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ਸੋ ਡੀਅਮ (ਨਮਕ) ਿਾਿਤ
ਸੋ ਡੀਅਮ (ਨਮਕ) ਤੁਿਾਡੇ ਤਰਲ ਦੇ ਸੰ ਤੁਲਨ ਅਤੇ ਿੂਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਪਰਿ ਭਾਬਵਤ ਕਰਦਾ ਿੈ ।
ਜਦ ਤੁਿਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਠੀਕ ਤਰ� ਾਂ ਕੰ ਮ ਨਿੀਂ ਕਰ ਰਿੇ ਿੁ ੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਮਕ ਦੀ ਿਪਤ
ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋ ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਭੋ ਜਨਾਂ ਤੋ ਂ ਪਰਿੇ ਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੁ ੰ ਦੀ ਿੈ ਬਜੰ ਨ�ਾਂ ਬਵੱ ਚ ਵਧੇ ਰੇ
ਸੋ ਡੀਅਮ ਿੁ ੰ ਦਾ ਿੈ । ਬਿੁ ਤ ਬਜ਼ਆਦਾ ਸੋ ਡੀਅਮ (ਨਮਕ) ਉੱਚ ਿੂਨ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ
ਸਕਦਾ ਿੈ , ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਗੁਰਬਦਆਂ ਨੂੰ ਿੋ ਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੁ ੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਿੈ । ਇਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਬਵੱ ਚ
ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਸਰੀਰ ਬਵੱ ਚ ਰਬਿੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸੁੱਜੇ ਬਚਿਰੇ , ਲੱ ਤਾਂ ਅਤੇ
ਿੱ ਥਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਿ ਚੜ� ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਿੈ । ਇੱ ਕ ਬਸਿਤਮੰ ਦ ਿੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨਾ ਬਜਸ ਬਵੱ ਚ ਘੱ ਟ ਸੋ ਡੀਅਮ ਿੋ ਵੇ, ਇਿਨਾਂ ਲੱ ਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋ ਲ ਕਰਨ ਬਵੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰੇ ਗਾ।

ਤੇ ਜ਼ ਨੁਕਤਾ:

ਿਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਬਵੱ ਚ ਜਾਂ ਮੇ ਜ਼ ’ਤੇ ਨਮਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਨਾ ਕਰੋ । ਭੋ ਜਨਾਂ ਦੇ
ਸਵਾਦ ਬਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਜੜੀਆਂ -ਬੂਟੀਆਂ
ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ , ਬਸਰਕਾ, �ਨੰਬੂ, ਅਤੇ ਨਮਕ-ਰਬਿਤ ਸਵਾਦ-ਵਧਾਊ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਅਜ਼ਮਾਓ।

ਘੱ ਟ ਸੋ ਡੀਅਮ ਿਾਰੇ ਸੇ ਧਾਂ
ਤੁਿਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਿਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਡੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਏਥੇ ਕੁਝ
ਆਮ ਸੇ ਧਾਂ ਬਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਿਨ।
ਚਵਚਭੰ ਨ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾਓ: ਿਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਬਵੱ ਚ ਜਾਂ ਮੇ ਜ਼ ’ਤੇ ਨਮਕ ਦੀ
ਵਰਤੋ ਂ ਨਾ ਕਰੋ । ਇਸ ਬਵੱ ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਮਕ, ਨਮਕੀਨ ਮਸਾਲੇ , ਨਮਕੀਨ
ਜੜੀਆਂ -ਬੂਟੀਆਂ , ਅਤੇ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਬਵਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਉਿ
ਬਜੰ ਨ�ਾਂ ਬਵੱ ਚ ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋ ਰਾਈਡ ਿੁ ੰ ਦਾ ਿੈ (ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਨੋ ਸਾਲਟ,
ਿਾਫ ਸਾਲਟ, ਨੂ-ਸਾਲਟ)। ਇਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭੋ ਜਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਬਵੱ ਚ ਵਾਧਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਕਾਈਆਂ ਜੜੀਆਂ -ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ , ਬਸਰਕਾ,
�ਨੰਬੂ ਅਤੇ ਨਮਕ-ਮੁਕਤ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਬਲਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇ ਲ ਤੋ ਂ ਬਣਾਏ ਬਕਸੇ �ਿਰਬ ਸ਼ੇ ਕਰ� ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ
ਕਰੋ । ਉਦਾਿਰਨ: 2 ਛੋ ਟੇ ਚਮਚ ਅਜਵਾਇਣ, 2 ਛੋ ਟੇ ਚਮਚ ਮਰੂ ਆ, 2 ਛੋ ਟੇ
ਚਮਚ ਰੋ ਜਮੇ ਰੀ ਅਤੇ 2 ਛੋ ਟੇ ਚਮਚ ਸੇ ਜ ਨੂੰ ਇਕੱ ਬਠਆਂ ਬਮਲ਼ਾਓ।
ਤਾਜੇ ਭੋ ਜਨ ਖਾਓ: ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ, ਆਚਾਰੀ, ਬਰੈ ਡੱ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੋ ਧੇ ਿੋ ਏ ਭੋ ਜਨਾਂ ਦੀ
ਬਜਾਏ, ਅਨਸੀਜ਼ਨਡ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਠੰਢੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱ ਿੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ , ਮੀਟ,
ਬਚਕਨ ਅਤੇ ਮੱ ਛੀ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰੋ । ਨਾਲ਼ ਿੀ, ਤਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਠੰਢਾ ਕਰਕੇ ਰੱ ਿੇ ਉਿਨਾਂ
ਮੀਟਾਂ ਤੋ ਂ ਬਚੋ ਬਜੰ ਨ�ਾਂ ’ਤੇ �ਸੀਜ਼ਨਡ� ਦਾ ਲੇ ਬਲ ਲੱ ਗਾ ਿੋ ਵੇ ਬਕਉਂ�ਬਕ ਇਿਨਾਂ
ਭੋ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਕ ਦੇ ਘੋ ਲ਼ ਨਾਲ ਸੋ ਬਧਆ ਬਗਆ ਿੁ ੰ ਦਾ ਿੈ ।
ਘਰੇ ਲੂ ਭੋ ਜਨ ਿਣਾਓ: ਜਦ ਸੰ ਭਵ ਿੋ ਵੇ , ਘਰੇ ਬਣਾਏ ਸੂਪ, ਚਟਣੀਆਂ ,
ਕੈ ਸਰੋ ਲ ਅਤੇ ਸਲਾਦ ਡਰੈ ਬਸੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਬਬਨਾਂ ਨਮਕ ਬਮਲ਼ਾਏ ਬਤਆਰ ਕਰੋ ।

