غذا اور ذيابيطس
غذائيت اور ڈائٹيٹکس
مريض کا معلوماتی کتابچہ

ذيابيطس کيا ہے؟
ذيابيطس تب ہوتا ہے جب خون ميں گلوکوز )شکر( کی مقدار بہت زياده ہوجاتی ہے۔
بغير ذيابيطس والے لوگوں ميں انسولين نامی ہارمون خون ميں شکر کی سطحوں پر قابو پانے ميں
مدد کرتا ہے۔ انسولين ايک چابی کی طرح کام کرتا ہے اور گلوکوز کو خون سے ان خليوں ميں
جانے ديتا ہے جن پر آپ کا جسم مشتمل ہے۔ آپ کے خليے گلوکوز کا استعمال ايندھن کی طرح
کرتے ہيں۔
ذيابيطس والے لوگوں ميں يا تو زياده انسولين نہيں ہوتا؛ يا انسولين ٹھيک طرح سے کام نہيں کرپاتا
ہے جسے انسولين کی مزاحمت کہتے ہيں۔ اگر ابھی تک ذيابيطس کی تشخيص نہيں ہوئی ہے يا اس
پر ٹھيک طرح قابو نہ رکھا گيا ہو تو ،خون ميں گلوکوز کی اعلی سطحيں درج ذيل عالمات پيدا
کرسکتی ہيں:
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تھکن محسوس ہونا
غيرمعمولی پياس لگنا
وزن ميں کمی
زياده کثرت سے پيشاب آنا

ذيابيطس کا نظم کيسے کيا جاتا ہے؟
فرد اور ذيابيطس کی قسم کے لحاظ سے اس کا نظم چار ميں سے ايک طريقے کے ذريعہ کيا جاتا
ہے:





صرف غذا سے
غذا اور ٹيبلٹس )جيسے ميٹفارمين اور گالئيکليزائڈ(
غذا اور انسولين
غذا ،ٹيبلٹس اور انسولين

فعال رہنا اور ايک صحت مندانہ وزن برقرار رکھنا يا اگر آپ کا وزن صحت مندانہ دائرے سے باہر ہے تو وزن کم کرنے کا
ہدف رکھنا۔ اگر آپ اپنے ليے صحت مندانہ وزن ،وزن پر قابو رکھنے يا جسمانی سرگرمی سے

متعلق مشوره چاہتے ہيں تو براه کرم اپنے  ،GPپريکٹس نرس يا ذيابيطس کی ٹيم سے پوچھيں۔

غذا سے کس طرح مدد مل سکتی ہے؟
لوگوں کو ذيابيطس کی تشخيص ہوتی ہے تو اکثر وه فکرمند ہوجاتے
جب
ہيں کہ انہيں ايک دشوار غذائی معمول پر عمل کرنا ہوگا۔ براه کرم خوفزده نہ ہوں! ذيابيطس کے
ليے صحت بخش غذا کھانے ميں ايک متوازن غذا لينا ،کاربوہائيڈريٹ سے واقف رہنا )ايک غذائيت
بخش ماده جو خون ميں شکر کی سطحوں کو متاثر کرتا ہے( اور دل کے ليے صحت بخش کھانے
کی عادات شامل ہيں۔ ذيابيطس والے لوگوں کو دل کا مرض ہونے کا کافی زياده خطره ہوتا ہے۔
يہ کتابچہ زندگی کے ليے صحت مندانہ طور پر کھانے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اس ميں
کافی سارے عملی مفيد مشورے ہيں۔ اسے پﮍھتے وقت آپ اپنی غذائی عادات کے بارے ميں
سوچيں اور ان تبديليوں کو شناخت کريں جن سے آپ کو اپنے اہداف کے حصول ميں مدد ملے گی۔
غذائی تبديليوں سے درج ذيل ميں مدد مل سکتی ہے:
 آپ کے خون ميں شکر کی سطحوں کو ممکنہ حد تک معمول پر رکھنا
 صحت مندانہ وزن برقرار رکھنا اور وزن ميں کمی کو فروغ دينا
 کمتر فشار خون
 کمتر کوليسٹرول
 ذيابيطس سے وابستہ پيچيدگيوں کے خطرات کو کم کرنا ،جس سے آنکھ،
دل اور گردے متاثر ہوسکتے ہيں
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متوازن غذا کيا ہے؟
ذيل کی تصوير ہمارے کھانے ميں شامل پانچ غذائی گروپز اور ايک اوسط دن ميں ان ميں سے ہر
ايک کے مجوزه تناسب کو دکھاتے ہيں۔
ﻧﺷﺎﺳﺗﮯ دار

