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ડાયાબિટીસ શ ું છે? 
લોહીમાાં ગ્લકુોઝ (શકકરા) નુાં સ્તર ખિુ વધી જાય ત્યારે ડાયાબિટીસ થાય છે. 

ડાયાબિટીસ ત્રવનાના લોકોમાાં ઇન્સસ્યબુલન નામનુાં હોમોન લોહી ગ્લકુોઝનુાં ત્રનયાંિણ કરવામાાં 
મદદ કરે છે.  ઇન્સસ્યબુલન એક ચાવીની જેમ કાયક કરે છે અને લોહીમાાંથી ગ્લકુોઝને તમારા 
શરીરમાાં િનતા કોષોમાાં જવા માટે મદદ કરે છે.  તમારા કોષો ગ્લકુોઝનો ઇંધણ તરીકે કાયક 
કરે છે. 

ડાયાબિટીસ ધરાવતા લોકોમાાં પ્રયાકપ્ત ઇન્સસ્યબુલન નથી હોત ુાં અથવા ઇન્સસ્યબુલન યોગ્ય રીતે 
કાયક નથી કરત ુાં જે ઇન્સસ્યબુલન રેઝીસ્ટન્સસ તરીકે ઓળખાય છે.  હજુ ડાયાબિટીસનુાં ત્રનદાન 
થયુાં ન હોય અથવા તેનુાં નિળી રીતે ત્રનયાંિણ થત ુહોય, તો ઉચ્ચ લોહી ગ્લકુોઝ સ્તરો 
નીચનેા લક્ષણો ધરાવી શકે છેેઃ 
 થાક 
 અસામાન્સય તરસ     
 વજન ઘટાડો 
 સામાન્સય કરતાાં વધ ુપેશાિ 

ડાયાબિટીસન ું સુંચાલન કેવી રીતે થાય છે? 
વ્યક્તત અને ડાયાબિટીસના પ્રકારના આધારે ચાર ઉપાયોમાાંથી એક રીતે તેનુાં સાંચાલન 
થાય છેેઃ 

 ફતત આહાર 
 આહાર અને ટેબ્લેટ્સ (જેમ કે મેટફોમીન અને ગ્લીતલાઝાઇડ) 
 આહાર અને ઇન્સસ્યબુલન 
 આહાર, ટેબ્લટે્સ અને ઇન્સસ્યબુલન 

સહિય રહવે ુાં ખિૂ મહત્વનુાં છે અને તમારુાં વજન તાંદુરસ્ત મયાકદા કરતાાં વધ ુહોય તો 
તાંદુરસ્ત વજનની જાળવણી કરવી અથવા વજન ઘટાડવાનુાં લક્ષ્ય રાખો.   તમારા માટે 
તાંદુરસ્ત વજન, વજન સાંચાલન અથવા શારીહરક પ્રવતૃ્રિ ત્રવશે જો 
તમને માહહતીની જરૂર હોય તો કૃપા તરીકે તમારા જીપી, પ્રેતટીસ 
નસક અથવા ડાયાબિટીસ ટીમને કૃપા કરી પછૂો.
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આહાર કેવી રીતે મદદ કરી શકે? 
લોકોનુાં ડાયાબિટીસ માટે ત્રનદાન થાય છે ત્યારે તેમને ઘણીવાર બચિંતા થાય છે કે તેમણે 
મશુ્કેલ આહારનુાં પાલન કરવાની જરૂર રહશેે.  કૃપા કરી બચિંતા કરશો નહીં!  ડાયાબિટીસ 
સાથે તાંદુરસ્ત ખોરાકમાાં સાંતબુલત આહાર, કાિોહાઇડ્રટેથી (લોહી ગ્લકુોઝ સ્તરોને અસર કરે 
તે પોષક) સભાન રહવે ુઅને હ્રદય-તાંદુરસ્ત ખોરાક ટેવોનો સમાવેશ થાય છે.  ડાયાબિટીસ 
ધરાવતા લોકો હ્રદય રોગ થવાનુાં ગાંભીર જોખમ ધરાવે છે. 

