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ਸੋਡੀਅਮ (ਨਮਕ) ਿਾਿਤ

ਸੋਡੀਅਮ (ਨਮਕ) ਤੁਿਾਡੇ ਤਰਲ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਿੂਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੰੂ ਪਰਿ ਭਾਬਵਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। 
ਜਦ ਤੁਿਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਠੀਕ ਤਰ� ਾਂ ਕੰਮ ਨਿੀਂ ਕਰ ਰਿੇ ਿੰੁਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਨਮਕ ਦੀ ਿਪਤ 
ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਤਂੋ ਪਰਿੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਬਜੰਨ� ਾਂ ਬਵੱਚ ਵਧੇਰੇ 
ਸੋਡੀਅਮ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਬਿੁਤ ਬਜ਼ਆਦਾ ਸੋਡੀਅਮ (ਨਮਕ) ਉੱਚ ਿੂਨ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ 
ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਗੁਰਬਦਆਂ ਨੰੂ ਿੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੰੁਚਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਬਵੱਚ 
ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਸਰੀਰ ਬਵੱਚ ਰਬਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸੱੁਜੇ ਬਚਿਰੇ, ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ 
ਿੱਥਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਿ ਚੜ� ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਿੈ।  ਇੱਕ ਬਸਿਤਮੰਦ ਿੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨਾ ਬਜਸ ਬਵੱਚ ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਿੋਵੇ, ਇਿਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰੇਗਾ। 

ਸੋਡੀਅਮ
ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਤੇਜ਼ ਨੁਕਤਾ:
ਿਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਬਵੱਚ ਜਾਂ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਨਮਕ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ 
ਸਵਾਦ ਬਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਸੱੁਕੀਆਂ ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ 
ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ, ਬਸਰਕਾ, �ਨੰਬੂ, ਅਤੇ ਨਮਕ-ਰਬਿਤ ਸਵਾਦ-ਵਧਾਊ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਅਜ਼ਮਾਓ।



ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਿਾਰੇ ਸੇਧਾਂ
ਤੁਿਾਡੇ ਵੱਲਂੋ ਿਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਏਥੇ ਕੁਝ 
ਆਮ ਸੇਧਾਂ ਬਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। 

ਚਵਚਭੰਨ ਸਵਾਦਾਂ ਨੰੂ ਅਜਮਾਓ: ਿਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਬਵੱਚ ਜਾਂ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਨਮਕ ਦੀ 
ਵਰਤਂੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਬਵੱਚ ਸਮੰੁਦਰੀ ਨਮਕ, ਨਮਕੀਨ ਮਸਾਲੇ, ਨਮਕੀਨ 
ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਬਵਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਉਿ 
ਬਜੰਨ� ਾਂ ਬਵੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਿੰੁਦਾ ਿੈ (ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਨੋ ਸਾਲਟ, 
ਿਾਫ ਸਾਲਟ, ਨੂ-ਸਾਲਟ)। ਇਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਬਵੱਚ ਵਾਧਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਕਾਈਆਂ ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ, ਬਸਰਕਾ, 
�ਨੰਬੂ ਅਤੇ ਨਮਕ-ਮੁਕਤ ਸਵਾਦਾਂ ਨੰੂ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜੜੀਆਂ-
ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਬਲਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤਂੋ ਬਣਾਏ ਬਕਸੇ �ਿਰਬ ਸੇ਼ਕਰ� ਦੀ ਵਰਤਂੋ 
ਕਰੋ। ਉਦਾਿਰਨ: 2 ਛੋਟੇ ਚਮਚ ਅਜਵਾਇਣ, 2 ਛੋਟੇ ਚਮਚ ਮਰੂਆ, 2 ਛੋਟੇ 
ਚਮਚ ਰੋਜਮੇਰੀ ਅਤੇ 2 ਛੋਟੇ ਚਮਚ ਸੇਜ ਨੰੂ ਇਕੱਬਠਆਂ ਬਮਲ਼ਾਓ। 

