ਼, ਪਾਊਂਡ
(ਕੌ ਰਨ ਫਲੇ ਕਸ, ਰਾਈਸ ਵਕ੍ਰਸਪੀਜ਼, ਕਰੀਮ ਆਫ
ਕੇ ਕ, ਸ਼ਾਰਟਬਰੈ ਡੱ , ਸ਼ੋ ਸ਼ਲ ਟੀ ਕੁੱਕੀਜ਼, ਸਪੰ ਜ
ਰਾਈਸ), ਕਰੀਮ ਆਫ ਿੀਟ, ਵਬਨਾਂ ਸੂਹੜੇ ਿਾਲੇ
ਕੇ ਕ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੁੱਕੀਜ਼, ਿੈ ਵਨਲਾ ਿੇ ਫਰਜ਼; ਸਫੈ ਦ ਜਾਂ
ਅਨਾਜ
• ਕਰੈ ਕਰ: ਕਰੀਮ ਕਰੈਕਰ; ਗਰਾਹਮ ਕਰੈਕਰ;
ਪੀਲ਼ਾ ਕੇ ਕ
ਮਾਟਜ਼ੋ ਕਰੈਕਰ, ਿਾਟਰ ਕਰੈਕਰ ਜਾਂ ਸੋ ਡਾ ਕਰੈ ਕਰ; • ਹੋ ਰ: ਜਿੀਂ, ਬੱ ਕਿੀਟ (ਕਾਸ਼ਾ), ਬੁਲਗਰ,
ਟਾਕੋ /ਟੌ ਰਵਟਲਾ ਸ਼ੈ ਲ
ੱ , ਟੌ ਰਵਟਲਾ ਵਚਪਸ , ਸਫੈ ਦ
ਕੌ ਰਨਮੀਲ, ਖਸਖਸ, ਸਫੈ ਦ ਆਟਾ
ਮੈ ਲਬਾ ਟੋ ਸਟ, ਸਫੈ ਦ ਰਾਈਸ ਕੇ ਕ

ਇਹਨਾਂ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰੋ
• ਿਰੈ ਡੱ : ਅਣਛਾਣੇ ਅਨਾਜ, 100% ਅਣਛਾਣੇ
• ਰਾੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਿੀਜ਼ਾਂ: ਡੇਟ ਸਕੁਏਅਰ,
ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ , ਗੂੜ੍ੀ ਰਾਈ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਵਗਰੀਆਂ ,
ਫਰੂਟਕੇਕ, ਜਵੰਜਰਬ੍ਰੈੱਡ, ਜਵੰਜਰਸਨੈਪ, ਗਰਾਨੋਲਾ
ਬੀਜਾਂ ਤੋ ਂ ਬਣਾਇਆ ਕੋ ਈ ਿੀ ਬਰੈ ਡੱ
ਬਾਰ। ਕੋਈ ਿੀ ਕੁੱਕੀਜ, ਕੇਕ, ਡੇਨਵਸ਼, ਡਫਨਟ,
• ਅਨਾਜ: ਸੂਹੜਾ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਦਾਣੇ ਿਾਲਾ ਅਨਾਜ;
ਮਫਵਨ ਆਦਵ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਣਕ/ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਬਣਾਏ
ਗਰੇਨੋ ਲਾ, ਦਲੀ ਹੋਈ ਕਣਕ; ਸੁੱਕੇ ਮੇ ਵਿਆਂ ,
ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਵੰਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਚਾਕਲੇਟ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਿੇ,
ਵਗਰੀਆਂ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਬੀਜਾਂ ਿਾਲੇ ਅਨਾਜ
ਗਵਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਹੋਣ
• ਕਰੈ ਕਰ: ਸਾਬਤ ਕਣਕ, ਸਾਬਤ ਦਾਵਣਆਂ ਜਾਂ ਗਾੜ੍ੀ • ਹੋਰ: ਐਮਾਰੈਂਥ, ਬਾਜਰਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਬਰੈਨ, ਜਿੀਆਂ,
ਰਾਈ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਵਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਤੋ ਂ ਬਣਾਏ
ਕਿੀਨੋਆ, ਸੋਰਗਮ (ਮਾਈਲੋ), ਸਪੈੱਲਟ,
ਕੋ ਈ ਿੀ ਕਰੈਕਰ
ਟ੍ਰਵਟੀਕੇਲ, ਿ੍ਹੀਟ ਬੈਰੀਆਂ, ਿ੍ਹੀਟ ਜਰਮ,
• ਿਾਵਲ/ਪਾਸਤਾ: ਭੂਰੇ ਚਾਿਲ, ਸਾਬਤ ਕਣਕ ਦਾ
ਅਣਛਾਣਵਆ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ
ਪਾਸਤਾ