આ પકુ્સ્તકા ખોરાક તાંદુરસ્ત ખોરાકને પ્રોત્સાહન આપે છે અને સાંખ્યાિાંધ વ્યવહારીક 
સચૂનોનો 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 
મજુિ મદદ કરશેેઃ 

 શક્ય હોય ત્યાાં સધુી તમારા લોહી ગ્લકુોઝ સ્તરો સામાન્સય રાખો 
 તાંદુરસ્ત વજનની જાળવણી કરો અથવા વજન ઘટાડો 
 બ્લડ પ્રેશર ઓછાં કરો 
 કોલસે્ટરોલ ઓછાં કરો 
 ડાયાબિટીસ સાથે સાંલગ્ન જહટલતાનુાં જોખમ ઘટાડો, જે આંખો, 

હ્રદય અને હકડનીઓને અસર કરી શકે છે. 

સુંત  બલત આહાર શ ું છે? 
નીચનેુાં બચિ અમારા આહારમાાં પાાંચ ખોરાક સમહૂો અને સરેરશ હદવસ પર તેમાાંના દરેકનો 
સબૂચત ભાગ દશાકવે છે. 

 

 

 

 

 

ફ્રુટ અન ેશાકભાજી 

પ્રોટીન - સમદૃ્ધ આહાર જેમ કે માાંસ, 

માછલી, ઇંડા, સોયા, કઠોળ, મસરુ વધ ુફેટ અન/ેઅથવા 
ખાાંડ ધરાવતો આહાર 

ડરેી આહાર ડરેી આહાર 

સ્ટાચકયતુત આહાર જેમ કે ચોખા, 
િટેટા, પાસ્તા, બ્રેડ, બ્રેકફાસ્ટ સેરેલ 
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તમે તાંદુરસ્ત, સાંતબુલત આહાર લવેામાાં મદદ માટે અહીં થોડા સચૂનો છેેઃ 
 ત્રનયત્રમત ખોરાક લો 
 સ્ટાચકયતુત ખોરાકની રેસાયતુત વ્યાંજનો પસાંદ કરો જેમ કે િીયતુત અથવા કઠોળ બ્રેડ 

અથવા રાિ 
 હદવસના કમસે કમ ફ્રુટ અને શાકભાજીના પાાંચ ભાગો લો 
 પ્રોટીન-યતુત ખોરાક હદવસના િ ેવખત લો જેમ કે માાંસ, માછલી, સોયા, મસરૂ અથવા 

કઠોળ 
 જો તમને તેલયતુત માછલી (સોલોમન, ટ્રાઉટ, મેકેરલ, પીલચાર્ડ કસ અને સાડાકઇન્સસ) 

પસાંદ હોય તો અઠવાહડયાાંમાાં િ ેવખત લો 
 હદવસમાાં ઓછા ચરિીયતુત ડરેી આહારના િ ેઅથવા િણ ભાગ લો (એક ગ્લાસ દૂધ 

અથવા દહીંનો એક ભાગ હોઇ શકે છે) 
 ચરિીયતુત અને/ અથવા ખાાંડયતુત ખોાારાકનુાં ત્રનયાંિણ કરો જેમ કે ચોકોલેટ, કેક, 

તળેલ આહાર અને આઇસહિમ 
 તમારા ખોરાકમાાં મીઠુાં ઉમેરવાનુાં ટાળો અને મીઠાની માિા માટે ખોરાક પરનુાં લિેલ 

ચકાસો 
 ખિૂ 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 ગ્લકુોઝ સ્તરોને અસર છે તે પોષકનુાં નામ કાિોહાઇડ્રટે છે.  
કાિોહાઇડ્રટેના ત્રવત્રવધ પ્રકારો છે: 
 સ્ટાચકયતુત ખોરાક જેમ કે ભાત, ચપાટી, પાસ્તા, િટેટા, બ્રડે, નડુલ્સ, યમ્સ અને બ્રકેફાસ્ટ 

સેરેલ 
 ફ્રુટ 
 ખાાંડયતુત આહાર અને પીણાાં 
 દૂધ અને દહીં 
 સ્ટાચકયતુત શાકભાજી જેમ કે કઠોળ અને મસરૂ 
ડાયાબિટીસ ધરાવતા લોકોએ તેમના આહારમાાં કાિોહાઇડ્રેટ્સ ત્રવશે િણ િાિતો ધ્યાને 
લવેાની આવશ્યકતા છેેઃ
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 પ્રકાર 

 માિા 
 સમય 
આપણ ેતેને વધ ુત્રવગતે તપાસ કરીશુાં. 