ਤਾਜੇ ਭੋਜਨ ਖਾਓ: ਡੱਬਾਬੰਦ, ਆਚਾਰੀ, ਬਰੈਡੱ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੋਧੇ ਿੋਏ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ 
ਬਜਾਏ, ਅਨਸੀਜ਼ਨਡ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਠੰਢੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਿੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੀਟ, 
ਬਚਕਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਨਾਲ਼ ਿੀ, ਤਾਜੇ਼ ਜਾਂ ਠੰਢਾ ਕਰਕੇ ਰੱਿੇ ਉਿਨਾਂ 
ਮੀਟਾਂ ਤਂੋ ਬਚੋ ਬਜੰਨ� ਾਂ ’ਤੇ �ਸੀਜ਼ਨਡ� ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗਾ ਿੋਵੇ ਬਕਉ�ਂਬਕ ਇਿਨਾਂ 
ਭੋਜਨਾਂ ਨੰੂ ਨਮਕ ਦੇ ਘੋਲ਼ ਨਾਲ ਸੋਬਧਆ ਬਗਆ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। 

ਘਰੇਲੂ ਭੋਜਨ ਿਣਾਓ: ਜਦ ਸੰਭਵ ਿੋਵੇ, ਘਰੇ ਬਣਾਏ ਸੂਪ, ਚਟਣੀਆਂ, 
ਕੈਸਰੋਲ ਅਤੇ ਸਲਾਦ ਡਰੈਬਸੰਗਾਂ ਨੰੂ ਬਬਨਾਂ ਨਮਕ ਬਮਲ਼ਾਏ ਬਤਆਰ ਕਰੋ। 

ਸੁਖਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤਂੋ ਿੌਕਸ ਰਹੋ: ਤਾਜੇ਼ ਜਾਂ ਠੰਢਾ ਕਰਕੇ ਰੱਿੇ ਸੁਿਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ, 
ਡੱਬਾਬੰਦ ਸੂਪਾਂ; ਸੱੁਕੇ ਸੂਪਾਂ, ਅਤੇ ਚਟਣੀ ਦੇ ਬਮਸ਼ਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਤਾ/ਚੌਲ; 
ਆਚਾਰ, ਚਟਣੀਆਂ, ਸੋਧੇ ਿੋਏ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਸਨੈਕ ਭੋਜਨਾਂ ਨੰੂ ਿਰੀਦਣ ਤਂੋ 
ਬਚੋ ਬਜਵਂੇ ਬਕ ਆਲੂ ਬਚਪਸ, ਪਰਿੈ ਟੱਜੈ਼ਲੱ, ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ 
ਨਮਕੀਨ ਬਗਰੀਆਂ।  

ਭੋਜਨ ਦੇ ਲੇਿਲਾਂ ਦਾ ਅਚਧਐਨ ਕਰੋ: ਤੁਿਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ 
ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬਕਸਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਭੋਜਨ ਦੇ ਲੇਬਲਾਂ ਨੰੂ ਪੜ�ੋ । ਉਿਨਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਬਜੰਨ� ਾਂ ਬਵੱਚ ਸੋਡੀਅਮ 
ਸਮੱਗਰੀ ਸੂਚੀ (ingredient list) ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਆਉਦਂਾ ਿੈ ਅਤੇ ਮੱੁਿ ਭੋਜਨ 
ਵਾਸਤੇ ਪਰਿ ਤੀ ਸਰਬਵੰਗ 500 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ. ਤਂੋ ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਿੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਨੈਕ 
ਆਈਟਮ ਵਾਸਤੇ 125 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ. ਤਂੋ ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਿੈ। ਭੋਜਨ ਲੇਬਲਾਂ ’ਤੇ 
ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਿੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਬਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: ਮੋਨੋਸੋਡੀਅਮ ਗਲੂਟਾਮੇਟ (MSG), 
ਸੋਡੀਅਮ ਬੈਨਜੋ਼ਏਟ, ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਕਾਬਰਨ, ਲੂਣਾ 
ਪਾਣੀ, ਸੋਇਆ ਚਟਣੀ, ਬੇਬਕੰਗ ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ।