ﭘﮫل او ر

ﻏذاﺋﯾں ﺟﯾﺳﮯ

ﺳﺑﺰﯾﺎں

ﭼﺎول ،آﻟو ،ﭘﺎﺳﺗﺎ،
ﻧﺎن ،ﻧﺎﺷﺗﮯ ﮐﺎ
دودھ ﺳﮯ
ﺑﻧﯽ ﻏذاﺋﯾں

ﭘﺮوﭨﯾن ﺳﮯ ﺑﮫﺮﭘور ﻏذا
زﯾﺎده ﭼﮐﻧﺎﺋﯽ اور/ﯾﺎ
ﺷﮐﺮ واﻟﯽ ﻏذا

ﺟﯾﺳﮯ ﮔﮫوﺷت ،ﻣﭼﮫﻠﯽ،
اﻧڈے ،ﺳوﯾﺎ ،ﭘﮫﻠﯾﺎں دال

ايک صحت بخش متوازن غذا کھانے ميں آپ کی مدد کے ليے يہاں چند مفيد نکات ديے جارہے ہيں:











کھانا پابندی سے کھائيں
نشاستہ دار غذاؤں کی زياده ريشے والی قسميں چنيں جيسے کہ بيج والے يا سالم اناج والے نان
اور کھير
روزانہ کم سے کم سے کم  5حصے پھل اور سبزياں کھائيں۔
روزانہ دو بار پروٹين سے بھرپور غذا کھائيں جيسے گوشت ،مچھلی ،سويا ،دال يا پھلياں
اگر آپ کو تيل والی مچھلی )جيسے سالمن ،ٹراؤٹ ،ميکريل ،پلچارڈ اور سارڈائنس( پسند ہے تو
اسے ہفتے ميں دوبار لينے کی کوشش کريں
روزانہ تين سے چار حصے کم چربی والی دودھ سے بنی غذا )ايک حصہ ايک گالس دودھ يا
دہی کی ايک پيالی ہوسکتی ہے(
زياده چربی اور/يا شکر والی غذائيں محدود رکھيں جيسے چاکليٹ ،کيک ،تلی ہوئی غذائيں اور
آئس کريم
اپنی غذا ميں نمک مالنے سے پرہيز کريں اور غذا کے ليبل پر نمک کا جز ديکھ ليں
زياده سے زياده سيال پيئيں – روزانہ کم از کم آٹھ سے  10کپ )تاوقتيکہ آپ کے ڈاکٹر نے آپ
کو سيال لينے کے بارے ميں خصوصی مشوره نہ ديا ہو(
الکحل معتدل مقدار ميں ليں )براه کرم 'معتدل مقدار ميں الکحل' واال حصہ ديکھيں(

کاربوہائيڈريٹ کيا ہے؟
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کاربوہائيڈريٹ آپ کی غذا ميں شامل غذائی مادے کا نام ہے جو آپ کے خون ميں شکر کی سطحوں
کو متاثر کرتا ہے۔ کاربوہائيڈريٹ کے بہت سے مختلف ذرائع ہيں:






نشاستے دار غذائيں جيسے کہ چاول ،چپاتی ،پاستا ،آلو ،نان ،نوڈلز ،رتالو اور ناشتے واال سيريل
پھل
شکر والی غذا اور مشروبات
دودھ اور دہی
نشاستے دار سبزياں جيسے پھلياں اور دال

ذيابيطس والے لوگوں کو اپنی غذا ميں کاربوہائيڈريٹ کے حوالے سے تين چيزوں کو ملحوظ
رکھنے کی ضرورت ہے:
 قسم
 مقدار
 وقت
ہم زياده تفصيل کے ساتھ اس پر غور کريں گے۔