કયા પ્રકારનો કાિોહાઇડ્રેટનો કયો પ્રકાર શે્રષ્ઠ છે? 
સ્ટાચકયતુત ખોરાકની પસાંદગી કરી તમે તાંદુરસ્ત પસાંદગીઓ કરી શકશો જે સગુરમાાં 
પાચનમાાં વધ ુસમય લે અને ખિૂ ધીમેથી લોહી પ્રવાહમાાં ભળી જાય.  આ તમારા લોહી 
ગ્લકુોઝ સ્તરો વધ ુક્સ્થર રાખવામાાં મદદ કરે છે.  કાિોહાઇડ્રેટ-સમાત્રવષ્ટ આહાર જે 
ગ્લકુોઝમાાં ધીમેથી રૂપાાંતર થાય છે તેને નીચો ‘ગ્લાયસેત્રમક ઇન્સડેતસ’ (GI) ધરાવે છે.  
સ્ટાચકયતુત ખોરાકની પહરભાષામાાં, સામાન્સય રીતે ઉચ્ચ ફાયિર પસાંદગીઓ શ્રેષ્ઠ છે.  નીચા 
ગ્લાયસેત્રમક ઇન્સડતેસ ધરાવતા ખોરાકના ઉદાહરણો અહીં છેેઃ 

 કઠોળ અથવા િીયતુત બ્રડે 
 પાસ્તા 
 નડુલ્સ 
 ભસૂુાં જેમ કે તમામ ભસૂાાં 
 રાિ 

કઠોળ, કણકીયતુત આહાર, કણકીયતુત ઘઉ અને સ્ટાચકયતુત ખોરાકના બ્રાઉન પ્રકારોની 
પસાંદ કરી અને તમારો રેસાયતુત આહાર વધારવાથી તમને લાાંિા ગાળા માટે સાંતોષનો 
અનભુવ થશે જે વજન સાંચાલન માટે ઉપયોગી છે. 

ડાયાબિટીસ ધરાવતા લોકોએ ખાાંડ સાંપણૂક રીતે ટાળવાની કોઇ જરૂર નથી જોકે ઓછી 
ખાાંડયતુત ત્રવકલ્પો પસાંદ કરવાથી તમારા લોહી ગ્લકુોઝ સ્તરોનુાં ત્રનયાંિણ કરવામાાં મદદ 
થશે.  તમને સારી પસાંદગીઓ કરવામાાં મદદ માટે અહીં થોડી વ્યાવહાહરક ટીપ્સ છેેઃ 

 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 બ્રકેફાસ્ટ સેરલને મીઠા કરો અથવા થોડો ભાગ લો અને સધુારેલ ફ્રુટનો 

ભાગ અથવા લો સગુર દહીંની એક ચમચી ઉમેરો 
 પ્રત્રત 100 ગ્રામમાાં િે અંકોમાાં ખાાંડ ધરાવતા હોય તે દહીં લેવાનુાં ટાળો
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 સેમી-સ્વીટ બિસ્કીટ્સ લો જેમ કે ચોકલટે બિસ્કીટના િદલ ેચા સાથે અથવા દૂધ સાથે 
લઇ શકાય 

 એક સમયે ફ્રુટનુાં એક ભાગમાાં ત્રનયાંિણ કરો અને ભોજન સાથે હદવસમાાં 150 મીલી ફ્રુટ 
જ્યસુ કરતાાં વધ ુન લો (વધ ુમાહહતી માટે ‘ફ્રુટ અને શાકભાજી’ ત્રવભાગ જુઓ) 

 જો તમે ખિૂ ખાાંડયતુત મીઠાઇ ખોરાકમાાં લતેા હો તો ધ્યાન રાખો કે તેનો નાનો ભાગ 
હોય અને તમારા મખુ્ય આહારમાાં સ્ટાચકયતુત આહારનો ભાગ ઘટાડી સરભર કરો 

મારા આહારમાું કાિોહાઇડ્રેટ્સ કેવી રીતે યોગ્ય થશે? 
જો તમને ડાયાબિટીસ હોય તો ત્રનયત્રમત ખોરાક લો અને હદવસ દરત્રમયાન પણ કાિોહાઇડ્રટે 
ખોરાકનો ત્રવસ્તાર કરો તે મહત્વનુાં છે.  આ તમારા લોહી ગ્લકુોઝ સ્તરો ક્સ્થર રાખવામાાં 
મદદ કરે છે.  ત્રનયત્રમત આહાર લતેા લોકો તેમના વજનનુાં સરળતાથી સાંચાલન કરી શકે છે 
તેવુાં પણ જોવામાાં આવ્યુાં છે. 

