
ઉંચાઈ: વજન:    જાતિ:     ઉંમર:    

નામ: િારીખ:  

1200 K. Cal ડાયાતિટીસના દદીઓ માટ ેઆહાર યોજના ડાયેટ 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

   

 

દદવસ ેલઈ શકાય એવો આહાર 

 

 

પૌતિક િત્ત્વો 

ઉજાા 

માપ 

1214 હ. કેલરી 

પ્રોટીન 46 ગ્રામ 

કાિોહાઇડે્રટ્સ 192 ગ્રામ 

ચરિી 27 ગ્રામ 

સોદડયમ 
 

પોટેતશયમ 

426 તમ.ગ્રા. 
 

1705તમ.ગ્રા.  

.  

 
1) િળેલો ખોરાક 

 
: 

એવો આહાર જે સામાન્ય રીિ ેટાળવો જોઈએ 

પુરી / સમોસા / પરાઠા / પકોડા / િળેલા પદાર્થો વગેર.ે 

2) તમિ પદાર્થો 

(મીઠાઇ) 

: ગોળ / ખાાંડ / કેક / ચોકોલેટ / જામ / મધ / મીઠાઈ વગેરે. 

ઠાંડા પીણા : િમામ પ્રકારના ઠાંડા પીણા / શરેડીનો રસ / આલ્કોહોલ / ડબ્િા પેક જ્યુસ વગેર.ે 

#મધય્મ કદ 

ભારિીય આહરના પૌતિક મૂલ્યો પરર્થી િૈયાર કરેલ. ન્યદુિશનલ ઇતન્ટટટ્યુટ ઓફ ન્યુદિશન, આઇ.સી.એમ.આર., હૈદરાિાદ 

આ સામગ્રીનો આશય વ્યવસાતયક િિીિી સલાહનો તવકલ્પ આપવાનો નર્થી. િમારી િિીિી તિમારી અર્થવા િિીિી સારવારને લઈને િમને જો કોઈ પ્રશ્નો હોય િો હાંમેશા િમારા ડૉક્ટર અર્થવા લાયકાિ ધરાવિા અન્ય આરો્ય સારવાર પ્રદાિાની સલાહ લો. 

ચેન્ીંગ ડાયાતિટીશ અને એતપસ િુલ લોગો નોવો નોર્ડાટક એ/એસના નોંધાયેલ િેડમાક્સા છે. 

 

 

 

ખાદ્યપદાર્થો                                                         K. Cal                       જથ્ર્થો                                   ઘરેલુાં*માપ 

દૂધ (ક્રીમ તવનાનુાં)                                                  148                           250તમલી                               1 ્લાસ 

દહીં 50                             100 ગ્રામ                              ¾ કપ 

બે્રડ (બ્રાઉન)                                                      120                            50ગ્રામ                                  2 ટલાઈસ 

ઘઉંનો લોટ અર્થવા રાાંધેલા ચોખા                                  400                            125ગ્રામ                   5 રોટલી /ઢોંસા* અર્થવા 2 ½ કપ 

દાલ/દફશ કરી/તચકન/(1 પીસ) અનેઈંડુાં (1 િાફેલુાં)              180                            50ગ્રામ                                    1 કપ 

શાકભાજી (ઋિુ પ્રમાણે)                                         75                              250ગ્રામ                 ½ કપ રાાંધેલા અને1 કપરાાંધ્યા તવનાના 

શાકભાજી (કાંદમૂળ/શીશાકારના)                                  46                               50ગ્રામ                                      1/4thકપ 

ફળો (તસઝન પ્રમાણે)                                             60                               100 ગ્રામ 1 વખિ લેવુાં 

િેલ                                                                   135                             15ml                                      3 ટેિલટપૂન 

 



ડાયેટ 1200 K. Cal ડાયાતિટીસના દદીઓ માટ ેઆહાર યોજના 

અગત્યનીસૂચના: 

1. અહીંસૂચવેલઆહારસૂતચમાાંમોટાભાગનાઆખાધાન્યદા.િ. ઘઉંઅનેબ્રાઉનચોખાઅનેઆખાકઠોળનેસમાવવાનોપ્રયાસછે. 

2. છાલઅનેિીજસાર્થેખાઈશકાયએવાફળોલો 

3. રોજનાિમારાપ્રત્યેકમુખ્યઆહારમાાંતવતવધપ્રકારનાશાક્ભાજીઉમેરોિમારાિપોરનાઅનેસાાંધ્યભોજનમાાંહાંમેશાસલાડનેસામેલકરો 

4. ફેક્ટરીમાાંિનિાિૈયારખાદ્યપદાર્થો (તિતટકટ્સવગેરેજેવાપ્રદક્રયાકરેલખાદ્યપદાર્થો) ર્થીદૂરરહો 

5. નાનકડીપ્લેટમાાંઓછીમાત્રામાાંઆહારલો. િીજીવખિેલેવાનુાંટાળો 

 

 

 

 

 

 

 

 

ઈન્ટયુતલન પર જીવિા ડાયાતિટીસના દદીઓ માટ ેદૈતનક ભોજન પદ્ધતિ  

ખાદ્ય પદાર્થો માટે કૃપા કરી પૃષ્ઠ 1 જુઓ અને િમારી જીવન શૈતલ અને ઈન્ટયુતલન લેવાની પદ્ધતિ પ્રમાણે એ િમારા ભોજનમાાં લો. 

 

ઈન્ટયતુલન 

ઈન્ટયતુલન અન ેઆહાર વચ્ચનેો સમય  

નાટિો:ચા/દૂધ ! રોટલી / બ્રાઉન બ્રેડ ! શાકભાજી ! સલાડ 

ઈન્ટયતુલન: 

િપોરનુાં ભોજન: સલાડ ! શાકભાજી ! ચોખા/રોટલી ! દાળ/દફશ કરી ! ફળો (1) 

ઈન્ટયતુલન: 

સાાંજનુાં ભોજન: સલાડ ! શાકભાજી ! ચોખા/રોટલી ! દાળ/દફશ કરી ! દહીં 

ઈન્ટયતુલન: 

રાત્ર ેસિૂી વખિ:ે 1 ્લાસ દૂધ અર્થવા 1 ફળ 

ખાસ સચૂના: દરરોજ ઓછામાાં ઓછુાં 30-45 ચાલો. દરરોજ ઓછામાાં ઓછા 10-12 ્લાસ પાણી પીઓ. 

સામલે કરો:કાચા શાકભાજી (સલાડ) જેમ ક ેડુાંગળી/ગાજર/કાકડી/ટમટેા/કોિીજ/િીટ/કેપ્સીકમ વગેર.ે  

લવેાના ફળો: 1 મોસાંિી/1 સાંિરા/ 1 સફરજન/2-3 ટલાઈસ પપૈયા/2 ટલાઈસ પાઈનપેલ/2 ટલાઈસ િરિૂચા(કોઈ એક) 1 જામફળ/1/2દાડમ/ 1 

નાસપિી દરરોજ 

 

 

  
: 

 

 

   

     

 

 

1) સૂકા મેવા :               મગફળી / િદામ / ખજૂર / સૂકી દ્રાક્ષ / કાજુ 

2) ફળો  :                     મગફળી / િદામ / ખજૂર / સૂકી દ્રાક્ષ / કાજુ 

મયાાદદિ માત્રામાાં લવેાનો આહાર 

3) શાક્ભાજી :              િટાકા / સાિુદાણા / શક્કદરયા. 

4) તમલ્ક ક્રીમ / ઘી / ઈંડાની જરદી / લાલ માાંસ / રાગી 


