
ઉંચાઈ: વજન:    જાતિ:     ઉંમર:    

નામ: િારીખ:   

1400 K. Cal ડાયાતિટીસના દદીઓ માટ ેઆહાર યોજના ડાયેટ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

દદવસ ેલઈ શકાય એવો આહાર 

 

પૌતિક િત્ત્વો 

ઉજાા 

માપ 

1414 હ.  

પ્રોટીન 55 ગ્રામ 

કાિોહાઇડે્રટ્સ 225 ગ્રામ 

ચરિી 33 ગ્રામ 

સોદડયમ 

પોટેતશયમ 

625 તમગ્રા. 

1996 તમગ્રા. 

 

 
1) િળેલો આહાર 

 
: 

સામાન્ય રીિ ેઆ આહારથી દરૂ રહવે ું 

પ રી / સમોસા / પરાઠા / પકોડા / િળેલા પદાથો વગેર.ે 

2) તમિ પદાથો (તમઠાઈ) : ગોળ / ખાુંડ / કેક / ચોકોલેટ / જામ / મધ / તમઠાઈ વગેરે. 

3) ઠુંડા પીણા : િમામ પ્રકારના મીઠા પીણા / શેરડીનો રસ / આલ્કોહોલ / ડબ્િા પેક જ્ય સ વગેર.ે 

#મધ્યમ કદના 

ભારિીય આહારના પૌતિ મૂલ્યો પરથી િૈયાર કરેલ - નેશનલ ઇન્્ટીટ્ય ટ ઓફ ન્ય દિશન, હૈદરાિાદ 

આ સામગ્રીનો આશય વ્યવાસાતયક િિીિી સલાહનો તવકલ્પ િનાવવાનો નથી.  િિીિી તિમારી અથવા િિીિી સારવારને લઈને કોઈ પ્રશ્નો માટે હુંમેશા િમારા ડૉક્ટર અથવા ્વાશ્ય સારવાર પ્રદાિાની સલાહ લો.  

Changing Diabetes® અને Apis એ નોવો નોર્ડા્ક એ/એસના નોંધાયેલ િેડમાક્સા છે 

 

ખાદ્ય પદાથો                                                         K. Cal                       જથ્થો                              ઘરેલ ું*માપ 

દૂધ (ક્રીમ તવનાન ું)                                                  178                           300તમલી                           1 ¼ ગ્લાસ 

દહીં 115 200 ગ્રામ 1 ½ કપ 

બે્રડ (બ્રાઉન)                                                       120                           50ગ્રામ                              2 ્લાઈસ 

ઘઉંનો લોટ અથવા રાુંધેલા ચોખા                                480                           150ગ્રામ                            6રોટલી /ઢોંસા* અથવા3કપ 

દાલ/દફશ કરી/તચકન/(1 પીસ) અનેઈંડ ું (1 િાફેલ ું)            180                           50ગ્રામ                              1 કપ 

શાકભાજી (ઋિ  પ્રમાણે)                                          100                           325ગ્રામ                   2/3 કપ રાુંધેલા અને 1 કપરાુંધ્યા તવનાના 

તવનાના 

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

ફળો (તસઝન પ્રમાણે) 60 100 ગ્રામ 1 વખિ લેવ ું  

િેલ                                                                135                              15ml                                3 ટેિલ્પૂન 

 



ડાયેટ

આહાર 
1400 K. Cal ડાયાતિટીસનાદદીઓમાટઆેહારયોજના 

અગત્યનીસૂચના: 

1. અહીંસૂચવેલઆહારસૂતચમાુંમોટાભાગેઆખાધાન્યદા.િ. આખાઘઉંઅનેબ્રાઉનરાઇસઅનેઆખાકઠોળનેસમાવવાનોપ્રયાસછે. 

2. છાલઅનેઠતળયાસાથેખાઈશકાયએવાફળલો. 

3. િમારાપ્રત્યેકદૈતનકમ ખ્યઆહારમાુંતવતવધપ્રકારનાશાકભાજીઉમેરો. િમારાિપોરઅનેસાુંધ્યભોજનમાુંસલાડસામેલકરો 

4. ફેક્ટરીમાુંિનિાિૈયારખાદ્યપદાથોથીદૂરરહો (જેમકેતિત્કટજેવાપ્રદક્રયાકરેલખાદ્યપદાથો) 

5. નાનકડીપ્લેટમાુંઓછીમાત્રામાુંઆરોગો. િીજીવારલેવાન ુંટાળો. 

 

 

 

 

 

 

 
1) સૂકા મવેા 

 
: 

મયાાદદિ માત્રામાું લવેાનો આહાર 

મગફળી / િદામ / ખજૂર / સૂકી દ્ર્રાક્ષ / કાજ . 

2) ફળો : દ્ર્ાક્ષ / કેરી / કેળા / ચીક ું / સીિાફળ. 

3) શાકભાજી                         :  િટાકા / સાિ દાણા / શક્કદરયા. 

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

 

 

ઈન્્ય તલન પર જીવિા ડાયાતિટીશના દદીઓ માટ ેદૈતનક ભોજન પધતધતિ  

ખાદ્ય પદાથો માટે કૃપા કરી પૃષ્ઠ 1 જ ઓ અને િમારી જીવન શૈતલ અને ઈન્્ય તલન લેવાની પધતધતિ પ્રમાણે એ િમારા ભોજનમાું લો. 

 

ઈન્્ય તલન 

ઈન્્ય તલન અન ેઆહાર વચ્ચનેો સમય  

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

ઈન્્ય તલન: 

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

ઈન્્ય તલન: 

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

ઈન્્ય તલન: 

રાત્ર ેસિૂી વખિ:ે 1 ગ્લાસ દૂધ અથવા 1 ફળ 

ખાસ સચૂના: દરરોજ ઓછામાું ઓછ ું 30-45 ચાલો. દરરોજ ઓછામાું ઓછા 10-12 ગ્લાસ પાણી પીઓ. 

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

લવેાના ફળો: 1 મોસુંિી/1 સુંિરા/ 1 સફરજન/2-3 ્લાઈસ પપૈયા/2 ્લાઈસ પાઈનપેલ/2 ્લાઈસ િરિૂચા(કોઈ એક) 1 જામફળ/1/2દાડમ/ 1 

નાસપિી દરરોજ 
 

 


