આહાર અને
ડાયાબિટીસ (Diet
and Diabetes)
પોષણ અને આહારશાસ્ત્ર
દદી માહહતી પત્રિકા

ડાયાબિટીસ શ ું છે ?
લોહીમાાં ગ્લુકોઝ (શકક રા) નુ ાં સ્તર ખુિ વધી જાય ત્યારે ડાયાબિટીસ થાય છે .
ડાયાબિટીસ ત્રવનાના લોકોમાાં ઇન્સસ્યુબલન નામનુ ાં હોમોન લોહી ગ્લુકોઝનુ ાં ત્રનયાંિણ કરવામાાં
મદદ કરે છે . ઇન્સસ્યુબલન એક ચાવીની જેમ કાયક કરે છે અને લોહીમાાંથી ગ્લુકોઝને તમારા
શરીરમાાં િનતા કોષોમાાં જવા માટે મદદ કરે છે . તમારા કોષો ગ્લુકોઝનો ઇંધણ તરીકે કાયક
કરે છે .
ડાયાબિટીસ ધરાવતા લોકોમાાં પ્રયાક પ્ત ઇન્સસ્યુબલન નથી હોતુાં અથવા ઇન્સસ્યુબલન યોગ્ય રીતે
કાયક નથી કરતુાં જે ઇન્સસ્યુબલન રે ઝીસ્ટન્સસ તરીકે ઓળખાય છે . હજુ ડાયાબિટીસનુ ાં ત્રનદાન
થયુાં ન હોય અથવા તેન ુ ાં નિળી રીતે ત્રનયાંિણ થતુ હોય, તો ઉચ્ચ લોહી ગ્લુકોઝ સ્તરો
નીચેના લક્ષણો ધરાવી શકે છે ેઃ
 થાક
 અસામાન્સય તરસ
 વજન ઘટાડો
 સામાન્સય કરતાાં વધુ પેશાિ

ડાયાબિટીસન ું સુંચાલન કેવી રીતે થાય છે ?
વ્યક્તત અને ડાયાબિટીસના પ્રકારના આધારે ચાર ઉપાયોમાાંથી એક રીતે તેન ુ ાં સાંચાલન
થાય છે ેઃ
 ફતત આહાર
 આહાર અને ટેબ્લેટ્સ (જેમ કે મેટફોમીન અને ગ્લીતલાઝાઇડ)
 આહાર અને ઇન્સસ્યુબલન
 આહાર, ટેબ્લેટ્સ અને ઇન્સસ્યુબલન
સહિય રહેવ ુાં ખ ૂિ મહત્વનુ ાં છે અને તમારુાં વજન તાંદુરસ્ત મયાકદા કરતાાં વધુ હોય તો
તાંદુરસ્ત વજનની જાળવણી કરવી અથવા વજન ઘટાડવાનુ ાં લક્ષ્ય રાખો.
તાંદુરસ્ત વજન, વજન સાંચાલન અથવા શારીહરક પ્રવ ૃત્રિ ત્રવશે જો
તમને માહહતીની જરૂર હોય તો કૃપા તરીકે તમારા જીપી, પ્રેતટીસ
નસક અથવા ડાયાબિટીસ ટીમને કૃપા કરી પ ૂછો.
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તમારા માટે

આહાર કેવી રીતે મદદ કરી શકે?
લોકોનુ ાં ડાયાબિટીસ માટે ત્રનદાન થાય છે ત્યારે તેમને ઘણીવાર બચિંતા થાય છે કે તેમણે
મુશ્કેલ આહારનુ ાં પાલન કરવાની જરૂર રહેશે. કૃપા કરી બચિંતા કરશો નહીં! ડાયાબિટીસ
સાથે તાંદુરસ્ત ખોરાકમાાં સાંતબુ લત આહાર, કાિોહાઇડ્રેટથી (લોહી ગ્લુકોઝ સ્તરોને અસર કરે
તે પોષક) સભાન રહેવ ુ અને હ્રદય-તાંદુરસ્ત ખોરાક ટેવોનો સમાવેશ થાય છે . ડાયાબિટીસ
ધરાવતા લોકો હ્રદય રોગ થવાનુ ાં ગાંભીર જોખમ ધરાવે છે .
આ પુક્સ્તકા ખોરાક તાંદુરસ્ત ખોરાકને પ્રોત્સાહન આપે છે અને સાંખ્યાિાંધ વ્યવહારીક
સ ૂચનોનો સમાવેશ કરે છે . તમે વાાંચન કરો ત્યારે , તમારી ખોરાક ટેવો ત્રવશે ત્રવચારો અને
ફેરફારોને ઓળખો જે તમારાાં લક્ષ્યો હાાંસલ કરવામાાં તમને મદદ કરશે. આહાર ફેરફારો આ
મુજિ મદદ કરશેેઃ
 શક્ય હોય ત્યાાં સુધી તમારા લોહી ગ્લુકોઝ સ્તરો સામાન્સય રાખો
 તાંદુરસ્ત વજનની જાળવણી કરો અથવા વજન ઘટાડો
 બ્લડ પ્રેશર ઓછાં કરો
 કોલેસ્ટરોલ ઓછાં કરો
 ડાયાબિટીસ સાથે સાંલગ્ન જહટલતાનુ ાં જોખમ ઘટાડો, જે આંખો,
હ્રદય અને હકડનીઓને અસર કરી શકે છે .