يہ کس قسم کا کاربو ہائيڈريٹ بہترين ہے؟
آپ ايسی نشاستے دار غذائيں چن کر صحت بخش انتخابات کرسکتے ہيں جنہيں ہضم ہو کر شکر
بننے ميں زياده وقت لگتا ہے اور يہ خون ميں زياده سست رفتاری سے جذب ہوتے ہيں۔ يہ آپ کے
خون ميں شکر کی سطحوں کو زياده مستحکم رکھتے ہيں۔ کاربوہائيڈريٹس والی غذائيں جو سست
رفتاری سے گلوکوز ميں تبديل ہوتی ہيں انہيں کم 'گالئسيمک انڈيکس' ) (GIوالی غذائيں کہا جاتا
ہے۔ نشاستہ دار غذا کے معاملے ميں ،عام طور پر زياده ريشے دار غذاؤں کا انتخاب بہتر ہے۔
يہاں کم گالئسيمک انڈيکس والی غذاؤں کی کچھ مثاليں دی جارہی ہيں:






سالم اناج يا بيج والے نان
پاستا
نوڈلز
چوکروالی لﮍياں جيسے بغير چھنا ہوا
دليہ

سالم اناج ،سالم غذائيں ،بغير چھنا ہوا آٹا اور بھورے قسم کی نشاستہ دار غذائيں اور ريشے کھانے
ميں اضافہ سے آپ کو زياده وقت تک پيٹ بھرا محسوس کرنے ميں مدد ملے گی اور يہ وزن پر
قابو پانے ميں مفيد ہے۔
ذيابيطس والے لوگوں کو شکر سے مکمل طور پر پرہيز کرنے کی ضرورت نہيں ہے البتہ کم شکر
والے انتخابات سے آپ کو اپنے خون ميں شکر کی سطحوں پر قابو پانے ميں مدد ملے گی۔ يہاں
بہتر انتخابات کرنے ميں مدد کے ليے کچھ عملی مفيد نکات ديے جارہے ہيں:
 بغير اضافی شکر والے يا ڈائٹ مشروبات چنيں جنہيں شکرکے عالوه کسی ديگر مٹھاس والی
چيز کا استعمال کرکے ميٹھا کيا گيا ہو
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گرم مشروبات ميں شکر کے بجائے ديگر مٹھاس )سوئٹنر( ڈاليں
ناشتے کے سيريل کو سوئٹنر سے ميٹھا کريں يا تھوڑی مقدار ميں ليں اور اس ميں کچلے ہوئے
پھل يا ايک بﮍا چمچ کم شکر والی دہی مالئيں
ايسی دہی سے گريز کريں جس ميں فی  100گرام شکر کی مقدار دو ہندسوں ميں ہو
چاکليٹ بسکٹوں کے بجائے نيم شيريں بسکٹ جيسے کہ ريچ ٹی يا مالٹيڈ ملک کھائيں
ايک وقت ميں ايک حصہ پھل ليں اور ايک دن ميں کھانے کے ساتھ  150ملی ليٹر ) (mlسے
زياده پھل کا رس نہ پيئيں )مزيد معلومات کے ليے 'پھل اور سبزياں' واال حصہ ديکھيں(
اگر آپ ضيافت کے طور پر زياده شکر والی ڈيزرٹ کھانے جارہے ہيں تو يہ يقينی بنائيں کہ يہ
تھوڑی مقدار ميں ہو اور اپنی معمول کے کھانے ميں نشاستے دار غذا کی مقدار کم کرکے اس
کی تالفی کريں