ਸੁਖਾਲੇ ਭੋ ਜਨਾਂ ਤੋ ਂ ਿੌ ਕਸ ਰਹੋ : ਤਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਠੰਢਾ ਕਰਕੇ ਰੱ ਿੇ ਸੁਿਾਲੇ ਭੋ ਜਨਾਂ,
ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ ਸੂਪਾਂ; ਸੁੱਕੇ ਸੂਪਾਂ, ਅਤੇ ਚਟਣੀ ਦੇ ਬਮਸ਼ਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਤਾ/ਚੌ ਲ;
ਆਚਾਰ, ਚਟਣੀਆਂ , ਸੋ ਧੇ ਿੋ ਏ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਸਨੈ ਕ ਭੋ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਿਰੀਦਣ ਤੋ ਂ
ਬਚੋ ਬਜਵੇ ਂ ਬਕ ਆਲੂ ਬਚਪਸ, ਪਰਿੈ ਟੱ ਜ਼ੈ ਲ
ੱ , ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨੈ ਕਸ ਅਤੇ
ਨਮਕੀਨ ਬਗਰੀਆਂ ।
ਭੋ ਜਨ ਦੇ ਲੇ ਿਲਾਂ ਦਾ ਅਚਧਐਨ ਕਰੋ : ਤੁਿਾਡੇ ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਭੋ ਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱ ਟ
ਸੋ ਡੀਅਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬਕਸਮਾਂ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰਨ ਬਵੱ ਚ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਭੋ ਜਨ ਦੇ ਲੇ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ�ੋ । ਉਿਨਾਂ ਭੋ ਜਨਾਂ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰੋ ਬਜੰ ਨ�ਾਂ ਬਵੱ ਚ ਸੋ ਡੀਅਮ
ਸਮੱ ਗਰੀ ਸੂਚੀ (ingredient list) ਦੇ ਅੰ ਤ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਮੁੱਿ ਭੋ ਜਨ
ਵਾਸਤੇ ਪਰਿ ਤੀ ਸਰਬਵੰ ਗ 500 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ. ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਸੋ ਡੀਅਮ ਿੈ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਸਨੈ ਕ
ਆਈਟਮ ਵਾਸਤੇ 125 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ. ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਸੋ ਡੀਅਮ ਿੈ । ਭੋ ਜਨ ਲੇ ਬਲਾਂ ’ਤੇ
ਸੋ ਡੀਅਮ ਦੇ ਿੋ ਰ ਸਰੋ ਤਾਂ ਬਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: ਮੋ ਨੋਸੋਡੀਅਮ ਗਲੂਟਾਮੇ ਟ (MSG),
ਸੋ ਡੀਅਮ ਬੈ ਨਜ਼ੋ ਏਟ, ਸੋ ਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋ ਨੇਟ, ਸੋ ਡੀਅਮ ਸਾਕਾਬਰਨ, ਲੂਣਾ
ਪਾਣੀ, ਸੋ ਇਆ ਚਟਣੀ, ਬੇ ਬਕੰ ਗ ਸੋ ਡਾ ਅਤੇ ਸੋ ਡੀਅਮ ਫਾਸਫੇ ਟ।
ਘਰੋ ਂ ਿਾਹਰ ਭੋ ਜਨ ਖਾਣਾ: ਬਿੁ ਤ ਸਾਰੇ ਰੈ ਸਟੋ ਰੈਂਟ ਬਸਿਤਮੰ ਦ ਭੋ ਜਨ-ਸੂਚੀ
ਚੋ ਣਾਂ ਪਰਿ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਭੋ ਜਨ-ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਘੱ ਟ
ਸੋ ਡੀਅਮ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋ ਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਿਾਡਾ ਪੰ ਜੀਬਕਰਤ ਆਿਾਰ-ਮਾਿਰ ਵੀ
ਰੈ ਸਟੋ ਰੈਂਟਾਂ ਬਵੱ ਚ ਿਾਣ ਲਈ ਘੱ ਟ ਸੋ ਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਭੋ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ
ਿੈ । ਇੱ ਕ ਿੋ ਰ ਮਦਦਗਾਰੀ ਸਰੋ ਤ ਿੈ �ਈਬਟੰ ਗ ਆਊਟ ਔਨ ਏ ਬਕਡਨੀ ਡਾਈਟ�
ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ ਜੋ ਬਕ ਬਕਡਨੀ ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਬਕਚਨ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿੈ :
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ਮੈ ਂ ਕੀ ਖਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ?
ਏਥੇ ਘੱ ਟ ਸੋ ਡੀਅਮ (ਨਮਕ) ਵਾਲੇ ਭੋ ਜਨਾਂ ਅਤੇ ਸਨੈ ਕਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ
ਬਦੱ �ਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ:
ਪੀਣ ਪਦਾਰਥ: ਪਾਣੀ, ਕੌ ਫੀ, ਚਾਿ, ਘੱ ਟ ਸੋ ਡੀਅਮ ਵਾਲਾ ਿਬਣਜ ਪਾਣੀ, ਫਲ਼ਾਂ
ਦਾ ਜੂਸ, ਸ਼ਕੰ ਜਵੀ।
ਕੈ ਂ ਡੀਆਂ ਅਤੇ ਚਮਠਾਈਆਂ : ਸ਼ੂਗਰ ਕੈ ਂ ਡੀ, ਸ਼ਬਿਦ, ਜੈ ਮ, ਜੈ ਲੀ, ਫਲ਼ਾਂ ਦਾ
ਮੁਰੱ ਬਾ।
ਅਨਾਜ: ਪਰਿ ਤੀ ਸਰਬਵੰ ਗ 125–160 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ. ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਸੋ ਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ।
ਿੀਜ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਡੇ ਅਰੀ ਭੋ ਜਨ: ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ (ਿਰ ਦੂਜੇ ਬਦਨ 1 ਆਊਂਸ ਤੱ ਕ
ਸੀਮਤ ਕਰੋ ), ਬੋ ਕੌਨਚੀਨੀ। ਘੱ ਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ, ਅਤੇ /ਜਾਂ ਸਾਦੀ ਜਾਂ ਫਲ਼ਾਂ
ਵਾਲੀ ਦਿੀਂ, ਅਤੇ /ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਸੋ ਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ½ ਤੋ ਂ 1 ਕੱ ਪ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਰੱ ਿੋ।
ਠੰਢੇ ਸਮਾਪਨ ਭੋ ਜਨ (desserts): ਸ਼ਰਬਤ (ਸੋ ਰਬੇ ਤ), ਜੈ ਲੇਬਟਨ, ਸਾਦੇ
ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਆਈਸ ਕਰੀਮ।
ਕੁੱਕੀਜ: ਪਰਿ ਤੀ ਸਰਬਵੰ ਗ 125 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ. ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਸੋ ਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ।
ਕਰੈ ਕਰ: ਪਰਿ ਤੀ ਸਰਬਵੰ ਗ 125 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ. ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਸੋ ਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ।
ਕੜਕਵੀਆਂ ਸਨੈ ਕਸ: ਨਮਕ-ਰਬਿਤ ਪਰਿੈ ਟੱ ਜ਼ੈ ਲ
ੱ , ਨਮਕ-ਰਬਿਤ ਕੌ ਰਨ ਬਚਪਸ,
ਨਮਕ-ਰਬਿਤ ਏਅਰ-ਪੌ ਪਡ ਪੌ ਪਕੌ ਰਨ (ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਜੜੀਆਂ -ਬੂਟੀਆਂ /
ਮਸਾਬਲਆਂ ਨੂੰ ਬਮਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋ ਬਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ), ਨਮਕ-ਰਬਿਤ ਚਾਵਲ ਕਰੈ ਕਰ,
ਐੱਪਲ ਬਸਨਾਮੌ ਨ ਜਾਂ ਕੈ ਰਾਮੈ ਲ
ੱ ਰਾਈਸ ਕੇ ਕ, ਘਰੇ ਬਣਾਏ ਪੀਟਾ ਬਚਪਸ।