ਘਰਂੋ ਿਾਹਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ: ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰਂੈਟ ਬਸਿਤਮੰਦ ਭੋਜਨ-ਸੂਚੀ 
ਚੋਣਾਂ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਵੇ ਨੰੂ ਭੋਜਨ-ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਘੱਟ 
ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛੋ। ਤੁਿਾਡਾ ਪੰਜੀਬਕਰਤ ਆਿਾਰ-ਮਾਿਰ ਵੀ 
ਰੈਸਟੋਰਂੈਟਾਂ ਬਵੱਚ ਿਾਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ 
ਿੈ। ਇੱਕ ਿੋਰ ਮਦਦਗਾਰੀ ਸਰੋਤ ਿੈ �ਈਬਟੰਗ ਆਊਟ ਔਨ ਏ ਬਕਡਨੀ ਡਾਈਟ� 
ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਜੋ ਬਕ ਬਕਡਨੀ ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਬਕਚਨ ਵੈਬੱਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿੈ: 
www.kidneycommunitykitchen.ca/dietinformation



ਮਂੈ ਕੀ ਖਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਏਥੇ ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ (ਨਮਕ) ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ 
ਬਦੱ�ਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ:

ਪੀਣ ਪਦਾਰਥ: ਪਾਣੀ, ਕੌਫੀ, ਚਾਿ, ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲਾ ਿਬਣਜ ਪਾਣੀ, ਫਲ਼ਾਂ 
ਦਾ ਜੂਸ, ਸ਼ਕੰਜਵੀ।

ਕਂੈਡੀਆਂ ਅਤੇ ਚਮਠਾਈਆਂ: ਸੂ਼ਗਰ ਕਂੈਡੀ, ਸ਼ਬਿਦ, ਜੈਮ, ਜੈਲੀ, ਫਲ਼ਾਂ ਦਾ 
ਮੁਰੱਬਾ।

ਅਨਾਜ: ਪਰਿ ਤੀ ਸਰਬਵੰਗ 125–160 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ. ਤਂੋ ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ। 

ਿੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀ ਭੋਜਨ: ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ (ਿਰ ਦੂਜੇ ਬਦਨ 1 ਆਊਸਂ ਤੱਕ 
ਸੀਮਤ ਕਰੋ), ਬੋਕੌਨਚੀਨੀ। ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਦੱੁਧ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਦੀ ਜਾਂ ਫਲ਼ਾਂ 
ਵਾਲੀ ਦਿੀਂ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ½ ਤਂੋ 1 ਕੱਪ ਦਾ ਟੀਚਾ 
ਰੱਿੋ। 

ਠੰਢੇ ਸਮਾਪਨ ਭੋਜਨ (desserts): ਸ਼ਰਬਤ (ਸੋਰਬੇਤ), ਜੈਲੇਬਟਨ, ਸਾਦੇ 
ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਆਈਸ ਕਰੀਮ। 

ਕੱੁਕੀਜ: ਪਰਿ ਤੀ ਸਰਬਵੰਗ 125 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ. ਤਂੋ ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ।

ਕਰੈਕਰ: ਪਰਿ ਤੀ ਸਰਬਵੰਗ 125 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ. ਤਂੋ ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ।

ਕੜਕਵੀਆਂ ਸਨੈਕਸ: ਨਮਕ-ਰਬਿਤ ਪਰਿੈ ਟੱਜੈ਼ਲੱ, ਨਮਕ-ਰਬਿਤ ਕੌਰਨ ਬਚਪਸ, 
ਨਮਕ-ਰਬਿਤ ਏਅਰ-ਪੌਪਡ ਪੌਪਕੌਰਨ (ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ/
ਮਸਾਬਲਆਂ ਨੰੂ ਬਮਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ), ਨਮਕ-ਰਬਿਤ ਚਾਵਲ ਕਰੈਕਰ, 
ਐਪੱਲ ਬਸਨਾਮੌਨ ਜਾਂ ਕੈਰਾਮੈਲੱ ਰਾਈਸ ਕੇਕ, ਘਰੇ ਬਣਾਏ ਪੀਟਾ ਬਚਪਸ।

