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کھانا   صحتمندانہ 
بنیادی باتیں

صحتمندانہ کھانا ذیا بیطس کے بندوبست
کے لئےایک اہم حصہ ہے۔

اپنے خاندان صحت کی نگداشت مہیا کرنے والے سے کہیں کہ وہ آپ کو رجسٹرڈ ماہر خوراک کی طرف بھیجے۔آپ
Ontario.ca/eatright1-877-510-510-2 کو بھی دیکھ یا فون نمبر

پرکال کرسکتے ہیں تاکہ جسٹرڈماہر خوراک سے بات کریں تا ایساخوراک 
کا مینوتیارکرے، جوآپ کے لئے درست ہے۔سردست یہاں کچھ اشارات ہیں جوآپ کو آغاز کرنے میں مدد دیں گے۔

 سبباشارات
 ہردن عمومی اوقات میں تین کھانے

کھائیں اور وقفہ والی خوراک چھ
 گھنٹوں سے زائد فرق کے ساتھ نہ
ہو۔آپ صحتمند ناشتے سے فائدہ

ُاٹھاسکتے ہیں۔

 عمومی اوقات پر کھانا آپ کے خون میں
گلوکوزکی سطح کو

 کنڑول کرنے میں مدد دےگا

 شکر اور مٹھائیوں کو محدود کریں
جیسے کہ، شکر، عام سوڈا، کھانے

کے بعد میٹھا، کینڈیز جام اور شہد

جتنی زیادہ شکر آپ کھاتے ہیں،انتاہی اونچے درجے کا خون
میں گلوکوز ہوگا۔مصنوعی شکر ایک بہترپسندہوسکتی ہے

جو آپ کھانے کھاتے ہیں ان میں
اونچے درجے کی چکنائی والے

 کھانوں کی مقدار کومحدود کریں 
جیسے کے تلے ہوئے کھانے، چپں اور پیسٹریاں۔

اونچے درجے کی چکنائی والے کھانے آپ کے وزن
 میں اضافے کا باعث ہوسکتے ہیں۔ صحتمند وزن

آپ کے دل
کے لئے صحتمندہو سکتا ہے 

ہر کھانے پر نشاستہ والے کھانے چنیں جیسے
کہ مکمل ۔ غلہ 

والی روٹی اور سیریل، چاول، نوڈلز، یاآلو۔ 

 نشاستہ والے کھانے گلوکوز میں تبدیل کئے
جاسکتے ہیں جس

کی آپ کے بدن کو ضرورت ہے 

 اونچے درجے کےآٹے کے بھوسے والے کھانے )مکمل
غلہ والی روٹیاں اورسریل ، مسور کی

،دال، خشک پھلیاں 
بھورے چاول، سبزیاںاور فروٹ(۔

اونچے درجے کے آنے کے بھوسے والے کھانے آپ
کو پیٹ بھرامحسوس کرائیں گے اور آپ کے گلوکوزاور

کو لسٹرول کی سطح کو کم کریں گے ۔ سبزیاں اونچے درجے کی
غذائیت اور کم کیلوریزرکھتی ہیں

 اپنے خاندانی صحت کی نگہداشت مہیا کرنے
والے سے بات

 کریں آیاکہ آپ اپنےکھانے کے پالن میں شراب بھی
 شامل کرسکتے ہیں اورت یہ کتنا محفوظ ہے۔

 شراب خون میں گلوکوز کی سطح کومتاثر کر
سکتی ہے اور آپ کا

وزن بڑھاسکتی ہے

پاپ اور فروٹ کے جوس کا باقاعدگہ سے پینا آپ کے خوناگر آپ پیا سے ہیں تو پانی پئیں۔
میں گلوکوز کی سطح کو بڑھائیں گے

 باقاعدہ جسمانی کارکردگی آپک کے خون میں گلوکوزجسمانی طور پر چاک و چوبندہوں۔
کے کنڑول

کو بہتر بنائےگی

یہ ایک فطری بات ہے کہ آپ کو کھانے کے بارے
میں سواالت ہوں کہ کیا کھانا کھایا جانے۔ رجسٹرڈنرس