ਦੁ ੱ ਧ ਉਤਪਾਦ
ਿੁ ਣੋ
ਤਾਜ਼ੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰ ਤੀ ਵਦਨ 4 – 8 ਆਊਂਸ, (ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌ ਰ ’ਤੇ 1% ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਫੈ ਟ ਿਾਲਾ ਦੁੱਧ), ਹਲਿਾ,
ਆਈਸ ਕ੍ਰੀਮ ਜਾਂ ਦਹੀਂ

ਇਹਨਾਂ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰੋ
ਚਾਕਲੇ ਟ ਵਮਲਕ, ਆਈਸ ਕ੍ਰੀਮ ਜਾਂ ਠੰਢੀ ਕੀਤੀ ਦਹੀਂ ਵਜਸ ਵਿੱ ਚ ਚਾਕਲੇ ਟ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਵਗਰੀਆਂ ਹੋਣ

ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ

ਬਾਰੇ ਪੋ ਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ
ਵਧੀਕ ਵਸਤੂਆਂ

ਮੇ ਰੇ ਨੋ ਟ-ਕਥਨ

ਚੁ ਣੋ

ਮੇ ਰਾ ਮਿਥਿਆ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪੱ ਧਰ ਹੈ :

• ਅਣਸੋ ਧਿਆ ਮੀਟ, ਮੱ ਛੀ, ਪੋ ਲਟਰੀ, ਚੀਜ, ਨਟ ਬਟਰ (ਪ੍ਰ ਤੀ ਦਿਨ
1 ਵੱ ਡ�ੇ ਚਮਚ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਕਰੋ)
• ਜੜੀਆਂ -ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ , ਜੜੀਆਂ -ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ
• ਪੌ ਪਕੌ ਰਨ, ਪ੍ਰੇ ਟਜ਼ੈੱਲਸ, ਕੌ ਰਨ ਚਿਪਸ (ਘੱ ਟ ਸੋ ਡੀਅਮ ਵਾਲੇ
ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰੋ)
• ਸਫੈ ਦ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ; ਸ਼ਹਿਦ, ਜੈ ਮ, ਜੈ ਲੀ, ਪੈ ਨਕੇ ਕ
ਜਾਂ ਕੌ ਰਨ ਸੀਰਪ; ਮੱ ਖਣ, ਮਾਰਗਾਰੀਨ, ਤੇ ਲ, ਮੇ ਯੋਨੇਜ
• ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਡੀਕੈ ਫ ਕੌ ਫੀ (ਪ੍ਰ ਤੀ ਦਿਨ 16 ਆਊਂਸ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ
ਕਰੋ) ਅਤੇ ਚਾਹ, ਡਰਿੰਕ ਕ੍ਰਿ ਸਟਲਜ਼, ਫਰੂ ਟ ਪੰ ਚ, ਲੈ ਮੋ ਨੇਡ, ਕੂਲਏਡ, ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ (ਗੈ ਰ-ਕੋ ਲਾ)

ਮੇ ਰਾ ਵਰਤਮਾਨ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪੱ ਧਰ ਹੈ :