ਿਰਿੀਆਂ , ਤੇ ਲ ਅਤੇ ਫਲੇ ਵਚਰੰ ਗਜ: ਘੱ ਟ ਸੋ ਡੀਅਮ ਵਾਲਾ ਬਨਸਪਤੀ ਬਘਉ,
ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਲ, ਘਰੇ ਬਣਾਈ ਸਲਾਦ ਡਰੈ ਬਸੰ ਗ (ਬਬਨਾਂ ਨਮਕ), ਬਵਪਡ
ਟੌ ਬਪੰ ਗ, ਬਵਪਡ ਕਰੀਮ, ਿੱ ਟੀ ਕਰੀਮ, ਬਬਨਾਂ ਨਮਕ ਬਤਆਰ ਕੀਤੀ ਤਰੀ, ਸੁੱਕੇ
ਮਸਾਲੇ , ਬਸਰਕੇ (ਬਜਵੇ ਂ ਬਕ ਬਾਲਸਾਬਮਕ, ਵਾਈਨ, ਰਾਸਪਬੈ ਰੀ), �ਨੰਬੂ ਅਤੇ
ਲਾਇਮ ਜੂਸ, ਘੱ ਟ ਸੋ ਡੀਅਮ ਵਾਲਾ ਬੇ ਬਕੰ ਗ ਪਾਊਡਰ (ਜੋ ਥੋ ਕ ਭੋ ਜਨ ਸਟੋ ਰਾਂ ’ਤੇ
ਉਪਲਬਧ ਿੁ ੰ ਦਾ ਿੈ )।
ਠੰਢਾ ਕਰਕੇ ਰੱ ਖੇ ਚਡਨਰ: ਪਰਿ ਤੀ ਸਰਬਵੰ ਗ 500 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ. ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਸੋ ਡੀਅਮ ਦੇ
ਨਾਲ – ਪਰਿ ਤੀ ਿਫਤਾ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਕਰੋ ।
ਫਲ ਅਤੇ ਸਿਜੀਆਂ : ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਚੋ ਣ ਿੈ ਤਾਜ਼ੇ , ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ ਜਾਂ ਠੰਢਾ ਕਰਕੇ
ਰੱ ਿੇ ਫਲ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ । ਠੰਢਾ ਕਰਕੇ ਰੱ ਿੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ (ਇਿ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੇ ਬਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਬਕ ਕੋ ਈ ਨਮਕ ਬਮਲ਼ਾਇਆ ਨਾ
ਬਗਆ ਿੋ ਵੇ)। ਘੱ ਟ ਸੋ ਡੀਅਮ ਵਾਲੀਆਂ ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ।
ਮੀਟ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਪ�ੋ ਟੀਨ ਭੋ ਜਨ: ਤਾਜ਼ਾ (ਸੀਜ਼ਨਡ ਨਿੀਂ) ਬੀਫ, ਵੀਲ, ਮੱ ਛੀ, ਸੂਰ
ਦਾ ਮਾਸ, ਪੋ ਲਟਰੀ, ਆਂ ਡੇ ਅਤੇ ਨਮਕ-ਰਬਿਤ ਪੀਅਨੱਟ ਬਟਰ। ਬਬਚਆ ਰੋ ਸਟ
ਬੀਫ, ਟਰਕੀ ਅਤੇ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ। ਘਰੇ ਬਣਾਇਆ ਬਚਕਨ, ਟੂ ਨਾ ਜਾਂ ਸਾਲਮੋ ਨ
ਸਲਾਦ (ਘੱ ਟ ਸੋ ਡੀਅਮ ਵਾਲੀ ਟੂ ਨਾ ਜਾਂ ਸਾਲਮੋ ਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ)। ਨੋ ਟ: ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ ਮੱ ਛੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ ਬਕਉਂ�ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕਰਬਿਤ ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਸੋ ਡੀਅਮ ਵਾਲੀ ਮੱ ਛੀ ਨਿੀਂ ਲੱ ਭ ਸਕਦੇ , ਤਾਂ ਵਰਤਣ ਤੋ ਂ ਪਬਿਲਾਂ
ਧੋ ਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
ਸਨੈ ਕ ਿਾਰ: ਪਰਿ ਤੀ ਬਾਰ 125 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ. ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਸੋ ਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ਼।
ਸੂਪ: ਪਰਿ ਤੀ ਸਰਬਵੰ ਗ 250 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ. ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਸੋ ਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ।
ਸਪੈ ਚਸ਼ਲਟੀ ਫਲੇ ਵਚਰੰ ਗਜ: (ਇਿਨਾਂ ਭੋ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿ ਤੀ ਬਦਨ 1 ਵੱ �ਡੇ ਚਮਚ ਤੱ ਕ
ਸੀਮਤ ਕਰੋ ) ਬਚੱ ਲੀ ਚਟਣੀ, ਕੈ ਚਅੱ ਪ, ਸਰੋ ਂ, ਮਾਯੋ ਨੇਜ਼, ਸਲਾਦ ਡਰੈ ਬਸੰ ਗ।

