ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱ ਖ ਘੱ ਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜ ਤੁਸ
ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਤ ਚੰ ਗਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਧ
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਆਹਾਰ
ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਤਾਬਚਾ
ਤੁਸ ਿਜਹੜਾ ਭੋਜਨ ਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਟ
ੋ ੀਨ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਖਾਣ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਧਾਰਣ
ਭੋਜਨ, ਸਨ)ਕ ਅਤੇ ਪੇਯ-ਪਦਾਰਥ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱ ਖ ਘੱ ਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਹਨ ਜ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱ ਚ ਭਾਰ ਘਿਟਆ ਹੈ,
ਤ ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ$ ਿਜਹੜਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੇਯ-ਪਦਾਰਥ ਲ+ ਦੇ ਹੋ ਉਸ ਿਵੱ ਚ
ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਓਨੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ/ਟ
ੋ ੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਜ ਫੇਰ ਹੋਰ ਭਾਰ ਘਟਣ ਿਵੱ ਚ, ਿਬਮਾਰੀ ਜ
ਸਰਜਰੀ ਤ3 ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ (ਲਾਗ) ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ8ਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਸੁਝਾਅ
•

ਿਤੰ ਨ ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤ3 ਇਲਾਵਾ ਇਹਨ ਦਰਿਮਆਨ ਦੋ ਜ ਿਤੰ ਨ ਪੌਸ਼ਿਟਕ
ਸਨ:ਕ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ (ਹਰੇਕ ਦੋ ਜ ਿਤੰ ਨ ਘੰ ਿਟਆਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ)।

•

ਘੱ ਟ ਚਰਬੀਦਾਰ ਜ ਘਟੀ ਹੋਈ ਸ਼ੱ ਕਰ (ਖੰ ਡ) ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਜ ਪੇਯ-ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਣ ਤ3 ਬਚੋ।
ਿਮਸਾਲ ਲਈ, ਮਲਾਈ ਲਾਹੇ ਦੁੱ ਧ ਜ ਅੰ ਸ਼ਕ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਮਲਾਹੀ ਲਾਹੇ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ
ਚਰਬੀ (ਸਮੁੱ ਚਾ) ਵਾਲਾ ਦੁੱ ਧ ਵਰਤ3 ਅਤੇ ਘੱ ਟ-ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਸਪ/ੈਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਮੱ ਖਣ,
ਮਾਰਗ/ੇਨ, ਜੈਤੂਨ ਤੇਲ ਜ ਸਰ3 ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਪ/ਡ
ੈ ਵਰਤ3।

•

ਪੇਯ-ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤ3 ਪਿਹਲ ਜ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੈ ਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਪੀਓ।

•

ਆਰਾਮਦੇਹ ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱ ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

•

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 900 ਤ3 1200 ਿਮ.ਲੀ. ਤਰਲ (ਛੇ ਤ3 ਅੱ ਠ ਕੱ ਪ) ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ,
ਆਦਰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ 568 ਿਮ.ਲੀ. (ਇੱ ਕ ਿਪੰ ਟ) ਜੋ ਪੂਰੀ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ (ਸਮੁੱ ਚਾ) ਦੁੱ ਧ ਜ
ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਬਣਾਇਆ ਦੁੱ ਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੇਯ-ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸਨ)ਕ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
•

ਸੁੱ ਕੇ ਮਲਾਈ ਲਾਹੇ ਦੁੱ ਧ ਵਾਲੇ ਪਾਉਡਰ ਦੇ ਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰF ਭਰੇ ਹੋਏ ਵੱ ਡੇ ਚਮਿਚਆਂ (ਲਗਭਗ
50 ਗ/ਾਮ) ਤ3 ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱ ਧ ਦੇ ਇੱ ਕ ਪਾਇੰ ਟ (ਿਪੰ ਟ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ
ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਦੁੱ ਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਿਮਸਾਲ ਲਈ, ਪੇਯ-ਪਦਾਰਥ ਿਵੱ ਚ,
ਸੀਿਰਅਲ ’ਤੇ ਕਸਟਰਡ, ਚੌਲ ਵਾਲੀ ਪੁਿਡੰ ਗ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਦੀ ਸੌਸ (ਚਟਨੀ) ਿਵੱ ਚ ਵਰਿਤਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਮੱ ਖਣ ਜ ਮਾਰਗ/ਨ
ੇ ਨੂੰ ਬ/ਡ
ੈ (ਡਬਲਰੋਟੀ) ਜ ਕ/ਕ
ੈ ਰਜ਼ (ਿਬਸਕੁਟ) ’ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਾਰਾ ਲਗਾ
ਕੇ ਫੈਲਾ ਿਦਓ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨ ਦੀ ਖੂਬ ਵਰਤ3 ਕਰੋ:
o

ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂਆਂ ਜ ਿਛਲਕੇ ਵਾਲੇ ਆਲੂਆਂ ’ਤੇ ਿਪਘਲਾ ਿਦਓ

o

ਗਰਮ ਪਾਸਤੇ ਜ ਚੌਲ ਿਵੱ ਚ ਿਹਲਾ ਕੇ ਿਮਲਾਓ

o

ਸੇਕ ਕੇ ਬਣਾਏ ਰਵਹ ਜ ਅੰ ਿਡਆਂ ਦੀ ਭੁਰਜੀ ਿਵੱ ਚ ਿਹਲਾ ਕੇ ਿਮਲਾਓ
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•

ਕੱ ਦੂਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਸੂਪ, ਅੰ ਿਡਆਂ, ਅੰ ਿਡਆਂ ਦੀ ਭੁਰਜੀ, ਸੇਕ ਕੇ ਬਣਾਏ ਰਵਹ ਜ
ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ ਸਪੈਗਟੀ (ਇੱ ਕ ਤਰF ਦਾ ਪਾਸਤਾ) ’ਤੇ ਪਾਓ।

•

ਪੁਿਡੰ ਗ ਜ ਫਲ (ਤਾਜ਼ਾ, ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ ਜ ਬੰ ਦ ਬਰਤਨ ਿਵੱ ਚ ਿਰੰ ਨ ਕੇ ਬਣਾਏ) ’ਤੇ ਕਰੀਮ,
ਆਇਸ ਕਰੀਮ ਜ ਕਸਟਰਡ ਨੂੰ ਿਮਲਾਓ।

ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ
•

ਦੁੱ ਧ, ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਬਣਾਏ ਦੁੱ ਧ ਜ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਸ਼ੱ ਕਰ ਨਾਲ ਸੀਿਰਅਲ ਜ ਜਵੀ ਦੇ ਦਲੀਏ ਦਾ
ਕਟੋਰਾ ।

•

ਟੋਸਟ, ਕ/ੰ ਪੇਟਸ, ਮੰ ਿਫਨ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲਗਾਏ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਾਰੇ ਮੱ ਖਣ ਜ ਮਾਰਗ/ੇਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤ3
ਇਲਾਵਾ ਜੈਮ, ਮਾਰਮਾਲੇ , ਮੁੰ ਗਫਲੀ ਦੇ ਮੱ ਖਣ ਜ ਅੰ ਡੇ (ਭੁਰਜੀ ਜ ਤਲੇ ਹੋਏ)।

•

ਗਰਮ ਮੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇਕ, ਗਰਮ ਕਰੌਸ ਬਨਜ਼ ਜ ਕਰੌਸ+ਟਸ।

•

ਬੇਕਨ, ਸੌਸੇਜ ਅਤੇ/ਜ ਅੰ ਡੇ ਦਾ ਸ+ਡਿਵੱ ਚ।

•

ਪੈਨਕੇਕ ਜ ਵੈਫਲਜ਼, ਮੈਪਲ ਿਸਰਪ ਜ ਜੈਮ ਨਾਲ।

ਹਲਕੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
•

ਮੀਟ, ਕੌ ਰਨਡ ਬੀਫ, ਿਚਕਨ, ਟੂਨਾ ਮੱ ਛੀ, ਅੰ ਡੇ ਜ ਪਨੀਰ ਵਾਲੇ ਸ+ਡਿਵੱ ਚ ਅਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ,
ਮੇਯੋਨIਜ਼ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲਵੋ।

•

'ਕਰੀਮ ਦੀ’ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸੂਪ ਜ ਮਸਰ ਦੀ ਦਾਲ ਜ ਰਵਹ ਦਾ ਸੂਪ ਿਜਸ ਨੂੰ ਬ/ੈਡ ਅਤੇ ਮੱ ਖਣ
ਨਾਲ ਪਰੋਿਸਆ ਜਦਾ ਹੈ, ਜ ਪਨੀਰ ਜ ਕਰੀਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

•

ਵਾਧੂ ਪਨੀਰ ਜ ਹੈਮ ਨਾਲ ਆਮਲੇ ਟ ਿਜਸ ਨਾਲ ਟਮਾਟਰ, ਸੇਕ ਕੇ ਬਣਾਏ ਰਵਹ ਜ ਬ/ੈਡ ਜ
ਮੱ ਖਣ ਹੋਵ।ੇ

•

ਪਨੀਰ, ਸੇਕ ਕੇ ਬਣਾਏ ਰਵਹ, ਅੰ ਡੇ, ਿਪਲਕਾਰਡਜ਼, ਸੈਰਡਾਇਨਜ਼, ਬੈਕਨ ਜ ਸੌਸੇਜ਼ ਨਾਲ
ਮੱ ਖਣ ਵਾਲਾ ਟੋਸਟ

•

ਟੋਸਟ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੈਵਇ
ੋ ਲੀ ਜ ਸਪੈਗਟੀ - ਵਾਧੂ ਮੱ ਖਣ ਜ ਕੱ ਦੂਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਨੀਰ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