کاربوہائيڈريٹ کس طرح ميری غذا کے ليے موافق ہے؟
اگر آپ کو ذيابيطس ہے تو پابندی سے کھانا کھانا اور اپنے کاربوہائيڈريٹ لينے کی مقدار کو پورے
دن ہموار طور پر تقسيم رکھنا اہم ہے يہ آپ کے خون ميں شکر کی سطحوں کو مستحکم رکھنے
ميں مدد کرتا ہے۔ يہ بھی پايا گيا ہے کہ جو لوگ پابندی سے کھانا کھاتے ہيں ان کے ليے اپنے
وزن پر قابو رکھنا آسان تر ہوتا ہے۔
ذيابيطس والے کچھ لوگ جو ٹيبلٹس اور/يا انسولين کا استعمال کرتے ہيں انہيں کاربوہائيڈريٹ والے
اسنيکس لينے کی ضرورت ہوسکتی ہے۔ مثال کے طور پر ،ٹيبلٹس اور/يا انسولين لينے والے کچھ
لوگوں کو شام ميں بستر پر جانے سے پہلے کچھ نشاستے دار غذائيں لينی پﮍ سکتی ہيں۔ اس کا
انحصار دوا کی قسم اور خون ميں شکر کی ريڈنگزپر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو براه
کرم اپنے اپنے جی پی يا ذيابيطس ٹيم سے گفتگو کريں۔
جب آپ اپنی غذا ميں کاربوہائيڈريٹ کی مقدار اور وقت کے بارے ميں سوچتے ہيں تو ،آپ کو ايک
لفظ ياد رکھنا چاہيے  -پابندی! ايسا اس ليے ہے کہ دن بہ دن آپ کے کاربوہائيڈريٹ لينے کی مقدار
ميں بﮍی تبديليوں سے آپ کے خون ميں شکر کی سطحوں کو مستحکم رکھنا دشوار ہوجاتا ہے۔
اپنے کاربوہائيڈريٹ لينے کی مقدار کا نظم کرنے ميں آپ کی مدد کے ليے يہاں چند مفيد نکات ديے
جارہے ہيں:
 اگر آپ کی غذا ميں کاربوہائيڈريٹ کے ايک ذريعہ سے زياده شامل ہے تو ،اپنی پروٹين کے
سائز کو کم کريں۔ اس سے آپ ايک بار ميں زياده مقدار ميں کاربوہائيڈريٹ کھانے سے بچ
جائيں گے۔
 اپنے کاربوہائيڈريٹ لينے کی مقدار کو تقسيم کردينے سے مدد مل سکتی ہے۔ مثال کے
طور پر اگر سينڈوچ کے ساتھ خستہ چيزيں کھانے کے بجائے ،خستہ چيزيں سہ پہرکے
اسنيک کے طور پر کھائی جاسکتی ہے۔
 جب نشاستے دار غذا پر مشتمل پکے ہوئے کھانے پيش کيے جائيں جيسے کہ آلو ،چاول يا
پاستا ،تو اپنے ڈنر پليٹ ميں مساوی سائز والے حصوں ميں انہيں رکھنے سے روزانہ کی
بنياد پر آپ کے کاربوہائيڈريٹ لينے کی مقدار کو يکساں رکھنے ميں مدد مل سکتی ہے۔
زياده تر لوگوں کے ليے ڈنر پليٹ کا ايک تہائی حصہ نشاستہ دار غذاؤں کا معقول حصہ
ہے۔
اگر آپ اپنی غذا ميں کاربوہائيڈريٹ کے جز کے بارے ميں مزيد معلومات چاہتے ہيں تو ،آپ غذا
کے ليبل پر غذائيت سے متعلق معلومات ميں کل کاربوہائيڈرريٹ ديکھ سکتے ہيں اور کاربوہائيڈريٹ
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کا شمارکننده خريدنے پر غور کرسکتے ہيں۔ کاربو ہائيڈريٹ کا شمار کننده ايک کتاب ہے جس ميں
عام غذائی آئٹمز ميں کاربوہائيڈريٹ کے جز کے بارے ميں معلومات ہيں۔ اگر آپ اپنے
کاربوہائيڈريٹ لينے کی مقدار کے نظم و نسق کے ليے ماہر غذا سے مشوره لينا چاہتے ہيں تو ،براه
کرم اپنے جی پی ،پريکٹس نرس يا ذيابيطس کی ٹيم سے پوچھيں۔