ਮੈ ਨੂੰ ਚਕਹੜੇ ਭੋ ਜਨਾਂ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਏਥੇ ਕੁਝ ਭੋ ਜਨ ਬਦੱ �ਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ ਬਜੰ ਨ�ਾਂ ਤੋ ਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਵਧੇ ਰੇ ਸੋ ਡੀਅਮ (ਨਮਕ) ਅੰ ਸ਼ ਦੇ
ਕਰਕੇ ਪਰਿੇ ਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ :
ਿੋ ਤਲਿੰ ਦ ਜਾਂ ਡੱ ਿਾਿੰ ਦ ਿਟਣੀਆਂ : ਸੋ ਇਆ, ਬਾਰਬੀਕੂ, ਆਇਸਟਰ, ਸਟੇ ਕ,
ਟੇ ਰੀਯਾਕੀ।
ਫਲੇ ਵਚਰੰ ਗਜ: ਬੂਲਯਾਨ ਬਕਊਬ, ਕੌ ਨਸੋ ਮੇ, ਸੁੱਕੇ ਸੂਪ ਦੇ ਬਮਸ਼ਰਣ, ਨਮਕੀਨ ਸੀਜ਼�ਨੰਗ
(ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ ਬਪਆਜ਼ ਨਮਕ, ਯੂਨਾਨੀ ਸੀਜ਼�ਨੰਗ – ਨਮਕ ਵਾਸਤੇ ਸੰ ਘਟਕਾਂ
(ingredients) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ )।
ਡੱ ਿਾ ਿੰ ਦ ਭੋ ਜਨ: ਸਬਜ਼ੀਆਂ (ਨਮਕ ਦੇ ਨਾਲ) ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੂਸ, ਚਟਣੀ ਬਵੱ ਚ
ਫਲ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਸਤਾ, ਬਮਰਚ, ਸਟੂ ਅ, ਸੂਪ।
ਪੈ ਕ ਕੀਤੇ ਚਮਸ਼ਰਣ: ਮਾਕਾਰੋ ਨੀ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ , ਨੂਡਲਜ਼ ਅਤੇ ਚਟਣੀ, ਸਵਾਦ ਬਮਲ਼ੇ
ਚਾਵਲ।
ਅਿਾਰ ਿਣਾਏ, ਸੋ ਧੇ , ਅਤੇ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਸੁਕਾਏ ਭੋ ਜਨ: ਅਚਾਰ, ਰੈ ਬਲਸ਼, ਜੈ ਤੂਨ ਦੇ ਫਲ,
ਲੋ ਕਸ ਅਤੇ ਿੈ ਬਰੰ ਗ, ਬੇ ਕਨ, ਨਮਕੀਨ ਪੋ ਰਕ, ਸਾਉਰਕਰਾਟ।
ਸੋ ਧੇ ਹੋ ਏ ਡੇ ਅਰੀ ਭੋ ਜਨ: ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਸਪਰੈ ਡੱ , ਫੀਟਾ ਚੀਜ਼, ਬਲੂ
ਚੀਜ਼, ਲੱ ਸੀ।
ਸੋ ਧੇ ਹੋ ਏ ਮੀਟ: ਿੈ ਮ, ਵੀਨਰਜ਼, ਿਾਟ ਡੌ ਗਜ਼, ਸਾਸੇ ਜ, ਸਲਾਮੀ, ਪੈ ਪਰੋ ਨੀ, ਪਾਸਤਰਾਮੀ,
ਕੋ ਲਡ ਕੱ ਟਸ/ਡੈ ਲੀ ਮੀਟ।
ਨਮਕੀਨ ਕਰੈ ਕਰ: ਸੂਪ ਕਰੈ ਕਰ, ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਡਪਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰੈ ਕਰ।
ਨਮਕੀਨ ਸਨੈ ਕ ਭੋ ਜਨ: ਕਰੈ ਕਰ, ਆਲੂ ਬਚਪਸ, ਪਰਿੈ ਟੱ ਜੈ ਲ
ੱ ਜ਼, ਪੌ ਪਕੌ ਰਨ, ਬਗਰੀਆਂ ।
ਸੀਜਨਡ ਮੀਟ, ਮੱ ਛੀ ਜਾਂ ਪੋ ਲਟਰੀ