ਿਰਿੀਆਂ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਫਲੇਵਚਰੰਗਜ: ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲਾ ਬਨਸਪਤੀ ਬਘਉ, 
ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ, ਘਰੇ ਬਣਾਈ ਸਲਾਦ ਡਰੈਬਸੰਗ (ਬਬਨਾਂ ਨਮਕ), ਬਵਪਡ 
ਟੌਬਪੰਗ, ਬਵਪਡ ਕਰੀਮ, ਿੱਟੀ ਕਰੀਮ, ਬਬਨਾਂ ਨਮਕ ਬਤਆਰ ਕੀਤੀ ਤਰੀ, ਸੱੁਕੇ 
ਮਸਾਲੇ, ਬਸਰਕੇ (ਬਜਵਂੇ ਬਕ ਬਾਲਸਾਬਮਕ, ਵਾਈਨ, ਰਾਸਪਬੈਰੀ), �ਨੰਬੂ ਅਤੇ 
ਲਾਇਮ ਜੂਸ, ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲਾ ਬੇਬਕੰਗ ਪਾਊਡਰ (ਜੋ ਥੋਕ ਭੋਜਨ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ 
ਉਪਲਬਧ ਿੰੁਦਾ ਿੈ)।

ਠੰਢਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਚਡਨਰ: ਪਰਿ ਤੀ ਸਰਬਵੰਗ 500 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ. ਤਂੋ ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ 
ਨਾਲ – ਪਰਿ ਤੀ ਿਫਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੋ।

ਫਲ ਅਤੇ ਸਿਜੀਆਂ: ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਿੈ ਤਾਜੇ਼, ਡੱਬਾਬੰਦ ਜਾਂ ਠੰਢਾ ਕਰਕੇ 
ਰੱਿੇ ਫਲ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਠੰਢਾ ਕਰਕੇ ਰੱਿੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ (ਇਿ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੇਬਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਬਕ ਕੋਈ ਨਮਕ ਬਮਲ਼ਾਇਆ ਨਾ 
ਬਗਆ ਿੋਵੇ)। ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲੀਆਂ ਡੱਬਾਬੰਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ।

ਮੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ�ੋ ਟੀਨ ਭੋਜਨ: ਤਾਜ਼ਾ (ਸੀਜ਼ਨਡ ਨਿੀਂ) ਬੀਫ, ਵੀਲ, ਮੱਛੀ, ਸੂਰ 
ਦਾ ਮਾਸ, ਪੋਲਟਰੀ, ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਨਮਕ-ਰਬਿਤ ਪੀਅਨੱਟ ਬਟਰ। ਬਬਚਆ ਰੋਸਟ 
ਬੀਫ, ਟਰਕੀ ਅਤੇ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ। ਘਰੇ ਬਣਾਇਆ ਬਚਕਨ, ਟੂਨਾ ਜਾਂ ਸਾਲਮੋਨ 
ਸਲਾਦ (ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲੀ ਟੂਨਾ ਜਾਂ ਸਾਲਮੋਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ)। ਨੋਟ: ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਡੱਬਾਬੰਦ ਮੱਛੀ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ ਬਕਉ�ਂਬਕ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ-
ਰਬਿਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਨਿੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਵਰਤਣ ਤਂੋ ਪਬਿਲਾਂ 
ਧੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਸਨੈਕ ਿਾਰ: ਪਰਿ ਤੀ ਬਾਰ 125 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ. ਤਂੋ ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ਼। 

ਸੂਪ: ਪਰਿ ਤੀ ਸਰਬਵੰਗ 250 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ. ਤਂੋ ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ। 

ਸਪੈਚਸ਼ਲਟੀ ਫਲੇਵਚਰੰਗਜ: (ਇਿਨਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਿ ਤੀ ਬਦਨ 1 ਵੱ�ਡੇ ਚਮਚ ਤੱਕ 
ਸੀਮਤ ਕਰੋ) ਬਚੱਲੀ ਚਟਣੀ, ਕੈਚਅੱਪ, ਸਰਂੋ, ਮਾਯੋਨੇਜ਼, ਸਲਾਦ ਡਰੈਬਸੰਗ।

ਸੋਡੀਅਮ
ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ



ਮੈਨੰੂ ਚਕਹੜੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਏਥੇ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਬਦੱ�ਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ ਬਜੰਨ� ਾਂ ਤਂੋ ਤੁਿਾਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਸੋਡੀਅਮ (ਨਮਕ) ਅੰਸ਼ ਦੇ 
ਕਰਕੇ ਪਰਿੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ: 