ٹائپ  1ذيابيطس والے کچھ لوگوں کو کاربوہائيڈريٹ شمار کرنے کا طريقہ سکھايا جاتا ہے۔ اس
سے انہيں اس بنياد پر کہ وه کھانے کے ليے کتنے کاربوہائيڈريٹ کا انتخاب کرتے ہيں ،اپنے کھانے
کے وقت کے انسولين ميں تبديلی کرنے کا موقع ملتا ہے۔
اگر آپ وزن کم کرنے کی کوشش کررہے ہيں تو آپ کو کاربوہائيڈريٹ پر مشتمل اپنی غذا کے
حصوں ميں کمی کرنے کی ضرورت ہوسکتی ہے۔ اگر آپ ٹيبلٹس اور /يا انسولين ليتے ہيں تو ،يہ
ضروری ہے کہ اپنے ڈاکٹر يا ذيابيطس ٹيم سے اس کے بارے ميں بات کريں کيونکہ آپ کی دوا
ميں موافقت کی ضرورت ہوسکتی ہے۔

پھل اور سبزياں
زياده سے زياده پھل اور سبزياں کھانے کے بہت سے فوائد ہيں جن ميں دل کی بہتر صحت بھی
شامل ہے۔ روزانہ پانچ حصے کی تجويز کرده اہدافی سطح پر پہنچنے ميں مدد کے ليے درج ذيل
مفيد مشورے کا استعمال کريں:
 تازه ،منجمد اور ٹن ميں پيک سبھی کا شمار ہوتا ہے۔ اگر آپ ٹن کا استعمال کرتے ہيں تو بہتر
ہے کہ پانی ميں رکھی سبزياں اور رس ميں رکھے ہوئے پھل استعمال کريں جنہيں نکاال جاسکتا
ہو
 پھل کو ايک وقت ميں ايک حصے تک محدود رکھنے سے آپ کو خون ميں گلوکوز کی سطح
متوازن رکھنے ميں مدد ملے گی
 پھل کا رس صرف آپ کے 'روزانہ پانچ' ميں سے ايک حصہ پورا کرسکتا ہے اور ذيابيطس
والے لوگوں کو اسے کھانے کے ساتھ  150ملی ليٹر ايک دن ميں ايک بار تک محدود رکھنا
چاہيے
حصہ کيا ہے؟
درميانی پھل ،جيسے سيب ،چھوٹا کيال

پھل کا ايک ٹکﮍا

چھوٹے پھل جيسے سنتره ،کيوی

پھل کے دو ٹکﮍے

بيرياں ،انگور

ايک مٹھی

پکی ہوئی سبزياں

تين بﮍے چمچ

سالد

ڈيزرٹ کا ايک پيالہ
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ميں اپنی غذا ميں مزيد پھل اور سبزياں کيسے شامل کرسکتا ہوں؟
 ميٹھا کيے ہوئے ناشتے کے سيريل ايک حصہ پھل کے ساتھ اور اضافی کاربوہائيڈريٹ کی
تالفی کے ليے ناشتے کے سيريل کے حصے ميں کمی کريں
 سيڈوچز ميں سالد شامل کريں جيسے دوانچ کھيرا آپ کے 'روزانہ پانچ' ميں سے ايک حصہ ہے
 پھل کا ايک ٹکﮍا بطور اسنيک کھائيں
 شکر والی ذيزرٹ کے بجائے چھوٹی مٹھی بھر کم شکر والی بيرياں اور کم چکنائی والی دہی
کھائيں
 کٹی ہوئے تيار ،ملی جلی منجمد سبزياں سائڈ ڈش کے طور پر استعمال کريں يا چٹنيوں ميں
شامل کريں
 اسٹيوز ،کيس رولز ،کﮍھی اور قيموں سے بھری جھلی )بالگنائز( ميں پھلياں اور دال شامل
کريں تاکہ گوشت کو ہضم ہونے ميں مدد ملے