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ:

ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਬਮਾਰੀ ਿੈ
ਤਾਂ ਸੋ ਡੀਅਮ ਦੀ ਿਪਤ ਵਾਸਤੇ
ਇੱ ਕ ਵਧੀਆ ਟੀਚਾ 2,000
ਬਮ.ਗਰਿ ਾ. ਪਰਿ ਤੀ ਬਦਨ ਿੈ । ਇਿ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ
ਪੰ ਜੀਬਕਰਤ ਆਿਾਰ-ਮਾਿਰ ਕੋ ਲੋ ਂ
ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਬਕ ਤੁਿਾਡੀ ਅਬਧਕਤਮ
ਰੋ ਜ਼ਾਨਾ ਸੋ ਡੀਅਮ ਸੀਮਾ ਕੀ ਿੋ ਣੀ
ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ।

ਪੋ ਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ

ਸੋ ਡੀਅਮ

ਸੋ ਚਧਆ ਹੋ ਇਆ ਭੋ ਜਨ
ਸੋ ਧੇ ਿੋ ਏ (ਪਰਿ ਾਸੈ ਸਡ) ਭੋ ਜਨ ਬਿੁ ਤ ਸਾਰਾ ਸੋ ਡੀਅਮ ਬਮਲ਼ਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਬਨਮਨਬਲਿਤ ਸਾਰਣੀ ਬਵੱ ਚ ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੋ ਧੇ ਿੋ ਏ ਭੋ ਜਨਾਂ ਬਵੱ ਚ ਸੋ ਡੀਅਮ ਦੇ
ਅੰ ਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਿਰਨਾਂ ਿਨ।
% ਰੋ ਜਾਨਾ ਮੁੱ ਲ

ਪ� ਤੀ ਸਰਚਵੰ ਗ ਚਕੰ ਨਾ ਸੋ ਡੀਅਮ?

ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਿ ਹੈ ...

5% ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ

ਸੋ ਡੀਅਮ ਦੇ 125 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ. ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ

ਵਧੀਆ ਿੋ ਣ – ਇੱ ਕ ਘੱ ਟ ਸੋ ਡੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਬਜਸਦਾ ਿਰ ਰੋ ਜ਼ ਮਜ਼ਾ ਬਲਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ

5 – 10%

ਸੋ ਡੀਅਮ ਦੇ 250 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ. ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ

ਵਧੀਆ ਿੋ ਣ – ਇੱ ਕ ਘੱ ਟ ਸੋ ਡੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਘੱ ਟ
ਸੋ ਡੀਅਮ ਵਾਲੀ ਿੁਰਾਕ ਬਵੱ ਚ ਬਫੱ ਟ ਬੈ ਠ ਸਕਦਾ ਿੈ

10 – 20%

ਸੋ ਡੀਅਮ 250 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ – 500 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ. ਬਵਚਕਾਰ

ਸੁਿੇ ਤ ਰਹੋ – ਇੱ ਕ ਔਸਤ ਸੋ ਡੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਘੱ ਟ
ਸੋ ਡੀਅਮ ਵਾਲੀ ਿੁਰਾਕ ਬਵੱ ਚ ਬਫੱ ਟ ਬੈ ਠ ਸਕਦਾ ਿੈ

20% ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ

ਸੋ ਡੀਅਮ ਦੇ 250 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ. ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ

ਸੁਿੇ ਤ ਰਹੋ – ਇੱ ਕ ਉੱਚ ਸੋ ਡੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਬਜਸਨੂੰ ਇੱ ਕ ਘੱ ਟ ਸੋ ਡੀਅਮ ਵਾਲੀ
ਿੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਬਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਂ ਿਾਧਾ ਨਿੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ

ਤਾਜੇ ਅਤੇ ਸੋ ਧੇ ਹੋ ਏ ਭੋ ਜਨਾਂ ਚਵੱ ਿ ਸੋ ਡੀਅਮ ਦੇ
ਅੰ ਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ :
ਸੋ ਧੇ ਿੋ ਏ ਭੋ ਜਨਾਂ ਬਵੱ ਚ
ਸੋ ਡੀਅਮ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ
ਬਿੁ ਤ ਬਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ
ਿੁ ੰ ਦੀ ਿੈ ।

ਖੀਰਾ
7 ਤਾਜ਼ੇ ਿੀਰੇ ਦੀਆਂ ਕਾਤਰਾਂ = 2 ਚਮ.ਗ� ਾ.
ਿੀਰਾ ਅਤੇ 2 ਵੱ �ਡੇ ਚੱ ਮਚ ਰੈ ਂਚ ਸਲਾਦ ਡਰਿ ੈ ਬਸੰ ਗ =
242 ਚਮ.ਗ� ਾ.
1 ਔਸਤ ਸੋ ਏ ਅਚਾਰ = 569 ਚਮ.ਗ� ਾ.
ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ
3 ਆਊਂਸ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ = 59 ਚਮ.ਗ� ਾ.
4 ਕਾਤਰਾਂ ਬੇ ਕਨ = 548 ਚਮ.ਗ� ਾ.
3 ਆਊਂਸ ਿੈ ਮ = 1,114 ਚਮ.ਗ� ਾ.

ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਮਾਸ
½ ਬਚਕਨ ਬਰਿੈ ਸ
ੱ ਟ = 69 ਚਮ.ਗ� ਾ.
217 ਗਰਿ ਾਮ ਠੰਢਾ ਕਰਕੇ ਰੱ ਬਿਆ ਬਚਕਨ ਪਾਈ =
825 ਚਮ.ਗ� ਾ.
ਮਾਯੋ ਨੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 219 ਗਰਿ ਾਮ ਭੁਰਭੁਰਾ ਬਚਕਨ
ਬਫਲੇ ਸੈ ਂਡਬਵਚ = 1,424 ਚਮ.ਗ� ਾ.
ਫਲੇ ਵਚਰੰ ਗਜ
1 ਵੱ ਡਾ ਚਮਚ �ਨੰਬੂ ਦਾ ਜੂਸ = 1 ਚਮ.ਗ� ਾ.
1 ਵੱ ਡਾ ਚਮਚ ਸੋ ਇਆ ਚਟਣੀ = 1,029 ਚਮ.ਗ� ਾ.
1 ਛੋ ਟਾ ਚਮਚ ਨਮਕ = 2,325 ਚਮ.ਗ� ਾ.

�ਪੋ ਸ਼ਣ ਤੱ ਥਾਂ � ਵਾਲੇ ਲੇ ਿਲ ਦੀਆਂ ਸੇ ਧਾਂ
ਪੋ ਸ਼ਣ ਤੱ ਥ (ਪ� ਤੀ 250 ਚਮ.ਲੀ.)
ਮਾਤਰਾ

% ਰੋ ਜਾਨਾ ਮੁੱਲ

ਕੈ ਲੋ ਰੀਆਂ 100

ਿਰਿੀ 1.5 ਗਰਿ ਾ.

2%

ਸੰ ਬਤਰਿ ਪਤ ਚਰਬੀ 0.5 ਗਰਿ ਾ.
+ ਟਰਾਂਸ ਚਰਬੀ 0 ਗਰਿ ਾ.

3%

ਕੋ ਲੈ ਸਟਰੋ ਲ 15 ਗਰਿ ਾ.
ਸੋ ਡੀਅਮ 910 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ.

38 %

ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ 190 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ.

5%

ਕਾਰਿੋ ਹਾਈਡ� ੇ ਟ 14 ਗਰਿ ਾ.

5%

ਰੇ ਸ਼ਾ 2 ਗਰਿ ਾ.

8%

ਚੀਨੀ 3 ਗਰਿ ਾ.
ਪ�ੋ ਟੀਨ 8 ਗਰਿ ਾ.
ਬਵਟਾਬਮਨ ਏ 20 %

ਬਵਟਾਬਮਨ ਸੀ 10 %

ਕੈ ਲਸ਼ੀਅਮ 2 %

ਆਇਰਨ 4 %

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ:
ਇਿ ਲੇ ਬਲ ਉੱਚ ਸੋ ਡੀਅਮ ਲਈ ਚੋ ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ
ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਸੋ ਡੀਅਮ ਿੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿੇ ਬਕਸੇ
ਬਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਬਕ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਿਾਵੇ ।

ਸੋ ਡੀਅਮ (ਨਮਕ) ਸਿੰ ਧੀ ਉਤਪਾਦ
ਲੇ ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚਕਵੇ ਂ ਪੜ�ਨਾ ਹੈ
ਕਈ ਭੋ ਜਨਾਂ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਲੇ ਬਲ (�ਪੋ ਸ਼ਣ ਤੱ ਥ�) ਇਿ ਬਦਿਾਉਂਦੇ ਿਨ ਬਕ ਉਿਨਾਂ ਬਵੱ ਚ ਬਕੰ ਨ� ਾ
ਕੁ ਸੋ ਡੀਅਮ ਿੈ । ਇਸ ਸੰ ਬਿਆ ਨੂੰ ਬਮ.ਗਰਿ ਾ. ਬਵੱ ਚ ਅਤੇ ਰੋ ਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪਰਿ ਤੀਸ਼ਤ ਦੋ ਨਾਂ ਵਜੋ ਂ
ਬਦਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ । ਿੇ ਠਾਂ �ਪੋ ਸ਼ਣ ਤੱ ਥਾਂ� ’ਤੇ ਬਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਬਰਤ ਕੁਝ ਸੇ ਧਾਂ
ਬਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ ਬਜੰ ਨ�ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਆਨਾ ਸਟੋ ਰ ਬਵੱ ਚ ਭੋ ਜਨ ਵਾਸਤੇ ਿਰੀਦਦਾਰੀ
ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ।