ટેબ્લટે્સ અને/ અથવા ઇન્સસ્યબુલનનો ઉપયોગ કરતા હોય તેવા ડાયાબિટીસ ધરાવતા 
લોકોને કાિોહાઇડ્રટે સમાત્રવષ્ટ નાસ્તો લેવાની જરૂર હોય છે.  ઉદાહરણ તરીકે, સાાંજના 
ભોજનમાાં ટેબ્લટે્સ અને/ અથવા ઇન્સસ્યબુલન લેતી કોઇ વ્યક્તતને સતૂા પહલેાાં થોડો 
સ્ટાચકયતુત આહાર લવેાની જરૂર હોય છે.  તે દવાના પ્રકાર અને લોહી ગ્લકુોઝ 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 કાિોહાઇડ્રટેની માિા અને સમય ત્રવશે તમે ત્રવચાર કરો ત્યારે, તમારે એક 
શબ્દ યાદ રાખવાની જરૂર છે - સસુાંગતતા!  દરરોજ તમારા કાિોહાઇડ્રટે આહારમાાં મોટા 
ફેરફારોના કારણ ેતમારા લોહી ગ્લકુોઝ ત્રનયાંિણો ક્સ્થર જાળવી રાખવાનુાં તે મશુ્કેલ િનાવે 
છે.  તમારા કાિોહાઇડ્રેટ ખોરાકનુાં ત્રનયાંિણ કરવામાાં મદદ માટે અહીં થોડા સચૂનો છેેઃ 

 તમારા ખોરાકમાાં એક કરતાાં વધ ુકાિોહાઇડ્રટેના પ્રકારનો સમાવેશ થતો હોય, તો 
તમારા ભાગના કદમાાં ઘટાડો કરો.  આથી એક સમયે વધ ુમાિામાાં કાિોહાઇડ્રટે્સ 
લવેાનુાં ટાળવામાાં તમને મદદ મળશે. 

 તમારા કાિોહાઇડ્રટે્સ ખોરાકમાાં ત્રવભાજન કરવાથી મદદરૂપ થઇ શકે છે.  ઉદાહરણ 
તરીકે સેન્સડવીચ સાથે િટેટાની તળેલી ચીપ્સ ખાવાને િદલે, િટેટાની ચીપ્સ 
સાાંજના નાસ્તામાાં લઇ શકાય છે.
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 સ્ટાચકયતુત ખોરાક જેમ કે િટેટા, ભાત અથવા પાસ્તા સમાત્રવષ્ટ રાાંધેલ ખોરાક 
પીરસતી વખતે, તમારી હડનર પ્લટેમાાં થોડી માિામાાં લવેાથી દરરોજ તમારા 
કાિોહાઇડ્રટે આહારને સસુ ાંગત રાખી શકાય છે.  મોટાભાગના લોકો માટે સ્ટાચકયતુત 
ખોરાકનો હડનર પ્લટેનો િીજો ભાગ એ સાંવેદનશીલ ભાગ છે. 

તમારા ખોરાકમાાં કાિોહાઇડ્રટે ત્રવશે તમારે વધ ુમાહહતીની જરૂર હોય તો, ફુડ લેિલ પર 
પોષક માહહતીમાાં તમે કુલ કાિોહાઇડ્રટે તપાસી શકો છો અને કાિોહાઇડ્રેટ કાઉન્સટર 
ખરીદવાનુાં ત્રવચારો.  કાિોહાઇડ્રટે કાઉન્સટર એ એક પકુ્સ્તકા છે જેમાાં સામાન્સય ખોરાક 
વસ્તઓુની કાિોહાઇડ્રેટ માિા ત્રવશે માહહતીનો સમાવેશ થાય છે.  તમારી કાિોહાઇડ્રેટ 
માિાના સાંચાલન ત્રવશે જો તમને માહહતીની જરૂર હોય તો કૃપા તરીકે તમારા જીપી, 
પે્રતટીસ નસક અથવા ડાયાબિટીસ ટીમને કૃપા કરી પછૂો. 