ਿੋਤਲਿੰਦ ਜਾਂ ਡੱਿਾਿੰਦ ਿਟਣੀਆਂ: ਸੋਇਆ, ਬਾਰਬੀਕੂ, ਆਇਸਟਰ, ਸਟੇਕ, 
ਟੇਰੀਯਾਕੀ।

ਫਲੇਵਚਰੰਗਜ: ਬੂਲਯਾਨ ਬਕਊਬ, ਕੌਨਸੋਮੇ, ਸੱੁਕੇ ਸੂਪ ਦੇ ਬਮਸ਼ਰਣ, ਨਮਕੀਨ ਸੀਜ਼�ਨੰਗ 
(ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ ਬਪਆਜ਼ ਨਮਕ, ਯੂਨਾਨੀ ਸੀਜ਼�ਨੰਗ – ਨਮਕ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਟਕਾਂ 
(ingredients) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ)। 

ਡੱਿਾ ਿੰਦ ਭੋਜਨ: ਸਬਜ਼ੀਆਂ (ਨਮਕ ਦੇ ਨਾਲ) ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੂਸ, ਚਟਣੀ ਬਵੱਚ 
ਫਲ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਸਤਾ, ਬਮਰਚ, ਸਟੂਅ, ਸੂਪ। 

ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਚਮਸ਼ਰਣ: ਮਾਕਾਰੋਨੀ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਨੂਡਲਜ਼ ਅਤੇ ਚਟਣੀ, ਸਵਾਦ ਬਮਲ਼ੇ 
ਚਾਵਲ।

ਅਿਾਰ ਿਣਾਏ, ਸੋਧੇ, ਅਤੇ ਧੰੂਏ ਨਾਲ ਸੁਕਾਏ ਭੋਜਨ: ਅਚਾਰ, ਰੈਬਲਸ਼, ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਫਲ, 
ਲੋਕਸ ਅਤੇ ਿੈਬਰੰਗ, ਬੇਕਨ, ਨਮਕੀਨ ਪੋਰਕ, ਸਾਉਰਕਰਾਟ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਡੇਅਰੀ ਭੋਜਨ: ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਸਪਰੈਡੱ, ਫੀਟਾ ਚੀਜ਼, ਬਲੂ 
ਚੀਜ਼, ਲੱਸੀ। 

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮੀਟ: ਿੈਮ, ਵੀਨਰਜ਼, ਿਾਟ ਡੌਗਜ਼, ਸਾਸੇਜ, ਸਲਾਮੀ, ਪੈਪਰੋਨੀ, ਪਾਸਤਰਾਮੀ, 
ਕੋਲਡ ਕੱਟਸ/ਡੈਲੀ ਮੀਟ।

ਨਮਕੀਨ ਕਰੈਕਰ: ਸੂਪ ਕਰੈਕਰ, ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਡਪਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰੈਕਰ। 

ਨਮਕੀਨ ਸਨੈਕ ਭੋਜਨ: ਕਰੈਕਰ, ਆਲੂ ਬਚਪਸ, ਪਰਿੈ ਟੱਜੈਲੱਜ਼, ਪੌਪਕੌਰਨ, ਬਗਰੀਆਂ।

ਸੀਜਨਡ ਮੀਟ, ਮੱਛੀ ਜਾਂ ਪੋਲਟਰੀ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ:
ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਬਮਾਰੀ ਿੈ 
ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਿਪਤ ਵਾਸਤੇ 
ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੀਚਾ 2,000 
ਬਮ.ਗਰਿ ਾ. ਪਰਿ ਤੀ ਬਦਨ ਿੈ। ਇਿ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ 
ਪੰਜੀਬਕਰਤ ਆਿਾਰ-ਮਾਿਰ ਕੋਲਂੋ 
ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਬਕ ਤੁਿਾਡੀ ਅਬਧਕਤਮ 
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੋਡੀਅਮ ਸੀਮਾ ਕੀ ਿੋਣੀ 
ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।



ਸੋਚਧਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ
ਸੋਧੇ ਿੋਏ (ਪਰਿ ਾਸੈਸਡ) ਭੋਜਨ ਬਿੁਤ ਸਾਰਾ ਸੋਡੀਅਮ ਬਮਲ਼ਾਉਦੇਂ ਿਨ। ਬਨਮਨਬਲਿਤ ਸਾਰਣੀ ਬਵੱਚ ਤਾਜੇ਼ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਿੋਏ ਭੋਜਨਾਂ ਬਵੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ 
ਅੰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਿਰਨਾਂ ਿਨ।