 آ پ کی اس بارے میں آپ کے پسندیدہ کھانے آپ
کے ذاتی کھانے کے پالن میں شامل کر کےمدد

 کر سکتا /  سکتی ہے آپ رجسٹرڈ ماہر خوراک سے بھی ایٹ
 فون نمبر Eat Right Ontarioرائیٹ اونٹاریو 

 1-877-510-510-2

پر مفت بات کر سکتے ہے یا  ایٹ 
ontraio.ca/eatrightرائیٹ اونٹاریو 

مالحظہ کریں۔

http://Ontario.ca/eatright
http://ontario.ca/eatright
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صحتمندانہ کھانا- بنیادی باتیں
معینہ مقدار کےسائززکی مناسبت رکھنا

معینہ مقدارکے سائززپرنظررکھیں۔،اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا
کھاتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں، یہ بہت

اہم عنصرہے۔ایسے معینہ مقدارکے سائزز کولیں جو آپ کے بدن
کے صحتمندوزن کو قائم رکھیں۔

مندرجہ ذیل آلہ آپ کو یہ تصوردے سکتا ہے کہ کون سے معینہ
مقدارکے سائززمناسب ہیں۔

:  *فروٹ * / غلہ اور نشاستہ

(Beyond the Basics)کھانوں کے گروپ کے نام بیانڈوی بیکس*
میل پالنئگ مارصحتمند

(Meal Planning for Healthy Eating)کھانا 
 ڈایا بیٹس پریوینشن ایند مستجھنٹ©

Diabetes Prevention and Management©

 کینیڈین ڈایا بیٹس ایسوسی ایشن2005
Canadian Diabetes Association, 2005سے لئے گئے ہیں۔ 

ہرایک غلہ اورنشاستہ، اور فروٹ، سے اپنی مٹھی کے برابر مقدار
چنیں۔

:  *سبزیاں
اس قدرچنیں جتناکہ آپ دونوں اہتھوں میں پکڑسکتے ہیں۔

: * گوشت اورمتباداالت  
اپنے اہتھ کی ہتھیلی کے برابرمقدارچنیں اوراپنی چھوٹی انگلی کے

برابر موٹائی۔

:  * چکنائیاں  
 اپنے انگوٹھے کے پوٹے کے سائز کے برابرچکنائی کو محدود

کریں۔برابر موٹائی۔

:  * دودھ متبادل  
250+کھانے کے ساتھ کم چکنائی واال دودھ 

ملی لیڑ)8اونس(پئیں ۔

اگر آپ دودھ میں موجود قدرتی شکرکوبرداشت تو تقویت بخش سویاوالے مشروب پینے کی کوشش کریں۔  +

کھانے کے پالن کے نمونے

بڑی بھوک رکھنے والوں کے لئےتھوڑی بھوک رکھنے والوں کے لئے
ناشتہ :