ميں اپنے دل کو محفوظ رکھنے کے ليے کس طرح کھا سکتا ہوں؟
اپنی چکنائی لينے کو کم کريں ،خاص طور پر سيراب شده چکنائی
صحت بخش غذا ميں چربی کم ہوتی ہے کيونکہ اس غذا ميں توانائی کی کثافت زياده ہوتی ہے۔
زياده چربی والے کھانے کے ہر لقمے ميں ،کيلوريز کی بہت زياده مقدار ہوتی ہے) ،غذا کی توانائی
کی پيمائش کے ليے استعمال شده يونٹ(۔
چربی کو مختلف گروپوں ميں تقسيم کيا جاسکتا ہے۔ سيراب شده چربی مکھن ،گھی ،پنير ،گوشت
کی چربی ،پيسٹری ،کيکس اور بسکٹوں ميں زياده مقدار پائی جاتی ہے۔ اس قسم کی چربی سے
خون ميں کوليسٹرول کی مقدار بﮍھ جاتی ہے لہذا اس بات کا مشوره ديا جاتا ہے کہ آپ اسے لينا کم
کريں اور اس کی جگہ پر کم مقدار ميں غير سيراب شده چربی ليں جو پودوں والے ذرائع سے آتی
ہوں۔ غير سيراب شده چربی سے خون کا کوليسٹرول کم ہوتا ہے۔ مونوغير سيراب شده چربی
جيسے کہ زيتون کے تيل اور توريے کے بيج کے تيل )جسے عام طور پر سبزيوں کا تيل کہا جاتا
ہے( کو خاص طور پر آپ کے دل کے ليے اچھا تصور کيا جاتا ہے۔ يہاں بہتر انتخابات کرنے ميں
مدد کے ليے کچھ تصورات ديے جارہے ہيں:








جہاں بھی ممکن ہو کھانا بنانے کے چکنائی سے پاک طريقے استعمال کريں جيسے کہ بھوننا،
تنور ميں پکانا ،مائيکروويو ،بھاپ ميں پکانا اور ابالنا
اگر تل رہے ہوں تو نان اسٹک پين کا استعمال کريں اور اگر چکنائی کی ضرورت ہو تو تيل
چھﮍکيں يا سبزيوں کا تيل ناپ کر ڈاليں )جيسے ہر چار آدمی کے ليے ايک بﮍا چمچ(
کچال ہوا پنير اور ايسا جو تيز ذائقے واال ہو جيسے کہ پختہ چيڈر )واليتی پنير( کا استعمال
کرنے کا مطلب ہوگا کہ آپ کو کم کی ضرورت ہوگی يا آپ کم چربی واال متبادل چن سکتے ہيں
جيسے کہ کم چکنائی واال چيڈر يا کاٹج پنير
گوشت کو پکانے سے قبل جلد اور چکنائی نکال ديں
مکھن کے بجائے زيتون کا اسپريڈ استعمال کريں
خريداری کرتے وقت 'ہلکے' يا کم چربی والے متبادالت تالش کريں ليکن 'کم چربی' والے آئٹمز
تالش کريں جس ميں چربی کی جگہ پر شکر ہو
تيار شده غذائيں جيسے پائی اور ساسيج ميں کمی کريں

تيل والی مچھلی ميرے ليے اتنی بہتر کيوں ہے؟
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تيل والی مچھلی ايک خاص قسم کی چربی کا بہترين ذريعہ ہے جسے اوميگا  3 -کہا جاتا ہے۔
اوميگا  3 -چربی کو فشار خون کم کرکے دل کی صحت کو تحفظ دينے واال ،خون کے چکتے
جمنے کے خطرے کو کم کرنے واال اور دل کی دھﮍکنوں کو زياده متوازن انداز دينے واال پايا گيا
ہے۔ اگر آپ مچھلی پسند کرتے ہيں تو ہفتے ميں دو حصے کھانے کا ہدف رکھيں جس ميں ايک
حصہ تيل والی مچھلی کا ہو۔ اگلے صفحے پر کچھ تصورات ہيں:





سالمن کا ايک ٹکﮍا نئے آلو اور پکی ہوئی سبزی کے ساتھ
سارڈين کے چھوٹے ٹن کو ٹماٹر کی چٹنی ميں ٹوسٹ کريں اور سائڈ سالد کے ساتھ ليں
آدھی ٹراؤٹ چھلکے والے چھوٹے آلو اور پکی ہوئی سبزيوں کے ساتھ
نان کے ساتھ بھنی ہوئی ميکريل جس ميں ہلکا زيتون کا تيل لگائيں اور بھنا ہوا بيف ٹماٹر ليں