સુંતબલત આહાર શ ું છે ?
નીચેન ુ ાં બચિ અમારા આહારમાાં પાાંચ ખોરાક સમ ૂહો અને સરે રશ હદવસ પર તેમાાંના દરે કનો
સ ૂબચત ભાગ દશાકવે છે .
સ્ટાચકયતુ ત આહાર જેમ કે ચોખા,

ફ્રુટ અને શાકભાજી

િટેટા, પાસ્તા, બ્રેડ, બ્રેકફાસ્ટ સેરેલ

પ્રોટીન - સમ ૃદ્ધ આહાર જેમ કે માાંસ,
માછલી, ઇંડા, સોયા, કઠોળ, મસુર

ડેરી આહાર ડેરી આહાર
વધુ ફેટ અને/અથવા
ખાાંડ ધરાવતો આહાર
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તમે તાંદુરસ્ત, સાંતબુ લત આહાર લેવામાાં મદદ માટે અહીં થોડા સ ૂચનો છે ેઃ
 ત્રનયત્રમત ખોરાક લો
 સ્ટાચકયતુ ત ખોરાકની રે સાયુતત વ્યાંજનો પસાંદ કરો જેમ કે િીયુતત અથવા કઠોળ બ્રેડ
અથવા રાિ
 હદવસના કમસે કમ ફ્રુટ અને શાકભાજીના પાાંચ ભાગો લો
 પ્રોટીન-યુતત ખોરાક હદવસના િે વખત લો જેમ કે માાંસ, માછલી, સોયા, મસ ૂર અથવા
કઠોળ
 જો તમને તેલયુતત માછલી (સોલોમન, ટ્રાઉટ, મેકેરલ, પીલચાર્ડ ક સ અને સાડાકઇન્સસ)
પસાંદ હોય તો અઠવાહડયાાંમાાં િે વખત લો
 હદવસમાાં ઓછા ચરિીયુતત ડેરી આહારના િે અથવા િણ ભાગ લો (એક ગ્લાસ દૂધ
અથવા દહીંનો એક ભાગ હોઇ શકે છે )
 ચરિીયુતત અને/ અથવા ખાાંડયુતત ખોાારાકનુ ાં ત્રનયાંિણ કરો જેમ કે ચોકોલેટ, કેક,
તળે લ આહાર અને આઇસહિમ
 તમારા ખોરાકમાાં મીઠુાં ઉમેરવાનુ ાં ટાળો અને મીઠાની માિા માટે ખોરાક પરનુ ાં લેિલ
ચકાસો
 ખ ૂિ પ્રવાહી લો - હદવસના કમસે કમ આઠથી દસ કપ (તમારા ડોકટરે પ્રવાહી લેવા
ત્રવશે ચોક્કસ સલાહ આપી ન હોય તો)
 મધ્યમ રીતે આલ્કોહોલ લો (‘સાંયમનમાાં આલ્કોહોલ’ ત્રવભાગ કૃપા કરી જુઓ)

કાિોહાઇડ્રેટ શ ું છે ?
તમારા ખોરાકમાાં તમારા લોહી ગ્લુકોઝ સ્તરોને અસર છે તે પોષકનુ ાં નામ કાિોહાઇડ્રેટ છે .
કાિોહાઇડ્રેટના ત્રવત્રવધ પ્રકારો છે :
 સ્ટાચકયતુ ત ખોરાક જેમ કે ભાત, ચપાટી, પાસ્તા, િટેટા, બ્રેડ, નુડલ્સ, યમ્સ અને બ્રેકફાસ્ટ
સેરેલ
 ફ્રુટ
 ખાાંડયુતત આહાર અને પીણાાં
 દૂધ અને દહીં
 સ્ટાચકયતુ ત શાકભાજી જેમ કે કઠોળ અને મસ ૂર
ડાયાબિટીસ ધરાવતા લોકોએ તેમના આહારમાાં કાિોહાઇડ્રેટ્સ ત્રવશે િણ િાિતો ધ્યાને
લેવાની આવશ્યકતા છે ેઃ
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 પ્રકાર
 માિા
 સમય
આપણે તેને વધુ ત્રવગતે તપાસ કરીશુ.ાં