કાિોહાઇડ્રટેની કેવી રીતે ગણતરી કરવી તે ટાઇપ 1 ડાયાબિટીસ ધરાવતા અમકુ લોકોને 
શીખવવામાાં આવ્યુાં છે.  જમવાના સમયે ઇન્સસ્યલુીન આધારીત કાિાકહાઇડ્રેટની કેટલી માિા 
લવેી તેની પસાંદગી કરી તેઓ તેમના જમવાના સમયમાાં ફેરફાર કરે છે. 

જો તમે વજન ઘટાડવા માટે તમે પ્રયાસ કરતા હો તો કાિોહાઇડ્રટે સમાત્રવષ્ટ ખોરાકના 
તમારા ભાગો ઘટાડવા પર તમારે ધ્યાન આપવુાં જોઇએ.  તમે ટેબ્લેટ્સ અને/અથવા 
ઇન્સસ્યબુલન લતેા 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 
વધ ુફ્રુટ અને શાકભાજી ખાવાથી સારુાં હ્રદય સ્વાસ્ ય સહહત ઘણા લાભો થાય છે.  નીચનેા 
સચૂનોનુાં પાલન કરો જેથી હદવસના પાચ ભાગોનુાં સબૂચત લક્ષ્ય પર તમને પહોંચવામાાં 
મદદ કરી શકાયેઃ 
 
 તમામ સમયે તાજાાં, થીઝલે અને ટીનિાંધ આહાર. તમે ટીનનો ઉપયોગ કરતા હો તો 

પાણીમાાં શાકભાજીની અને જ્યસુમાાં ફ્રુટની પસાંદગી કરો તે સારુાં છે જે ધોવાઇ શકે 
 એક સમયે એક ભાગ સધુી ફ્રુટને મયાકહદત કરવાથી ક્સ્થર લોહી ગ્લકુોઝ સ્તરો 

જાળવવામાં તમને મદદ મળશે.
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 તમારા ‘હદવસમાાં પાાંચ’ નો એક ભાગ માિ ફ્રુટ જ્યસુ હોઇ શકે છે અને ડાયાબિટીસ 
ધરાવતા લોકોએ ખોરાક સાથે હદવસમાાં એક વખત તેને 150 મીલી સધુી મયાકહદત 
કરવો જોઇએ. 

ભાગ શુાં છે? 

મધ્યમ ફ્રુટ જેમ કે સફરજન, નાનુાં કેળાં ફ્રુટનો એક ટુકડો 

નાનુાં ફ્રુટ જેમ કે સાંતરુાં, હકવી ફ્રુટના િ ેટુકડા 

િરેીઝ, દ્રાક્ષ એક મઠુી 

રાાંધેલ શાકભાજી િણ ચમચી 

સલાડ એક િાઉલ મીઠાઇ 

મારા આહારમાું વધ  ફ્રુટ અને વેજીટેિલ્સ હ ું કેવી રીતે ઉમેરી શક ? 
 ફ્રુટના ભાગ સાથે સવારના નાસ્તા સેરલને મીઠો કરો અને ત્રવશેષ કાિોહાઇડ્રટે 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 સગુરની એક મઠુી િેરીઝ અને ખાાંડયતુત મીઠાઇના િદલે ઓછા ફેટયતુત દહીં 

ખાવ 
 સમારેલ તૈયાર, ત્રમશ્ર થીઝલે શાકભાજીનો સાઇડ હડશ તરીકે ઉપયોગ કરો અથવા 

સોસમાાં ઉમેરો 
 િાફેલ, રાાંધેલ ખોરાક અને દાળમાાં કઠોળ અને મસરુની દાળ ઉમેરો જેથી માાંસને 