ٹھنڈا سیریل )1/2 کپ، 125  ملی لیڑ(

 مکمل غلہ کا ٹوسٹ) 1 سالئس(

ایک سنگترہ

کم چکنائی واال دودھ +)1کپ،  250 ملی لیٹر(

چائے یا کافی

دوپہرکاکھانا :
 ایک سینڈوچ

مکمل غلہ کے بریڈکے 2 سالئس یا 6 انچ پیٹا

گوشت، چکن یا مچھلی )2اونس 60 گرام(

نان - اہئیڈروجنیٹڈمارجرین )1چائے کا چمچ، 5ملی لیٹر(

گاجریں

کم چکنائی والی سادہ دہی )پون کپ، 175ملی لیٹر(

چائے یاکافی

رات کاکھانا:
ایک درمیانہ آلویا چاول )2/3کپ، 150 ملی لیٹر(

سبزیاں

نان- اہئیڈروجنیٹڈمارجرین )1-چائے کا چمچ، 5 ملی لیٹر(

کم چربی واال کوشت،چکن یا مچھلی)2-اونس60گرام(

خربوزہ )1کپ،250ملی لیڑ(

کم چکنائی واال دودھ+)1-کپ،250ملی لیڑ(

چائےیاکافی

شام کا ہلکاناشتہ:
کم چکنائی واالپنیر)1-اونس۔30 گرام(

مکمل غلہ کےکریکرز)4(

ناشتہ :
ٹھنڈاسیریل)1/2 کپ، 125ملی لیڑ(

مکمل غلہ کاٹوسٹ)-2سالئس(
ایک سنگترہ

کم چکنائی واالدودھ+)-1کپ، 250ملی ملیڑ(
کم چکنائی واالپنیر)دواونس،60گرام(

چائے یا کافی
دوپہرکاکھانا:

سوپ،)ایک کپ،250ملی لیڑ(
 ایک سینڈوچ

دوسالئس مکمل غلہ کے بریڈم یا6 پیٹا
کم چربی واال گوشت،چکن یا مچھلی)تین اونس 90گرام(

 ٹماٹرکے قتلے
نان- اہئیڈروجنیٹڈمارجرین )ایک چائے کا چمچ،5ملی لیڑ(

گاجریں
کم چکنائی والی سادہ ہی)پون کپ،175ملی لیٹر(

چائے یاکافی
بعد دوپہرہلکاناشتہ:

ایک درمیانہ سیب یاچھوٹاکیال
رات کا کھانا

ایک بڑاآلویاپکے نوڈلز)1/2-1( کپ، 375ملی لیڑ(
سبزیاں

 سبزسالد،کم چکنائی والی ڈریسنگ کے ساتھ
کم چکنائی واالگوشت،چکن یا مچھلی)4- اونس120گرام(

ایک درمیانی ناشپاتی
کم چکنائی واال دودھ+)1- کپ،250ملی لیڑ(

چائےیاکافی
:شام کا ہلکاناشتہ

مونگ پھلی کامکھن،)4-چاول والےچمچ،60ملی لیڑ(
مکمل غلہ کے کریکرز)4(

کم چکنائی واال دودھ+)1-کپ، 250ملی لیٹر(
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کھانے کے پیکٹ پر لگے ہوئے لیبل پرغذایئت کے حقائق پڑھیں تاکہ صتمندانہ کھانے کا انتخاب کرسکیں۔

کھانے کے لئے سائز

روزانہ پییکٹ پر لکھی یوئی مقدارکواس سےجانچیں جو آپ کھاتے ہئں۔
 فیصدروزنہ کی قدریہ بتائی ہے کہ کس قدر ایک خاص غذائیت ایک کھانے کے وقت میں پانی جاتی ہے۔٪

اسی قسم کی
 دوسری اشیاء کا جائزہ لیں۔ ایسا کھانا چنیں جو کم ٪ فیصدی روازنہ چکنائی والی قدر کا ہوا اور اونچے درجے

کے ریشے والی قدر کا ہو۔

چکنائی

کم چکنائی رکھنے والے کھانے چنیں•

ایساکھانا چنیں جو کم چکنائی زدہ یا تربترنہ ہو•

چکنائی منتقل کرنے والوں کے سوا کھانا چنیں•

کولسٹرول

ایسا کھانا جس میں کم یا بالکل کولسٹرول نہ ہو•

دوسوملی گرام سے کم کو لسٹرول روزانہ کا تہیہ کریں•

ریشہ

اونچے درجے پر ریشے والے کھانے چنیں•

25گرام سے 50گرام یا 15گرام سے 25گرام 1000/کلوکیلوریز/یومیہ     • 

کھانوں کے پیکٹ پر ان کے اجزاءکو پڑھیں۔    ایسے کھانوں سے پرہیز کریں جن میں یہ چکنائیاں موجودہوں

اہئیڈروجنیٹڈ یاکچھ اہئیڈروجنیٹڈ تیل، چربی•

مدارینی چکنائیاں/تیل جیسے کہ نارئل، مدارینی درخت کے پھل کا مغز•

 کھانے کے لیبلوں کی بارے میں مزید معلومات کے لئے مالحظہ کریں ہیلتھ کینیڈا
(www.hc-sc.gc.ca) 