ਤਾਜੇ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨਾਂ ਚਵੱਿ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ 
ਅੰਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
ਖੀਰਾ
7 ਤਾਜੇ਼ ਿੀਰੇ ਦੀਆਂ ਕਾਤਰਾਂ = 2 ਚਮ.ਗ� ਾ.
ਿੀਰਾ ਅਤੇ 2 ਵੱ�ਡੇ ਚੱਮਚ ਰਂੈਚ ਸਲਾਦ ਡਰਿ ੈ ਬਸੰਗ = 
242 ਚਮ.ਗ� ਾ. 
1 ਔਸਤ ਸੋਏ ਅਚਾਰ = 569 ਚਮ.ਗ� ਾ.
ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ 
3 ਆਊਸਂ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ = 59 ਚਮ.ਗ� ਾ. 
4 ਕਾਤਰਾਂ ਬੇਕਨ = 548 ਚਮ.ਗ� ਾ. 
3 ਆਊਸਂ ਿੈਮ = 1,114 ਚਮ.ਗ� ਾ.

ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਮਾਸ 
½ ਬਚਕਨ ਬਰਿੈ ਸੱਟ = 69 ਚਮ.ਗ� ਾ. 
217 ਗਰਿ ਾਮ ਠੰਢਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬਿਆ ਬਚਕਨ ਪਾਈ = 
825 ਚਮ.ਗ� ਾ.
ਮਾਯੋਨੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 219 ਗਰਿ ਾਮ ਭੁਰਭੁਰਾ ਬਚਕਨ 
ਬਫਲੇ ਸਂੈਡਬਵਚ = 1,424 ਚਮ.ਗ� ਾ.
ਫਲੇਵਚਰੰਗਜ 
1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ �ਨੰਬੂ ਦਾ ਜੂਸ = 1 ਚਮ.ਗ� ਾ.
1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਸੋਇਆ ਚਟਣੀ = 1,029 ਚਮ.ਗ� ਾ. 
1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਨਮਕ = 2,325 ਚਮ.ਗ� ਾ.

5% ਤਂੋ ਘੱਟ

5 – 10%

10 – 20%

20% ਤਂੋ ਵੱਧ

ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ 125 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ. ਤਂੋ ਘੱਟ

ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ 250 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ. ਤਂੋ ਘੱਟ

ਸੋਡੀਅਮ 250 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ – 500 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ. ਬਵਚਕਾਰ

ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ 250 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ. ਤਂੋ ਵੱਧ

ਵਧੀਆ ਿੋਣ – ਇੱਕ ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਬਜਸਦਾ ਿਰ ਰੋਜ਼ ਮਜ਼ਾ ਬਲਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ

ਵਧੀਆ ਿੋਣ – ਇੱਕ ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੱਟ 
ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲੀ ਿੁਰਾਕ ਬਵੱਚ ਬਫੱਟ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਿੈ

ਸੁਿੇਤ ਰਹੋ – ਇੱਕ ਔਸਤ ਸੋਡੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੱਟ 
ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲੀ ਿੁਰਾਕ ਬਵੱਚ ਬਫੱਟ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਿੈ

ਸੁਿੇਤ ਰਹੋ – ਇੱਕ ਉੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਬਜਸਨੰੂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲੀ 
ਿੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮਂੇ ਿਾਧਾ ਨਿੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ

% ਰੋਜਾਨਾ ਮੱੁਲ ਪ� ਤੀ ਸਰਚਵੰਗ ਚਕੰਨਾ ਸੋਡੀਅਮ? ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਿ ਹੈ...

ਕੀ ਤੁਸੀ ਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ:

ਸੋਧੇ ਿੋਏ ਭੋਜਨਾਂ ਬਵੱਚ 
ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ 

ਬਿੁਤ ਬਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 
ਿੰੁਦੀ ਿੈ।

ਸੋਡੀਅਮ
ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ



�ਪੋਸ਼ਣ ਤੱਥਾਂ� ਵਾਲੇ ਲੇਿਲ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ

ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਿ ਹੈ...