•

ਿਛਲਕੇ ਸਮੇਤ ਆਲੂ, ਮੱ ਖਣ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਰਵਹ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਟੂਨਾ ਮੇਯੋਨIਜ਼ ਨਾਲ।

•

ਕੌ ਰਨਡ ਬੀਫ ਦੇ ਟੁੱ ਕੜੇ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਆਲੂ ਤ3 ਬਣੀ ਪਾਇ, ਕੁਇਚੇ, ਕੋਟੇਜ ਪਾਈ, ਲ+ ਸJਜ ਜ
ਿਫਸ਼ ਪਾਇ।
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•

ਮੀਟ, ਿਚਕਨ, ਮੱ ਛੀ ਜ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ-ਿਵਕਲਪ, ਪਨੀਰ ਜ ਕਰੀਮ ਵਾਲੀ ਸੌਸ, ਮਸਲ ਕੇ
ਬਣਾਏ ਆਲੂਆਂ ਨਾਲ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱ ਖਣ ਜ ਮਾਰਗ/ੇਨ ਅਤੇ ਕਰੀਮ, ਭੁੰ ਨI ਆਲੂ, ਿਚਪਸ ਜ
ਸਬਜ਼ੀਆਂ (ਿਜਸ ਦੇ ਉਪਰ ਮੱ ਖਣ ਿਪਘਲਾਇਆ ਹੋਵ)ੇ ਹੋਣ।

ਪੁਿਡੰ ਗ
•

ਿਟ/ਫਲ

•

ਗਾੜFਾ ਅਤੇ ਕਰੀਮ ਵਾਲਾ ਦਹੀ

•

ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਅਧਾਰਤ ਹੋਰ ਪੁਿਡੰ ਗ

•

ਕਸਟਰਡ

•

ਿਮਲਕ ਜੈੱਲੀ

•

ਚਾਕਲੇ ਟ ਮੂਜ਼

•

ਫ/ੋਮੇਜ ਫ/ਾਇਜ਼

•

ਅੰ ਿਡਆਂ ਦਾ ਕਸਟਰਡ

•

ਸਪLਜ ਪੁਿਡੰ ਗ ਅਤੇ ਕਸਟਰਡ

•

ਫਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਅਤੇ ਕਸਟਰਡ, ਕਰੀਮ ਜ ਆਈਸ ਕਰੀਮ

ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਸਨ)ਕ ਅਤੇ ਪੇਯ-ਪਦਾਰਥ
•

ਦੁੱ ਧ ਵਾਲੇ ਪੇਯ-ਪਦਾਰਥ ਿਜਵJ ਕੌ ਫੀ, ਮਾਲਟ ਵਾਲੇ ਪੇਯ-ਪਦਾਰਥ ਜ ਗਰਮ ਚਾਕਲੇ ਟ

•

ਿਮਲਕਸ਼ੇਕ - ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

•

ਪੂਰੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਬਣਾਏ ਦੁੱ ਧ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸੀਿਰਅਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਟੋਰੀ

•

ਮੱ ਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ ਇਸ ਤ3 ਬਗੈਰ ਕ/ੈਕਰਜ਼ ਜ ਪਨੀਰ ਵਾਲੇ ਿਬਸਕੁਟ ਨਾਲ ਪਨੀਰ ਦਾ ਇੱ ਕ
ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ

•

ਿਗਰੀਆਂ - ਸਾਦਾ, ਨਮਕੀਨ, ਭੁੰ ਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ ਚਾਕਲੇ ਟ ਜ ਸੁੱ ਕੇ ਮੇਿਵਆਂ ਦੀ ਪਰਤ ਿਵੱ ਚ
ਹੋਣ

•

ਛੋਟੀ ਪੋਰਕ ਪਾਇ, ਸੌਸੇਜ ਰੋਲਜ਼, ਸਕੌ ਚ ਐੱਗ, ਸਿਪ/ੰ ਗ ਰੋਲਜ਼, ਪਕੌ ੜ,ੇ ਿਪਆਜ ਦੀ ਭਾਜੀ,
ਸਮੋਸੇ।

•

ਟੋਸਟ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਮੁੰ ਗਫਲੀ ਤ3 ਬਿਣਆ ਮੱ ਖਣ
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ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ/ਸ਼ਨ ਹਨ, ਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਿਕਤਾਬਚੇ
ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹ$ ਆ8ਦੀ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:
ਰਸਲ ਹਾਲ ਹਸਪਤਾਲ (Russells Hall Hospital) ਦੇ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਿਡਪਾਰਟਮ+ਟ ਨੂੰ
01384 244017 ’ਤੇ
ਸਟਾਉਰਿਬ/ਜ ਹੈਲੈਥ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਸ+ਟਰ (Stourbridge Health and Social
Care Centre) ਦੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ 01384 323749 ’ਤੇ
ਇਸ ਿਕਤਾਬਚੇ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ3 ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਜ ਿਪ/ੰ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
http://dudleygroup.nhs.uk/patients-and-visitors/patient-informationleaflets/
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