કયા પ્રકારનો કાિોહાઇડ્રેટનો કયો પ્રકાર શ્રેષ્ઠ છે ?
સ્ટાચકયતુ ત ખોરાકની પસાંદગી કરી તમે તાંદુરસ્ત પસાંદગીઓ કરી શકશો જે સુગરમાાં
પાચનમાાં વધુ સમય લે અને ખ ૂિ ધીમેથી લોહી પ્રવાહમાાં ભળી જાય. આ તમારા લોહી
ગ્લુકોઝ સ્તરો વધુ ક્સ્થર રાખવામાાં મદદ કરે છે . કાિોહાઇડ્રેટ-સમાત્રવષ્ટ આહાર જે
ગ્લુકોઝમાાં ધીમેથી રૂપાાંતર થાય છે તેને નીચો ‘ગ્લાયસેત્રમક ઇન્સડેતસ’ (GI) ધરાવે છે .
સ્ટાચકયતુ ત ખોરાકની પહરભાષામાાં, સામાન્સય રીતે ઉચ્ચ ફાયિર પસાંદગીઓ શ્રેષ્ઠ છે . નીચા
ગ્લાયસેત્રમક ઇન્સડેતસ ધરાવતા ખોરાકના ઉદાહરણો અહીં છે ેઃ
 કઠોળ અથવા િીયુતત બ્રેડ
 પાસ્તા
 નુડલ્સ
 ભ ૂસુાં જેમ કે તમામ ભ ૂસાાં
 રાિ
કઠોળ, કણકીયુતત આહાર, કણકીયુતત ઘઉ અને સ્ટાચકયતુ ત ખોરાકના બ્રાઉન પ્રકારોની
પસાંદ કરી અને તમારો રે સાયુતત આહાર વધારવાથી તમને લાાંિા ગાળા માટે સાંતોષનો
અનુભવ થશે જે વજન સાંચાલન માટે ઉપયોગી છે .
ડાયાબિટીસ ધરાવતા લોકોએ ખાાંડ સાંપ ૂણક રીતે ટાળવાની કોઇ જરૂર નથી જોકે ઓછી
ખાાંડયુતત ત્રવકલ્પો પસાંદ કરવાથી તમારા લોહી ગ્લુકોઝ સ્તરોનુ ાં ત્રનયાંિણ કરવામાાં મદદ
થશે. તમને સારી પસાંદગીઓ કરવામાાં મદદ માટે અહીં થોડી વ્યાવહાહરક ટીપ્સ છે ેઃ
 ખાાંડ-ત્રમશ્રીત-ન હોય અથવા ડાયેટ પીણાાં જે ખાાંડના િદલે સ્વીટનસકનો ઉપયોગ કરી
મીઠા કરવામાાં આવ્યાાં હોય તેની પસાંદગી કરો
 ગરમ પીણામાાં ખાાંડના િદલે સ્વીટનર ઉમેરો
 સ્વીટનર સાથે બ્રેકફાસ્ટ સેરલને મીઠા કરો અથવા થોડો ભાગ લો અને સુધારે લ ફ્રુટનો
ભાગ અથવા લો સુગર દહીંની એક ચમચી ઉમેરો
 પ્રત્રત 100 ગ્રામમાાં િે અંકોમાાં ખાાંડ ધરાવતા હોય તે દહીં લેવાનુ ાં ટાળો
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 સેમી-સ્વીટ બિસ્કીટ્સ લો જેમ કે ચોકલેટ બિસ્કીટના િદલે ચા સાથે અથવા દૂધ સાથે
લઇ શકાય
 એક સમયે ફ્રુટનુ ાં એક ભાગમાાં ત્રનયાંિણ કરો અને ભોજન સાથે હદવસમાાં 150 મીલી ફ્રુટ
જ્યુસ કરતાાં વધુ ન લો (વધુ માહહતી માટે ‘ફ્રુટ અને શાકભાજી’ ત્રવભાગ જુઓ)
 જો તમે ખ ૂિ ખાાંડયુતત મીઠાઇ ખોરાકમાાં લેતા હો તો ધ્યાન રાખો કે તેનો નાનો ભાગ
હોય અને તમારા મુખ્ય આહારમાાં સ્ટાચકયતુ ત આહારનો ભાગ ઘટાડી સરભર કરો