ਸੋਡੀਅਮ (ਨਮਕ) ਸਿੰਧੀ ਉਤਪਾਦ 
ਲੇਿਲਾਂ ਨੰੂ ਚਕਵਂੇ ਪੜ�ਨਾ ਹੈ
ਕਈ ਭੋਜਨਾਂ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਲ (�ਪੋਸ਼ਣ ਤੱਥ�) ਇਿ ਬਦਿਾਉਦੇਂ ਿਨ ਬਕ ਉਿਨਾਂ ਬਵੱਚ ਬਕੰਨ� ਾ 
ਕੁ ਸੋਡੀਅਮ ਿੈ। ਇਸ ਸੰਬਿਆ ਨੰੂ ਬਮ.ਗਰਿ ਾ. ਬਵੱਚ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੱੁਲ ਦੇ ਪਰਿ ਤੀਸ਼ਤ ਦੋਨਾਂ ਵਜਂੋ 
ਬਦਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਿੇਠਾਂ �ਪੋਸ਼ਣ ਤੱਥਾਂ� ’ਤੇ ਬਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਬਰਤ ਕੁਝ ਸੇਧਾਂ 
ਬਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ ਬਜੰਨ� ਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਬਵੱਚ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਿਰੀਦਦਾਰੀ 
ਕਰਦੇ ਸਮਂੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਉਦਾਹਰਨ: ਚਿਕਨ ਨੂਡਲ ਸੂਪ ਦਾ ਮਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚਤਆਰ
•  ਇਿ ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਲ ਬਦਿਾਉਦਂਾ ਿੈ ਬਕ ਇਸ ਸੂਪ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਬਵੰਗ (250 ਬਮ.ਲੀ.) ਬਵੱਚ 

910 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ. ਸੋਡੀਅਮ ਿੰੁਦਾ ਿੈ – ਜੋ ਬਕ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੱੁਲ ਦਾ 38% ਿੰੁਦਾ ਿੈ। 
ਬਕਉ�ਂਬਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੱੁਲ ਦਾ 20% ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਾਉਦਂਾ ਿੈ, ਇਸ 
ਲਈ ਇਿ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਚੋਣ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਿੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿੀਂ ਿਾਧਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ। 

•  ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਵੱਚ ਲੇਬਲ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਉਤਪਾਦ ਬਵਚਲੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ 
ਇੱਕ ਬਬਆਨ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ: �ਸਾਡੀ ਮੂਲ ਪਕਵਾਨ-ਬਵਧੀ ਨਾਲਂੋ 25% ਘੱਟ 
ਸੋਡੀਅਮ�। ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਬਵੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿੁਤ ਬਜ਼ਆਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ 
ਇਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਸਲ ਸੋਡੀਅਮ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਇਿ ਬਨਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲੀ 
ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਿੈ ਬਕ ਕੀ ਇਸਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।  

•  ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਬਕ ਪੋਸ਼ਣ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਰਣੀ ਬਵੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਸਤੇ % ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੱੁਲ 
ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਬਤਆ ਬਗਆ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਕਸੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਬਮਾਰੀ ਦੇ 
ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਨਾਲਂੋ ਵੱਧ ਿੈ।

•  ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਬਲ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਲੇਬਲ ’ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਤਾਂ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ 
ਬਨਰਮਾਤਾ ਇੱਕ ਟੌਲ-ਫਰਿ ੀ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਦੇ ਿਨ ਬਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਅਤੇ 
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਪੋਸ਼ਣ ਤੱਥ (ਪ� ਤੀ 250 ਚਮ.ਲੀ.)
ਮਾਤਰਾ                                       % ਰੋਜਾਨਾ ਮੱੁਲ

ਕੈਲੋਰੀਆਂ 100

ਿਰਿੀ 1.5 ਗਰਿ ਾ.                                                     2 %

    ਸੰਬਤਰਿ ਪਤ ਚਰਬੀ 0.5 ਗਰਿ ਾ.

    + ਟਰਾਂਸ ਚਰਬੀ 0 ਗਰਿ ਾ.                                     3 %

ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ 15 ਗਰਿ ਾ.

ਸੋਡੀਅਮ 910 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ.                                       38 %

ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ 190 ਬਮ.ਗਰਿ ਾ.                                      5 %

ਕਾਰਿੋਹਾਈਡ� ੇ ਟ 14 ਗਰਿ ਾ.                                         5 %

    ਰੇਸ਼ਾ 2 ਗਰਿ ਾ.                                                      8 %

    ਚੀਨੀ 3 ਗਰਿ ਾ.