نمک کے استعمال کی مقدار کم کريں
صحت بخش کھانے ميں نمک کی مقدار ميں کمی کرنا شامل ہونا چاہيے اس کے فائدوں ميں سے
ايک فشار خون ميں کمی ہوسکتی ہے۔ لوگوں کو اکثر يہ فکر رہتی ہے کہ اگر نمک شامل نہ کريں
تو ان کا کھانا بے مزه ہوجائے گا۔ تاہم اگر آپ دو ہفتے تک اس تبديلی کو برقرار رکھيں گے تو آپ
کے ذائقے کی کليوں کی بازافزائش ہوجائے گی ،آپ اس کے عادی ہوجائيں گے اور آپ کو اپنی غذا
کے ذائقے ميں نيا لطف آنے لگے گا۔ يہاں ذائقے سے متعلق چند تصورات ديے جارہے ہيں جنہيں
آپ نمک کے بجائے استعمال کرسکتے ہيں:








ملے جلے مصالحے
مرچ پاؤڈر
کالی مرچ
سرسوں
لہسن )تازه يا دانے(
سرکہ
ليموں کا رس

براه کرم نوٹ کريں کہ نمک کے متبادل کے استعمال کا مشوره نہيں ديا جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ ايسے
کھانے کے عادی بنيں جن ميں نمک کم ہو۔
جب آپ خريداری کريں تو ،غذا کے ليبل کی چھان بين کرتے رہيں…

نمک فی  100گرام:
 0.3گرام يا کم = کم )صحت بخش انتخاب(
 1.5گرام سے زياده = اعلی )صرف کبھی کبھار کھائيں(
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الکحل معتدل مقدار ميں
بہت زياده الکحل سے آپ کی صحت پر منفی اثر پﮍسکتا ہے جس ميں بيش فشار خون بھی شامل
ہے۔ ذيابيطس والے لوگ جو ٹيبلٹس اور /يا انسولين ليتے ہيں انہيں آگاه ہونا چاہيے کہ الکحل سے
خون ميں گلوکوز کی سطحوں ميں کمی آسکتی ہے )ہائپوگالئسيميا(۔ اگر آپ الکحل پيتے ہيں تو،
درج ذيل مشورے سے آپ کو بہتر انتخابات کرنے ميں مدد ملے گی:





اسپرٹس ميں ڈائٹ پوپ يا سوڈ واٹر مالئيں
خصوصی مواقع پر جب آپ الکحل پی رہے ہوں تو ڈائٹ سافٹ ڈرنک اور الکحل والی مشروبات
يکے بعد ديگرے ليں
کم مقدار ليں جيسے کہ الکحل کا  125ملی ليٹر کا گالس ،نصف پنٹ ،ايک گھونٹ ،سفيد شراب
کا اسپرٹائز مع سوڈا واٹر
اگر آپ اپنی ذيابيطس کے ليے ٹيبلٹس اور /يا انسولين ليتےہيں تو الکحل پينے سے پہلے کھانا
کھانے يا کھانے کے ساتھ ساتھ اسے پينے ؛ اور سونے سے قبل کاربوہائيڈريٹ واال اسنيک
کھانے سے خون ميں شکر کی کم سطح کا خطره کم ہوجاتا ہے

يہ يقينی بنائيں کہ ہفتے ميں کم از کم دو دن شراب نہ پيئيں اور روزانہ کی مجوزه زياده سے زياده
مقدار سے زياده نہ ليں:
 مرد – ايک دن ميں تين يونٹس
 عورت – ايک دن ميں دو يونٹس
الکحل کيلوريز کا ايک ذريعہ ہے اگر آپ اپنا وزن گھٹانے کی کوشش کررہے ہيں تو بھی اپنی
الکحل لينے کی مقدار کم کرنا بہت اہم ہے۔ ذيل کا جدول الکحل والی مشروبات اور اس کے الکحل
اور کيلوری کے مشموالت کی کچھ مثاليں پيش کرتا ہے:
مثال