મારા આહારમાું કાિોહાઇડ્રેટ્સ કેવી રીતે યોગ્ય થશે?
જો તમને ડાયાબિટીસ હોય તો ત્રનયત્રમત ખોરાક લો અને હદવસ દરત્રમયાન પણ કાિોહાઇડ્રેટ
ખોરાકનો ત્રવસ્તાર કરો તે મહત્વનુ ાં છે . આ તમારા લોહી ગ્લુકોઝ સ્તરો ક્સ્થર રાખવામાાં
મદદ કરે છે . ત્રનયત્રમત આહાર લેતા લોકો તેમના વજનનુ ાં સરળતાથી સાંચાલન કરી શકે છે
તેવ ુાં પણ જોવામાાં આવ્યુાં છે .
ટેબ્લેટ્સ અને/ અથવા ઇન્સસ્યુબલનનો ઉપયોગ કરતા હોય તેવા ડાયાબિટીસ ધરાવતા
લોકોને કાિોહાઇડ્રેટ સમાત્રવષ્ટ નાસ્તો લેવાની જરૂર હોય છે . ઉદાહરણ તરીકે , સાાંજના
ભોજનમાાં ટેબ્લેટ્સ અને/ અથવા ઇન્સસ્યુબલન લેતી કોઇ વ્યક્તતને સ ૂતા પહેલાાં થોડો
સ્ટાચકયતુ ત આહાર લેવાની જરૂર હોય છે . તે દવાના પ્રકાર અને લોહી ગ્લુકોઝ અંકો પર
આધારીત છે . જો તમારા કોઇ પ્રશ્નો હોય તો કૃપા કરી તમારા જીપી અથવા ડાયાબિટીસ
ટીમ સાથે આ િાિતે કૃપા કરી ચચાક કરો.
તમારા આહારમાાં કાિોહાઇડ્રેટની માિા અને સમય ત્રવશે તમે ત્રવચાર કરો ત્યારે , તમારે એક
શબ્દ યાદ રાખવાની જરૂર છે - સુસગ
ાં તતા! દરરોજ તમારા કાિોહાઇડ્રેટ આહારમાાં મોટા
ફેરફારોના કારણે તમારા લોહી ગ્લુકોઝ ત્રનયાંિણો ક્સ્થર જાળવી રાખવાનુ ાં તે મુશ્કેલ િનાવે
છે . તમારા કાિોહાઇડ્રેટ ખોરાકનુ ાં ત્રનયાંિણ કરવામાાં મદદ માટે અહીં થોડા સ ૂચનો છે ેઃ
 તમારા ખોરાકમાાં એક કરતાાં વધુ કાિોહાઇડ્રેટના પ્રકારનો સમાવેશ થતો હોય, તો
તમારા ભાગના કદમાાં ઘટાડો કરો. આથી એક સમયે વધુ માિામાાં કાિોહાઇડ્રેટ્સ
લેવાનુ ાં ટાળવામાાં તમને મદદ મળશે.
 તમારા કાિોહાઇડ્રેટ્સ ખોરાકમાાં ત્રવભાજન કરવાથી મદદરૂપ થઇ શકે છે . ઉદાહરણ
તરીકે સેન્સડવીચ સાથે િટેટાની તળે લી ચીપ્સ ખાવાને િદલે, િટેટાની ચીપ્સ
સાાંજના નાસ્તામાાં લઇ શકાય છે .
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 સ્ટાચકયતુ ત ખોરાક જેમ કે િટેટા, ભાત અથવા પાસ્તા સમાત્રવષ્ટ રાાંધેલ ખોરાક
પીરસતી વખતે, તમારી હડનર પ્લેટમાાં થોડી માિામાાં લેવાથી દરરોજ તમારા
કાિોહાઇડ્રેટ આહારને સુસગ
ાં ત રાખી શકાય છે . મોટાભાગના લોકો માટે સ્ટાચકયતુ ત
ખોરાકનો હડનર પ્લેટનો િીજો ભાગ એ સાંવેદનશીલ ભાગ છે .
તમારા ખોરાકમાાં કાિોહાઇડ્રેટ ત્રવશે તમારે વધુ માહહતીની જરૂર હોય તો, ફુડ લેિલ પર
પોષક માહહતીમાાં તમે કુલ કાિોહાઇડ્રેટ તપાસી શકો છો અને કાિોહાઇડ્રેટ કાઉન્સટર
ખરીદવાનુ ાં ત્રવચારો. કાિોહાઇડ્રેટ કાઉન્સટર એ એક પુક્સ્તકા છે જેમાાં સામાન્સય ખોરાક
વસ્તુઓની કાિોહાઇડ્રેટ માિા ત્રવશે માહહતીનો સમાવેશ થાય છે . તમારી કાિોહાઇડ્રેટ
માિાના સાંચાલન ત્રવશે જો તમને માહહતીની જરૂર હોય તો કૃપા તરીકે તમારા જીપી,
પ્રેતટીસ નસક અથવા ડાયાબિટીસ ટીમને કૃપા કરી પ ૂછો.
કાિોહાઇડ્રેટની કેવી રીતે ગણતરી કરવી તે ટાઇપ 1 ડાયાબિટીસ ધરાવતા અમુક લોકોને
શીખવવામાાં આવ્યુાં છે . જમવાના સમયે ઇન્સસ્યુલીન આધારીત કાિાકહાઇડ્રેટની કેટલી માિા
લેવી તેની પસાંદગી કરી તેઓ તેમના જમવાના સમયમાાં ફેરફાર કરે છે .
જો તમે વજન ઘટાડવા માટે તમે પ્રયાસ કરતા હો તો કાિોહાઇડ્રેટ સમાત્રવષ્ટ ખોરાકના
તમારા ભાગો ઘટાડવા પર તમારે ધ્યાન આપવુાં જોઇએ. તમે ટેબ્લેટ્સ અને/અથવા
ઇન્સસ્યુબલન લેતા હો, તો આ િાિતે તમારા ડોકટર અથવા ડયાબિટીસ ટીમ સાથે વાત કરો
કારણ કે તમારી દવામાાં ગોઠવણી કરવાની જરૂર પડી શકે છે .