 صحتمندانہ کھانے کے بارے میں مزید معلومات کے لئے اپنی غذائیت کا بندوبست کرنا
(Managing Your Nutrition)

کے بارے میں فلم دیکھیں، جو اس بستے کا حصہ ہے۔ 

ایک متوازن خوراک

سبزیاں  )کم از کم دو اقسام کی(

 گوشت اور متبادالت
)مچھلی، کم چربی واال
 گوشت، مرغی، پھلیاں

اور دال مسور(

 غلہ اور نشاستہ
)آلو چاول، مکی، پا ستا(

دودھ
 فروٹ

منجانب کینیڈا کی خوراک کی راہنمائی والے کھانوں کے ساتھ اچھا کھانا•
)Eating Well with Canada’s Food Guide(

ہر کھانے کے ساتھ
چارکلیدی کھانوں کے گروپ میں سے کم از کم تین کھانے لیں:

 سبزیاں اورپھل

غلہ کی اشیاء

دودھ اور متبادالت

گوشت اور متبادالت

اپنے کھانے کے حصہ میں مچھلی ،کم چربی واال گوشت، کم چکناپنیر•

انڈے یا سبزی سے نکالی ہوئی مقوی چیزوں کا انتخاب

)سویاپین سے تیار شدہ دہی، پھلیاں، وال مسور(شامل کریں۔

دودھ کا گالس اور پھل کا ٹکڑالیں اور اپنے کھانے کو مکمل کریں۔•

ناشتہ کھانے کا یقین کریں- یہ آپ کے دن کا اچھا آغاز مہیا کرتا ہے

http://www.hc-sc.gc.ca
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صحتمندکھانا – بنیادی باتیں

حصہ کو کنٹرول کرنے کے لئے اشارات: رات کے کھانے کی
پلیٹ استعمال کرنے کی بجائے ، دوپہر کے کھانے والی پلیٹ

استعمال کرین ۔ تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ایسے لوگوں
کو ان برتنوں میں دیا جائے جن میں کہ زیادہ کھانا سماسکتا ہو تو وہ اس

کی نسبت زیادہ کھاتے ہیں جن بر تنوں میں کم سما تا ہے۔

گھر سے باہر کھانے کے اشارات

جب آپ کاپیٹ بھر جائے تو کھانے سے رک جائیں:زائد کھانا گھر لے جائیں•
کھانے سے قبل ہلکے پھلکے ناشتوں کو نظر انداز کریں نہ حصہ لیں•
ایک طرف سائیڈپر چتیوں کے لئے کہیں اور انہیں محدود تک استعمال کریں•
کھانوں کی فہرست سے آرڈرکریں بجانے کے کہ بوفے پر جائیں•
اپنے انتخاب کو متوازن کریں جس کے بارے میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ کم صحتمند ہے•

 ایک صحتمند انہ انتخاب کے ساتھ 
)مثال فرائی شدہ مرغ بھنے ہوئے  آلو کے ساتھ نہ کہ فرنچ فرائیز(

جن لوگوں کو ذیابیطس ہے انہیں میٹھے کھانے میانہ روی کے ساتھ استعمال کرنے چاہئے۔
 اس کا خون کے گلوکوز کی سطح پر اثر مختلف ہوگا ۔ اپنے ماہر خوراک سے بات کریں کہ آپ

میٹھی چیز اور میٹھے کھانے اپنی خوراک میں کیسے فٹ کریں۔

کم چکنائی والی چیزوں کا انتخاب کریں )مثالچکنائی
کشید کیا ہوا دودھ استعمال کریں، کم چکنائی واال پنیر، اور

کم چربی واال گائے کا قیمہ، گوشت سے چربی اتار
لیں، مرغی وغیرہ۔، اور صرف کم مقدار میں چکنائی

شامل کریں جیسے کہ تیل اور / یا سالد کی ڈرےسنگ(۔

Content taken from the Canadian Diabetes 
Association’s consumer fact sheet, 
Just the Basics. U
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