ਪ�ੋ ਟੀਨ 8 ਗਰਿ ਾ.

ਬਵਟਾਬਮਨ ਏ   20 %                    ਬਵਟਾਬਮਨ ਸੀ   10 % 

ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ   2 %                        ਆਇਰਨ   4 %

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ:
ਇਿ ਲੇਬਲ ਉੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਲਈ ਚੋਣ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਿੈ 
ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਿੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿੇ ਬਕਸੇ 

ਬਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਬਕ ਇਸਨੰੂ ਨਾ ਿਾਵੇ।



ਮੇਰੇ ਨੋਟ-ਕਥਨ

ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰੋਜਾਨਾ ਟੀਿਾ ਹੈ:

ਮੇਰੇ ਟੀਿੇ: (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਂੈ ਸਧਾਰਨ ਡੱਿਾਿੰਦ ਸਿਜੀਆਂ ਦੀ ਿਜਾਏ ਤਾਜੀਆਂ, ਠੰਢੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲੀਆਂ ਡੱਿਾਿੰਦ ਸਿਜੀਆਂ ਦੀ ਿੋਣ ਕਰਾਂਗਾ/ਗੀ।)

2.

ਮੱੁਖ ਨੁਕਤੇ:

1.

3.

ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ: ਟੈਲੀਫੋਨ:

ORN1733P

ਸੋਡੀਅਮ
ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਚਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਿੰਧੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਿਾਿਤ
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਬਮਾਰੀ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ (the Chronic Kidney Disease Nutrition Fact Sheets) ਦੀ ਬਸਰਜਣਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਰੀਨਲ 

ਨੈਟੱਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਰੀਨਲ ਡਾਇਬਟਸ਼ਨਜ਼ ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਿਯੋਗ ਕਰਕੇ 2012 ਬਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਬਮਆਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਸੱਬਿਅਕ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੱੁਪ ਨੇ ਬਚਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ 
ਦੀ ਬਬਮਾਰੀ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਬਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਡਨੀ ਫਾਊਡਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲ 
ਬਣਾਇਆ। ਇਿ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਉਿਨਾਂ ਮੌਜੂ਼ਦਾ ਬਸੱਬਿਆ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿੀਂ ਿਨ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ, ਸਗਂੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਿਨਾਂ 
ਦੀ ਸੰਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਨ। ਬਚਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਬਮਾਰੀ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੈਟੱ ਵਜਂੋ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਿੈ।  

ਬਚਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਬਮਾਰੀ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੰੂ ਇੰਡੀਪਂੈਡਅੰਟ CKD ਡਾਈਬਟਸ਼ਨ ਵਰਬਕੰਗ ਗਰੱੁਪ ਦੀਆਂ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ 
ਰਾਿੀਂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਬਗਆ ਸੀ: ਮੈਲੀਸਾ ਐਚਸਨ, ਆਰ.ਡੀ. (ਗਰਂੈਡ ਬਰਵਰ ਿਾਸਪੀਟਲ); ਡਾਰਲੀਨ ਬਰੌਡ, ਆਰ.ਡੀ. (ਬਕੰਗਸਟਨ ਜਨਰਲ ਿਾਸਪੀਟਲ); 
ਸੈ਼ਨਨ ਚੈਸਟਰਫੀਲਡ, ਆਰ.ਡੀ. (ਬਵੰਡਸਰ ਰੀਜੀਨਲ ਿਾਸਪੀਟਲ); ਸਾਊਡਂਰਾ ਡੰਫੀ, ਆਰ.ਡੀ. (ਸਂੇਟ ਜੋਸਫ’ਸ ਿੈਲਥਕੇਅਰ ਿੈਬਮਲਟਨ); ਜੂਨ ਮਾਰਬਟਨ, 
ਆਰ.ਡੀ. (ਗਰਂੈਡ ਬਰਵਰ ਿਾਸਪੀਟਲ); ਬਕਰਿ ਸਟੀਨ ਨੈਸ਼, ਆਰ.ਡੀ. (ਯੂਨੀਵਰਬਸਟੀ ਿੈਲਥ ਨੈਟੱਵਰਕ)।

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