ફ્રુટ અને શાકભાજીઓ
વધુ ફ્રુટ અને શાકભાજી ખાવાથી સારુાં હ્રદય સ્વાસ્ ય સહહત ઘણા લાભો થાય છે . નીચેના
સ ૂચનોનુ ાં પાલન કરો જેથી હદવસના પાચ ભાગોનુ ાં સ ૂબચત લક્ષ્ય પર તમને પહોંચવામાાં
મદદ કરી શકાયેઃ
 તમામ સમયે તાજાાં, થીઝેલ અને ટીનિાંધ આહાર. તમે ટીનનો ઉપયોગ કરતા હો તો
પાણીમાાં શાકભાજીની અને જ્યુસમાાં ફ્રુટની પસાંદગી કરો તે સારુાં છે જે ધોવાઇ શકે
 એક સમયે એક ભાગ સુધી ફ્રુટને મયાકહદત કરવાથી ક્સ્થર લોહી ગ્લુકોઝ સ્તરો
જાળવવામાં તમને મદદ મળશે.
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 તમારા ‘હદવસમાાં પાાંચ’ નો એક ભાગ માિ ફ્રુટ જ્યુસ હોઇ શકે છે અને ડાયાબિટીસ
ધરાવતા લોકોએ ખોરાક સાથે હદવસમાાં એક વખત તેને 150 મીલી સુધી મયાકહદત
કરવો જોઇએ.
ભાગ શુાં છે ?
મધ્યમ ફ્રુટ જેમ કે સફરજન, નાનુ ાં કેળાં

ફ્રુટનો એક ટુકડો

નાનુ ાં ફ્રુટ જેમ કે સાંતરુાં, હકવી

ફ્રુટના િે ટુકડા

િેરીઝ, દ્રાક્ષ

એક મુઠી

રાાંધેલ શાકભાજી

િણ ચમચી

સલાડ

એક િાઉલ મીઠાઇ

મારા આહારમાું વધ ફ્રુટ અને વેજીટે િલ્સ હું કેવી રીતે ઉમેરી શક?
 ફ્રુટના ભાગ સાથે સવારના નાસ્તા સેરલને મીઠો કરો અને ત્રવશેષ કાિોહાઇડ્રેટ માટે
સરભર કરવા માટે સવારના નાસ્તા સેરલ ઘટાડો
 સેન્સડવીચમાાં સલાડ ઉમેરો જેમ કે િે ઇંચની કાકડી એ તમારા ‘હદવસમાાં પાાંચ’ માાંથી
એક છે
 નાસ્તા તરીકે ફ્રુટનો એક ટુકડો ખાવ
 ઓછી સુગરની એક મુઠી િેરીઝ અને ખાાંડયુતત મીઠાઇના િદલે ઓછા ફેટયુતત દહીં
ખાવ
 સમારે લ તૈયાર, ત્રમશ્ર થીઝેલ શાકભાજીનો સાઇડ હડશ તરીકે ઉપયોગ કરો અથવા
સોસમાાં ઉમેરો
 િાફેલ, રાાંધેલ ખોરાક અને દાળમાાં કઠોળ અને મસુરની દાળ ઉમેરો જેથી માાંસને
પકાવવામાાં મદદ મળે