ਉਦਾਹਰਨ: ਚਿਕਨ ਨੂਡਲ ਸੂਪ ਦਾ ਮਜਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਚਤਆਰ
• ਇਿ ਉਤਪਾਦ ਲੇ ਬਲ ਬਦਿਾਉਂਦਾ ਿੈ ਬਕ ਇਸ ਸੂਪ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸਰਬਵੰ ਗ (250 ਬਮ.ਲੀ.) ਬਵੱ ਚ
910 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ. ਸੋ ਡੀਅਮ ਿੁ ੰ ਦਾ ਿੈ – ਜੋ ਬਕ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਰੋ ਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ ਦਾ 38% ਿੁ ੰ ਦਾ ਿੈ ।
ਬਕਉਂ�ਬਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਰੋ ਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ ਦਾ 20% ਪਰਿ ਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ , ਇਸ
ਲਈ ਇਿ ਇੱ ਕ ਉੱਚ ਸੋ ਡੀਅਮ ਚੋ ਣ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱ ਕ ਘੱ ਟ ਸੋ ਡੀਅਮ ਿੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿੀਂ ਿਾਧਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ।
• ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਵੱ ਚ ਲੇ ਬਲ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਉਤਪਾਦ ਬਵਚਲੇ ਸੋ ਡੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ
ਇੱ ਕ ਬਬਆਨ ਿੁ ੰ ਦਾ ਿੈ । ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ: �ਸਾਡੀ ਮੂਲ ਪਕਵਾਨ-ਬਵਧੀ ਨਾਲੋ ਂ 25% ਘੱ ਟ
ਸੋ ਡੀਅਮ�। ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਬਵੱ ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿੁ ਤ ਬਜ਼ਆਦਾ ਸੋ ਡੀਅਮ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ , ਇਸ ਲਈ
ਇਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਸਲ ਸੋ ਡੀਅਮ ਅੰ ਸ਼ ਅਤੇ ਇਿ ਬਨਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੋ ਸ਼ਣ ਤੱ ਥਾਂ ਵਾਲੀ
ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਮਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿੈ ਬਕ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ।
• ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋ ਟ ਕਰੋ ਬਕ ਪੋ ਸ਼ਣ ਤੱ ਥਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਰਣੀ ਬਵੱ ਚ ਸੋ ਡੀਅਮ ਵਾਸਤੇ % ਰੋ ਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ
ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਬਤਆ ਬਗਆ ਸੋ ਡੀਅਮ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਬਕਸੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਬਮਾਰੀ ਦੇ
ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਨਾਲੋ ਂ ਵੱ ਧ ਿੈ ।
• ਜੇ ਕੋ ਈ ਲੇ ਬਲ ਨਿੀਂ ਿੈ , ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅੰ ਸ਼ ਲੇ ਬਲ ’ਤੇ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਤਾਂ ਬਿੁ ਤ ਸਾਰੇ
ਬਨਰਮਾਤਾ ਇੱ ਕ ਟੌ ਲ-ਫਰਿ ੀ ਫ਼ੋ ਨ ਨੰਬਰ ਪਰਿ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਿਨ ਬਜੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਅਤੇ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇ ਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ।

ਪੋ ਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ

ਸੋ ਡੀਅਮ
ਮੇ ਰੇ ਨੋ ਟ-ਕਥਨ

ਸੋ ਡੀਅਮ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਮੇ ਰਾ ਰੋ ਜ਼ਾਨਾ ਟੀਚਾ ਹੈ :
ਮੇ ਰੇ ਟੀਚੇ : (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੈ ਂ ਸਧਾਰਨ ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਜ਼ੀਆਂ , ਠੰਢੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱ ਖੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਸੋ ਡੀਅਮ ਵਾਲੀਆਂ ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰਾਂ ਗਾ/ਗੀ।)
1.
2.
3.
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ :

ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ:

ਟੈ ਲੀਫ਼ੋ ਨ:

ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੋ ਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਬਾਬਤ
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ 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 ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਿੱ ਖਿਅਕ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱ ਕ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੋ ਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁ ੱ ਪ ਨੇ ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ
ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਪੋ ਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਡਨੀ ਫਾਊਂਡ�ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇ ਡਾ ਦੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ
ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੌ ਜ਼ੂ ਦਾ ਸਿੱ ਖਿਆ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋ ਂ ਲੋ ੜ ਪੈ ਣ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ
ਦੀ ਸੰ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਪੋ ਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਇੱ ਕ-ਇੱ ਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਸੈ ਟੱ ਵਜੋ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਪੋ ਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰ ਡੀਪੈ ਂਡਅੰ ਟ CKD ਡਾਈਟਿਸ਼ਨ ਵਰਕਿੰ ਗ ਗਰੁ ੱ ਪ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 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);
ਸ਼ੈਨਨ 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); ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਨੈ ਸ਼, ਆਰ.ਡੀ. (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਲਥ ਨੈ ਟੱ ਵਰਕ)।

ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਉਪਲਬਧ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? 1-855-460-2647, TTY (416) 217-1815, publicaffairs@cancercare.on.ca.
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