يونٹس

کيلوريز

يکساں کيلوريز والی غذا

 125ملی ليٹر سفيد شراب

½1

83

کرمپٹ

ليگر کا پنٹ
واحد ووڈکا اور ڈائٹ ليمونيڈ

2
1

187
56

دبيز سفيد نان کے دو سالئسز
متوسط سيب
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غذا سے متعلق تصورات
ناشتہ
 بغير چکنائی والے يا نيم چکنائی والے دودھ اور مٹھاس کے ساتھ دليہ
 بارن اسٹرانڈز )جيسے آل بارن( کا ايک چھوٹا حصہ مع نصف کچال ہوا کيال اور چکنائی يا نيم
چکنائی واال دودھ
 بيج والے يا سالم اناج والے ايک يا دو سالئسز کا ٹوسٹ ہلکا زيتون کا تيل لگا ہوا ساتھ ہی نصف
ٹن بھنی ہوئی پھلياں يا کشتہ ٹماٹر يا دو انڈے چکنائی يا نيم چکنائی والے دودھ ميں پھينٹ کر
اور کالی مرچ
فوری کھانے
 بيج والے يا اناج والے نان پر ہلکا سالد کريم مع کھيرا اور ٹيونا )جھرنے کے پانی ميں ٹن پيک
شده( سرکے کے ساتھ
 ٹن سے بھاپ ميں بنی ميکريل سالد کے ساتھ مع تھوڑا پاستا يا آلو
 ايک بغير چھنے ہوئے آٹے کا پيٹا بريڈ جس ميں کم چکنائی واال گاڑھا مسالہ ،سرخ مرچ اور
سالد کے پتے ہوں
پکے ہوئے کھانے
 بھنی ہوئی سالمن کا ايک ٹکﮍا نئے آلو اور ملی جلی سبزی کے تين بﮍے چمچ
 بغير چھنے ہوئے آٹے کی سوياں ساتھ ميں گھرميں تيار کرده قيموں کی چٹنی جو بغير چربی
والے بيف يا نباتی پروٹين کا قيمہ ،ٹن پيک کچلے ہوئے ٹماٹر اور پياز
 مرغ کباب ،سرخ اور پيلی مرچ اور ٹماٹر جس ميں ذائقے کے ليے باسمتی چاول کی پتلی پرت
پر مصالحے دار ٹماٹر ہوں
ڈيزرٹس
 بغير شکر والی جيلی مع کچلے ہوئے پھل يا کم شکر اور کم چکنائی والے پھل کا يوگرٹ
 چھوٹی مٹھی بھر ٹن پيک پھل )رس نکاال ہوا( مع کم چکنائی واال قدرتی يوگرٹ يا نيم چکنائی يا
بغير چکنائی والے دودھ کا کسٹرڈ اور مٹھاس
 بغير چھنے ہوئے آٹے کے بنے دو کريکرز اور کم چکنائی واال چيڈر

اسنيک سے متعلق تصورات
خستہ نان ،ہلکے ميٹھے بسکٹ )جيسے ريچ ٹی يا مالٹيڈ ملک( ،بغير شکر والی جيلی ،ايک حصہ
پھل ،کم شکر اور کم چکنائی واال يوگرٹ ،ايک چھوٹی مٹھی اخروٹ اور بادام يا ايک مٹھی بھنا
خستہ گوشت۔

ميں مزيد معلومات کہاں سے حاصل کرسکتا ہوں؟
آپ مزيد معلومات ڈائبيٹيز يوکے کی ويب سائٹ سے حاصل کرسکتے ہيں:
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www.diabetes.org.uk

اﮔﺮ آپ ﮐﮯ ﮐوﺋﯽ ﺳواﻻت ﮨوں ﯾﺎ اس ﮐﺗﺎﺑﭼﮯ ﻣﯾں ﮐوﺋﯽ اﯾﺳﯽ ﭼﯾﺰ ﮨو
ﺟﺳﮯ آپ ﻧہ ﺳﻣﺟﮫ ﺳﮐﮯ ﮨوں ﺗو ﺑﺮاه ﮐﺮم راﺑطہ ﮐﺮﯾں:
ڈﭘﺎرﭨﻣﻧٹ آف ﻧﯾوﭨﺮﯾﺷن اﯾﻧڈ ڈاﺋﭨﯾﭨﮐس
01384244017
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براه کرم اس خالی جگہ کا استعمال کسی ايسی نوٹس کے ليے کريں جو آپ
درج کرنا چاہتے ہوں:
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