હું કેવી રીતે ખોરાક લઉ જેથી મારા હ્રદયને સરક્ષા મળે ?
ખોરાકમાું ફેટની માત્રામાું ઘટાડો કરો ખાસ કરીને સેચ્યરે ટેડ ફેટ
ઓછો ફેટ ધરાવતો આહાર એ તાંદુરસ્ત આહાર છે કારણ કે આ પોષક એક ખુિ ઊજાક-યુતત
છે . દરે ક કોળીયામાાં વધુ ફેટ, એ કેલોરીની (ખોરાક ઊજાકને માપવાનુ ાં એકમ) વધુ માિા છે .
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ફેટનુ ાં ત્રવભાજન િે ત્રવત્રવધ સમ ૂહોમાાં થઇ શકે છે . માખણ, ઘી, ચીઝ, માાંસ ચરિી, પેસ્ટ્રી,
કેતસ અને બિસ્કીટમાાં સેચ્યુરેટેડ ફેટ વધુ માિામાાં મળી આવે છે . આ પ્રકારનુ ાં ફેટ લોહી
કોલેસ્ટરોલમાાં વધારો કરે છે આથી તમારા ખોરાકમાાં તેનો ઘટાડો કરવાની અને કાંદ
મ ૂળમાાંથી પ્રાપ્ત અનસેચ્યુરેટેડ ફેટની નાની માિા સાથે તેની િદલી કરવાની ભલામણ
કરવામાાં આવે છે . અનસેચ્યુરેટેડ ફેટ લોહી કોલેસ્ટરોલમાાં ઘટાડો કરે છે . તમારા હ્રદય
માટે ખાસ કરીને મોનોસેચ્યુરેટેડ ફેટ જેમ કે ઓલીવ ઓઇલ અને સરસવનુ ાં તેલ (સમાન્સય
રીતે વેજીટેિલ ઓઇલ તરીકે ઓળખાય છે ) સારુાં માનવામાાં આવે છે . તમને સારી
પસાંદગીઓ કરવામાાં મદદ માટે અહીં થોડા ઉપાયો છે ેઃ
 શક્ય હોય ત્યારે ફેટ-મુતત રસોઇ ઉપાય અપનાવો જેમ કે ગ્રીલીંગ, િેકીંગ, માઇિોવેવે,
શેકવુાં અથવા િાફવુાં
 જો તળવાનુ ાં હોય તો નોન-સ્ટીક પાનનો ઉપયોગ કરો અને જો ફેટની આવશ્યકતા હોય
તો તેલનો છાંટકાવ કરો અથવા વેજીટેિલ ઓઇલનુ ાં માપ કરો (જેમ કે દર ચાર વ્યક્તત
માટે એક ચમચી)
 ચીઝને છીણો અને મેચ્યોર સેદાર જેવી મજબ ૂત ફ્લેવરનો ઉપયોગ કરવાથી તમને
ઓછી જરૂહરયાત રહેશે અને ઓછા-ફેટયુતત સેદાર અથવા કોટેજ ચીઝ જેવા ઓછા
ફેટયુતત ત્રવકલ્પોની તમે પસાંદગી કરી શકશો
 માાંસને રાાંધતા પહેલાાં તેમાાંથી ત્વચા અને ચરિી દૂર કરો
 માખણના િદલે ઓલીવ સ્પ્રેડની પસાંદગી કરો
 ખરીદતી વખતે ‘લાઇટ’ અથવા ઓછા ફેટયુતત ત્રવકલ્પોની શોધ કરો પરાં ત ુ ખાાંડની
જગ્યાએ ફેટની િદલી કરવામાાં આવી હોય તેવી વસ્તુઓમાાં ‘ઘટાડેલ ફેટ’ ની તપાસ
કરો
 પાઇ અને સોસેજ જેવા પ્રોસેસ્ડ ફુટમાાં ઘટાડો કરો

મારા માટે તેલયુતત માછલી શા માટે સારી છે ?
તેલયુતત માછલી ઓમેગા 3 નામના ફેટના પ્રકારનો સારો સ્ત્રોત છે . બ્લડ પ્રેશરમાાં ઘટાડો
કરી, લોહી ગાંઠાવવાનુ ાં જોખમ ઘટાડી હ્રદય સ્વાસ્ યનુ ાં રક્ષણ કરવા માટે ઓમેગા - ૩ ફેટ
સારુાં સાબિત થયુાં છે . જો તમને માછલી ગમતી હોય તો તૈલી માછલીના એક ભાગ સહહત
સપ્તાહમાાં િે ભાગ ખોરાકમાાં લેવાનુ ાં લક્ષ્ય રાખો. આગામી પ ૃષ્ઠ પર થોડા ઉપાયો છે ેઃ
 નવાાં િટેટા અને રાાંધેલ શાકભાજી સાથે સાલ્મોનનો ટુકડો
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 ટોમેટો સોસમાાં સાડાકઇન્સસનુ ાં નાનુ ાં ટીન શેકો અને સાઇડ સલાડ
 નાનાાં જેકેટ પોટેટો અને રાાંધેલ શાકભાજી સાથે અડધી ટ્રોટ -મીઠા પાણીની માછલી
 હળવા ઓબલવ સ્પ્રેડ સાથે બ્રેડ સ્પ્રેડ સાથે ગ્રીલ્ડ મેકરે લ અને ગ્રીલ્ડ િીફ ટોમેટો