ਇਹਨਾਂ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰੋ
• ਨਮਕ-ਰਹਿਤ ਚੀਜ ਜਾਂ ਸੋ ਧੇ ਹੋਏ ਮੀਟ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ
ਮਿਲਾਇਆ ਹੋ ਵੇ ; ਗਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ
• ਨਮਕ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੋ ਵੇ (ਯਾਨੀ ਕਿ, ਨੋ
ਸਾਲਟ, ਨੂ ਸਾਲਟ)
• ਚਾਕਲੇ ਟ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ), ਕੈ ਰੋ ਬ, ਆਲੂ ਚਿਪਸ
• ਭੂਰੀ ਚੀਨੀ, ਚਾਕਲੇ ਟ ਸਪਰੈ ਡੱ ਜਾਂ ਸ਼ਰਬਤ, ਮੋ ਲੈਸਿਸ, ਮੇ ਪਲ
ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਮੇ ਪਲ ਸ਼ਰਬਤ
• ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ ਨਾਰੀਅਲ ਦੁੱਧ, ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ ਕੌ ਫੀ (ਕੱ ਪੂਸੀਨੋ , ਐੱਸਪ੍ਰੈ ਸੋ,
ਤੁਰਕਿਸ਼)

ਮੇ ਰੇ ਟੀਚੇ

(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸੰ ਤਰੇ ਦੇ ਜੂਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈ ਂ ਕਰੇ ਨਬੈ ਰੀ ਜੂਸ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰਾਂ ਗਾ/ਗੀ)

1.
2.
3.
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ :

ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ

ਟੈ ਲੀਫੋ ਨ

ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੋ ਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਬਾਬਤ
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੋ ਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟਾਂ (the Chronic Kidney Disease Nutrition Fact Sheets) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਰੀਨਲ ਨੈ ਟੱ ਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਰੀਨਲ ਡਾਇਟਿਸ਼ਨਜ਼
ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋ ਗ ਕਰਕੇ 2012 ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਦਾ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਿਕ ਸਿੱ ਖਿਆ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱ ਕ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕੇ । ਪੋ ਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁ ੱ ਪ ਨੇ ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੋ ਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਡਨੀ ਫਾਊਂਡ�ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਦੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ
’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੌ ਜ਼ੂ ਦਾ ਸਿੱ ਖਿਆ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋ ਂ ਲੋ ੜ ਪੈ ਣ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ
ਦੀ ਸੰ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੋ ਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਇੱ ਕ-ਇੱ ਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਸੈ ਟੱ ਵਜੋ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਚਾਰ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟਾਂ (2015 ਵਿੱ ਚ
ਸੋ ਧੀਆਂ ) ਇਹ ਹਨ: ਫਾਸਫੋ ਰਸ (ਫਾਸਫੇ ਟ); ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ; ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ।
ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੋ ਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਇੰ ਡੀਪੈ ਂਡਅੰ ਟ CKD ਡਾਈਟਿਸ਼ਨ ਵਰਕਿੰ ਗ ਗਰੁ ੱ ਪ ਦੀਆਂ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰ ਭਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ:
ਮੈ ਲੀਸਾ ਐਚਸਨ, ਆਰ.ਡੀ. (ਗਰੈ ਂਡ ਰਿਵਰ ਹਾਸਪੀਟਲ); ਡਾਰਲੀਨ ਬਰੌ ਡ, ਆਰ.ਡੀ. (ਕਿੰ ਗਸਟਨ ਜਨਰਲ ਹਾਸਪੀਟਲ); ਸ਼ੈ ਨਨ ਚੈ ਸਟਰਫੀਲਡ, ਆਰ.ਡੀ. (ਵਿੰ ਡਸਰ ਰੀਜੀਨਲ ਹਾਸਪੀਟਲ); ਸਾਊਂਡਰਾ
ਡੰ ਫੀ, ਆਰ.ਡੀ. (ਸੇ ਂਟ ਜੋ ਸਫ’ਸ ਹੈ ਲਥਕੇ ਅਰ ਹੈ ਮਿਲਟਨ); ਜੂਨ ਮਾਰਟਿਨ, ਆਰ.ਡੀ. (ਗਰੈ ਂਡ ਰਿਵਰ ਹਾਸਪੀਟਲ); ਕ੍ਰਿ ਸਟੀਨ ਨੈ ਸ਼, ਆਰ.ਡੀ. (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਲਥ ਨੈ ਟੱ ਵਰਕ)।

ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪਹੁ ੰ ਚਣਯੋ ਗ ਵੰ ਨਗੀ ਵਿੱ ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?
1-855-460-2647, TTY (416) 217-1815 publicaffairs@cancercare.on.ca.
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