પકાવવામાાં મદદ મળે 

હ ું કેવી રીતે ખોરાક લઉ જેથી મારા હ્રદયને સ રક્ષા મળે? 
ખોરાકમાું ફેટની માત્રામાું ઘટાડો કરો ખાસ કરીને સેચ્ય રેટેડ ફેટ 
ઓછો ફેટ ધરાવતો આહાર એ તાંદુરસ્ત આહાર છે કારણ કે આ પોષક એક ખિુ ઊજાક-યતુત 
છે.  દરેક કોળીયામાાં વધ ુફેટ, એ કેલોરીની (ખોરાક ઊજાકને માપવાનુાં એકમ) વધ ુમાિા છે.
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ફેટનુાં ત્રવભાજન િે ત્રવત્રવધ  સમહૂોમાાં થઇ શકે છે.  માખણ, ઘી, ચીઝ, માાંસ ચરિી, પેસ્ટ્રી, 
કેતસ અને બિસ્કીટમાાં સેચ્યરેુટેડ ફેટ વધ ુમાિામાાં મળી આવે છે.  આ પ્રકારનુાં ફેટ લોહી 
કોલસે્ટરોલમાાં વધારો કરે છે આથી તમારા ખોરાકમાાં તેનો ઘટાડો કરવાની અને કાંદ 
મળૂમાાંથી પ્રાપ્ત અનસેચ્યરેુટેડ ફેટની નાની માિા સાથે તેની િદલી કરવાની ભલામણ 
કરવામાાં આવે છે.  અનસેચ્યરેુટેડ ફેટ લોહી કોલેસ્ટરોલમાાં ઘટાડો કરે છે.  તમારા હ્રદય 
માટે ખાસ કરીને મોનોસેચ્યરેુટેડ ફેટ જેમ કે ઓલીવ ઓઇલ અને સરસવનુાં તેલ (સમાન્સય 
રીતે વેજીટેિલ ઓઇલ તરીકે ઓળખાય છે) સારુાં માનવામાાં આવે છે.  તમને સારી 
પસાંદગીઓ કરવામાાં મદદ માટે અહીં થોડા ઉપાયો છેેઃ 
 
 શક્ય હોય ત્યારે ફેટ-મતુત રસોઇ ઉપાય અપનાવો જેમ કે ગ્રીલીંગ, િકેીંગ, માઇિોવેવે, 

શેકવુાં અથવા િાફવુાં 
 જો તળવાનુાં હોય તો નોન-સ્ટીક પાનનો ઉપયોગ કરો અને જો ફેટની આવશ્યકતા હોય 

તો તેલનો છાંટકાવ કરો અથવા વેજીટેિલ ઓઇલનુાં માપ કરો (જેમ કે દર ચાર વ્યક્તત 
માટે એક ચમચી) 

 ચીઝને છીણો અને મેચ્યોર સેદાર જેવી મજબતૂ ફ્લવેરનો ઉપયોગ કરવાથી તમને 
ઓછી જરૂહરયાત રહશેે અને ઓછા-ફેટયતુત સેદાર અથવા કોટેજ ચીઝ જેવા ઓછા 
ફેટયતુત ત્રવકલ્પોની તમે પસાંદગી કરી શકશો  

 માાંસને રાાંધતા પહલેાાં તેમાાંથી ત્વચા અને ચરિી દૂર કરો 
 માખણના િદલ ેઓલીવ સ્પ્રેડની પસાંદગી કરો 
 ખરીદતી વખતે ‘લાઇટ’ અથવા ઓછા ફેટયતુત ત્રવકલ્પોની શોધ કરો પરાંત ુખાાંડની 

જગ્યાએ ફેટની િદલી કરવામાાં આવી હોય તેવી વસ્તઓુમાાં ‘ઘટાડેલ ફેટ’ ની તપાસ 
કરો 

 પાઇ અને સોસેજ જેવા પ્રોસેસ્ડ ફુટમાાં ઘટાડો કરો 
મારા માટે તેલયતુત માછલી શા માટે સારી છે?  
તેલયતુત માછલી ઓમેગા 3 નામના ફેટના પ્રકારનો સારો સ્ત્રોત છે.  બ્લડ પ્રેશરમાાં ઘટાડો 
કરી, લોહી ગાંઠાવવાનુાં જોખમ ઘટાડી હ્રદય સ્વાસ્ યનુાં રક્ષણ કરવા માટે ઓમેગા - ૩ ફેટ 
સારુાં સાબિત થયુાં છે.  જો તમને માછલી ગમતી હોય તો તૈલી માછલીના એક ભાગ સહહત 
સપ્તાહમાાં િે ભાગ ખોરાકમાાં લેવાનુાં લક્ષ્ય રાખો.  આગામી પષૃ્ઠ પર થોડા ઉપાયો છેેઃ 
 