તમારા અહારમાાં મીઠાની માિા ઘટાડો
તાંદુરસ્ત ખોરાકમાાં મીઠાની માિામાાં ઘટાડો હોવો જોઇએ. તેનાથી નીચા બ્લડ પ્રેશરનો
ફાયદો થઇ શકે છે . ઘણીવાર લોકોને બચિંતા હોય છે તેઓ મીઠુાં નહીં ઉમેરે તો તેમનો ખોરાક
સ્વાદત્રવહીન િની જશે. જોકે તમે થોડા અઠવાહડયાાં માટે િદલાવ જાળવી રાખશો તો
તમારો સ્વાદ ફરી યોગ્ય થઇ જશે, તમારે તેની ટેવ પાડવી જોઇએ અને તમારા ફૂડમાાં નવાાં
સ્વાદની લહેજત માણવી જોઇએ. મીઠાના િદલે તમે ઉપયોગ કરી શકો તેવી લહેજત ત્રવશે
અહીં અમુક ઉપાયો છે ેઃ
 ત્રમશ્ર ઔષત્રધ
 મરચાાં પાઉડર
 કાળા કરી
 રાઇ
 લસણ (તાજી અથવા કળી)
 ત્રવનેગાર
 લીંબુનો જ્યુસ
કૃપા કરી નોંધ કરો કે મીઠાની અવેજી વસ્તુની ભલામણ કરવામાાં આવતી નથી. ઓછા
મીઠવાળો ખોરાકનો ઉપયોગ કરો તે સારુાં છે .
તમે ખરીદી પર હો, ત્યારે ફુડ લેિલ શોધક િનો....

મીઠુાં પ્રત્રત 100 ગ્રામેઃ
0.3 ગ્રામ અથવા ઓછાં = ઓછાં (તાંદુરસ્ત પસાંદગી)
1.5 ગ્રામથી વધુ = વધુ (માિ ક્યારે ક લો)
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મધ્યમ આલ્કોહોલ
ખ ૂિ વધુ આલ્કોહોલ ઊંચા બ્લડ પ્રેશર સહહત તમારા સ્વાસ્ ય પર નકારાત્મક અસર કરી
શકે છે . ડાયાબિટીસ માટે ટેબ્લેટ અને/ અથવા ઇન્સસ્યુબલન લેતા હોય તેવા લોકોએ ધ્યાન
રાખવુાં જોઇએ કે આલ્કોહોલથી લોહી ગ્લુકોઝ સ્તરો ઘટી શકે છે (હાઇપોગ્લાયસેત્રમયા). તમે
આલ્કોહોલ લેતા હો, સારી પસાંદગી કરવામાાં નીચેના ઉપાયો તમને મદદ કરશેેઃ
 સ્પીરીટ્સમાાં ડાયેટ પોપ અથવા સોડા વોટર ઉમેરો
 ખાસ પ્રસાંગે તમે આલ્કોહોલ લેતા હો ત્યારે આલ્કોહોબલક હડ્રિંતસના િદલે ડાયેટ સોફ્ટ
હડ્રિંતસનો ત્રવકલ્પ પસાંદ કરો
 નાની માિાને વળગી રહો જેમ કે વાઇનનો 125 મીલી ગ્લાસ, અડધો ત્રપન્સટ, ત્રસિંગલ
શોટ, સોડા વોટર સાથે વ્હાઇટ વાઇન સ્પ્રીટ્ઝર
 તમારુાં ડાયાબિટીસ ઘટાડવા માટે તમે ટેબ્લેટ અને/ અથવા ઇન્સસ્યુબલન લેતા હો તમે
આલ્કોહોલ લો તે પહેલાાં ખોરાક લઇ અથવા ખોરાક સાથે જ આલ્કોહોલ લઇ લો બ્લડ
ગ્લુકોઝનુ ાં જોમખ ઘટાડો; અને સ ૂતા પહેલાાં કાિોહાઇડ્રેટ સમાત્રવષ્ટ નાસ્તો લો
અઠવાહડયામાાં ઓછામાાં ઓછા તમે િે હદવસ માટે આલ્કોહોલ-ફ્રી રહો તેન ુ ાં ધ્યાન રાખો અને
સ ૂબચત ન્સયુનતમ દૈ ત્રનક માિામાાં વધારો ન કરોેઃ
 પરૂષો - હદવસના િણ એકમ
 સ્ત્રીઓ - હદવસના િે એકમ
આલ્કોહોલ એ કેલોરીનો સ્ત્રો છે . જો તમે વજન ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરતા હો તો તમારા
આલ્કોહોલ લેવાની માિાને મયાકહદત કરો તે ખ ૂિ મહત્વનુ ાં છે . નીચેન ુ ાં કોષ્ટક તમને
આલ્કોહોલયુતત પીણાાં અને તેમની આલ્કોહોલ અને કેલરી સામગ્રીના થોડા ઉદાહરણો આપે
છે ેઃ
ઉદાહરણ

યુત્રનટ્સ

કૅલોરીઝ

સમાન કૅલોરીઝ સાથેનો આહાર

125મીલી સ ૂકો સફેદ વાઇન

1½

83

શેકેલી કેક

લાગરની ત્રપન્સટ

2

187

જાડી સફેદ બ્રેડના િે ટુકડા

1

56

મધ્યમ સફરજન

ત્રસિંગલ વોડકા અને ડાયેટ
લીંબુ શરિત
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ભોજન વવચાર
સવારનો નાસ્તો
 સ્કીમ્ડ અથવા સેમી-સ્કીમ્ડ દૂધ અને સ્વીટનર સાથેની રાિ
 સુધારે લ અડધાાં કેળા ભ ૂસાાંના નાનો ભાગ (જેમ કે તમામ ભસ
ાં ૂ ા) અને સ્કીમ્ડ અથવા
સેમી સ્કીમ્ડ દૂધ
 લાઇટ ઓબલવ ઓઇલ સ્પ્રેડ સાથે િીયુતત અથવા દ્વીદલ ટોસ્ટની એક અથવા િે
સ્લાઇસ સાથે અડધુાં ટીન શેકેલ કઠોળ અથવા સુધારે લ ટમેટાાં અથવા સ્કીમ્ડ અથવા
સેમી-સ્કીમ્ડ દૂધ સાથે ત્રમશ્રણ કરે લ િે ઇંડા અને કાળાાં મરી

ઝડપી ખોરાકો
 લાઇટ સલાડ હિમના સ્પ્રેડ સાથે િીયુતત અથવા દ્વીદલ બ્રેડથી િનેલ સેન્સડત્રવચ સાથે
કાકડી અને ત્રવનેગાર સાથે ત્રમત્રશ્રત ટુના (સ્પ્રીંગ વોટરમાાં ટીન થયેલ)
 થોડા પાસ્તા અથવા પોટેટો સહહત થોડા સલાડ સાથે ટીનમાાંથી િાફેલ મેકેરલ
 ઓછા ફેટયુતત હૌમસ સાથે એક હોલમીલ બ્રેડ, લાલ મરી અને સલાડનાાં પાાંદડા

રાુંધેલ ખોરાકો
 નવાાં િટેટા અને રાાંધેલ શાકભાજી સાથે સાલ્મોનનો ટુકડો અને િણ ચમચી ત્રમશ્ર
શાકભાજી
 ખ ૂિ પાતળા માાંસના ટુકડા અથવા મધ્યમ ટુકડા, સાથે ઘેર િનાવેલ િોલોગ્નૈસ સોસ
સાથે આખા અનાજની સ્પેઘટ
ે ી, ટીનયુતત સુધારે લ ટમેટા અને ર્ુગ
ાં ળ
 િાસમતી ચોખાના પાતાળા પડ સાથે ગ્રીલ્ડ બચકન, લાલ અને પીળા મરી અને ટમેટા
મસાલાની લહેજત સાથે

મીઠાઇ
 એક મુઠી સુધારે લ ફ્રુટ સાથે સુગર-જેલી અથવા ઓછી ખાાંડયુતત અને ઓછા-ફેટયુતત
ફ્રુટ દહીં
 ઓછા-ફેટયુતત દહીં અથવા સ્કીમ્ડ અથવા સેમી-સ્કીમ્ડ દૂધ સાથે િનાવેલ કસ્ટડક સાથે
નાની મુઠી ટીનયુતત ફ્રુટ (જ્યુસ તારવેલ) અને સ્વીટનર


િે હોલવ્હીટ િેકસક અને ઓછા-ફેટયુતત સેદાર
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નાસ્તા વવચાર
હિસ્પબ્રેડ, સેમી-સ્વીટ બિસ્કીટ (જેમ કે ચાયુતત અથવા જવયુતત દૂધ), સુગર-હફ્ર જેલી,
ફ્રુટનો એક ભાગ, ઓછી ખાાંડયુતત અને ઓછા ફેટયુતત દહીં, એક નાની મુઠી અખરોટ અને
િદામ અથવા િેતડ હિસ્પનુ ાં નાનુ ાં પેકેટ

હું વધ માહહતી મેળવી શકીશ?
ડાયાબિટીસ યુકે વેિસાઇટ પરથી તમે વધુ માહહતી મેળવી શકશોેઃ

www.diabetes.org.uk

આ પત્રિકા ત્રવશે તમારા કોઇ પ્રશ્નો હોય અથવા તમને સમજાય નહીં તેવ ુાં કાંઇ
હોય તો કૃપા કરી અહીં સાંપકક કરોેઃ
હડપાટક મેન્સટ ઓફ ન્સયુટ્રીશન એન્સડ ડાયાબિટીસ

01384 244017

પ ૃષ્ઠ 13

તમે કોઇ નોંધ કરવા માગતા હોય તો કૃપા કરી આ જગ્યાનો ઉપયોગ
કરોોઃ

તમે કોઇ નોંધ કરવા માગતા હોય તો કપ
ૃ ા કરી આ જગ્યાનો ઉપયોગ
કરોોઃ
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તૈયાર કરનાર

Heather Russell

તૈયાર થયા તારીખ

એત્રપ્રલ 2014

સમીક્ષાની તારીખ

એત્રપ્રલ 2017

સાંસ્કરણ
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