 નવાાં િટેટા અને રાાંધેલ શાકભાજી સાથે સાલ્મોનનો ટુકડો
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 ટોમેટો સોસમાાં સાડાકઇન્સસનુાં નાનુાં ટીન શેકો અને સાઇડ સલાડ 
 નાનાાં જેકેટ પોટેટો અને રાાંધેલ શાકભાજી સાથે અડધી ટ્રોટ -મીઠા પાણીની માછલી 
 હળવા ઓબલવ સ્પે્રડ સાથે બ્રેડ સ્પે્રડ સાથે ગ્રીલ્ડ મેકરેલ 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 લહજેત માણવી જોઇએ.  મીઠાના િદલે તમે ઉપયોગ કરી શકો તેવી લહજેત ત્રવશે 
અહીં અમકુ ઉપાયો છેેઃ 
 ત્રમશ્ર ઔષત્રધ 
 મરચાાં પાઉડર 
 કાળા કરી 
 રાઇ 
 લસણ (તાજી અથવા કળી) 
 ત્રવનેગાર 
 લીંબનુો જ્યસુ 

 
કૃપા કરી નોંધ કરો કે મીઠાની અવેજી વસ્તનુી ભલામણ કરવામાાં આવતી નથી.  ઓછા 
મીઠવાળો ખોરાકનો ઉપયોગ કરો તે સારુાં છે. 
તમે ખરીદી પર હો, ત્યારે ફુડ લિેલ શોધક િનો.... 

 
 મીઠુાં પ્રત્રત 100 ગ્રામેઃ 
 0.3 ગ્રામ અથવા ઓછાં = ઓછાં (તાંદુરસ્ત પસાંદગી) 

 1.5 ગ્રામથી વધ ુ= વધ ુ(માિ ક્યારેક લો) 
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મધ્યમ આલ્કોહોલ 
ખિૂ વધ ુઆલ્કોહોલ ઊંચા બ્લડ પે્રશર સહહત તમારા સ્વાસ્ ય પર નકારાત્મક અસર કરી 
શકે છે.  ડાયાબિટીસ માટે ટેબ્લટે અને/ અથવા ઇન્સસ્યબુલન લતેા હોય તેવા લોકોએ ધ્યાન 
રાખવુાં જોઇએ કે આલ્કોહોલથી લોહી ગ્લકુોઝ સ્તરો ઘટી શકે છે (હાઇપોગ્લાયસેત્રમયા).  તમે 
આલ્કોહોલ લતેા હો, સારી પસાંદગી કરવામાાં નીચેના ઉપાયો તમને મદદ કરશેેઃ 
 સ્પીરીટ્સમાાં ડાયેટ પોપ અથવા સોડા વોટર ઉમેરો 
 ખાસ પ્રસાંગે તમે આલ્કોહોલ લતેા 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 ઇન્સસ્યબુલન લેતા હો તમે 

આલ્કોહોલ લો તે પહલેાાં ખોરાક લઇ અથવા ખોરાક સાથે જ આલ્કોહોલ લઇ લો બ્લડ 
ગ્લકુોઝનુાં જોમખ ઘટાડો; અને સતૂા પહલેાાં કાિોહાઇડ્રટે સમાત્રવષ્ટ નાસ્તો લો 

અઠવાહડયામાાં ઓછામાાં ઓછા તમે િ ેહદવસ માટે આલ્કોહોલ-ફ્રી રહો તેનુાં ધ્યાન રાખો અને 
સબૂચત ન્સયનુતમ દૈત્રનક 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 લવેાની માિાને મયાકહદત કરો તે ખિૂ મહત્વનુાં છે.  નીચનેુાં કોષ્ટક તમને 
આલ્કોહોલયતુત પીણાાં અને તેમની આલ્કોહોલ અને કેલરી સામગ્રીના થોડા ઉદાહરણો આપે 
છેેઃ 

ઉદાહરણ યતુ્રનટ્સ કૅલોરીઝ સમાન કૅલોરીઝ સાથેનો આહાર 

125મીલી સકૂો સફેદ વાઇન 1½ 83 શેકેલી કેક 

લાગરની ત્રપન્સટ 2 187 જાડી સફેદ બ્રડેના િે ટુકડા 

ત્રસિંગલ વોડકા અને ડાયેટ 
લીંબ ુશરિત 

1 56 મધ્યમ સફરજન 
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ભોજન વવચાર 
સવારનો નાસ્તો  
 સ્કીમ્ડ અથવા સેમી-સ્કીમ્ડ દૂધ અને સ્વીટનર સાથેની રાિ 
 સધુારેલ અડધાાં કેળા ભસૂાાંના નાનો ભાગ (જેમ કે તમામ ભ ૂાંસા) અને સ્કીમ્ડ અથવા 

સેમી સ્કીમ્ડ દૂધ 
 લાઇટ ઓબલવ ઓઇલ સ્પે્રડ સાથે િીયતુત અથવા દ્વીદલ ટોસ્ટની એક અથવા િે 

સ્લાઇસ સાથે અડધુાં ટીન શેકેલ કઠોળ અથવા સધુારેલ ટમેટાાં અથવા સ્કીમ્ડ અથવા 
સેમી-સ્કીમ્ડ દૂધ સાથે ત્રમશ્રણ કરેલ િ ેઇંડા અને કાળાાં મરી 

ઝડપી ખોરાકો 
 લાઇટ સલાડ હિમના સ્પે્રડ સાથે િીયતુત 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 ફેટયતુત હૌમસ સાથે એક હોલમીલ બ્રડે, લાલ મરી અને સલાડનાાં પાાંદડા 

રાુંધેલ ખોરાકો 
 નવાાં િટેટા અને રાાંધેલ શાકભાજી સાથે સાલ્મોનનો ટુકડો અને િણ ચમચી ત્રમશ્ર 

શાકભાજી 
 ખિૂ પાતળા માાંસના ટુકડા અથવા મધ્યમ ટુકડા, સાથે ઘેર િનાવેલ િોલોગ્નૈસ સોસ 

સાથે આખા અનાજની સ્પેઘટેી, ટીનયતુત સધુારેલ ટમેટા અને રુ્ાંગળ 
 િાસમતી ચોખાના પાતાળા પડ સાથે ગ્રીલ્ડ બચકન, લાલ અને પીળા મરી અને ટમેટા 

મસાલાની લહજેત સાથે 

મીઠાઇ 
 એક મઠુી સધુારેલ ફ્રુટ સાથે સગુર-જેલી અથવા ઓછી ખાાંડયતુત અને ઓછા-ફેટયતુત 

ફ્રુટ દહીં 
 ઓછા-ફેટયતુત દહીં અથવા સ્કીમ્ડ અથવા સેમી-સ્કીમ્ડ દૂધ સાથે િનાવેલ કસ્ટડક સાથે 

નાની મઠુી ટીનયતુત ફ્રુટ (જ્યસુ તારવેલ) અને સ્વીટનર 
 િ ેહોલવ્હીટ િેકસક અને ઓછા-ફેટયતુત સેદાર
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નાસ્તા વવચાર  
હિસ્પબ્રડે, સેમી-સ્વીટ બિસ્કીટ (જેમ કે ચાયતુત અથવા જવયતુત દૂધ), સગુર-હફ્ર જેલી, 
ફ્રુટનો એક ભાગ, ઓછી ખાાંડયતુત અને ઓછા ફેટયતુત દહીં, એક નાની મઠુી અખરોટ અને 
િદામ અથવા િતેડ હિસ્પનુાં નાનુાં પેકેટ 

 

હ ું વધ  માહહતી મેળવી શકીશ? 
ડાયાબિટીસ યકેુ વેિસાઇટ પરથી તમે વધ ુમાહહતી મેળવી શકશોેઃ 

www.diabetes.org.uk 

 

 

 

 

આ પત્રિકા ત્રવશે તમારા કોઇ પ્રશ્નો હોય અથવા તમને સમજાય નહીં તેવુાં કાંઇ 
હોય તો કૃપા કરી અહીં સાંપકક કરોેઃ  
હડપાટકમેન્સટ ઓફ ન્સયટુ્રીશન એન્સડ ડાયાબિટીસ 
01384 244017 
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