ذیابیطس کے مریضوں کے لیے معلومات
ہندوستان کے جزیرہ نما (بھارت ،بنگلہ دیش اور پاکستان) سے ذیابیطس کے مریضوں کے لیے
خوراک

آپشن  - 1خوراک 4 :حصے روٹی کے
ناشتہ
2

+

 1گالس دودھ کافی یا چائے کے ساتھ 4 +
انگلیوں کے سائز کی بیگیٹ بریڈ

+

1

ان مینیو میں سے ایک
کا انتخاب کریں۔

 1گالس دودھ کافی یا چائے کے
ساتھ  +آدھی روٹی

ناشتے کے تھوڑی دیر بعد
 1پھل

queپر عمل کریں۔
پیمائشوں
indicadasکے ساتھ
ماپنے والے کپ
ضروری ہے
یہ
Es importante
گئی siga
بتائی las
medidas
آپ con
vasoکہun
medidor.

= 4سرونگ۔

کھانا
2

1

+
medida
de rroz
rroz++1 1medida
11 medida
de
پیمانہ دال کا
چاول1+
 1 de dhalپیمانہ

 2پیمانہ چاول

5

4

+

3

+

1 chapati
+1
1 medida
de dhal
پیمانہ دال
آدھی روٹی+

 5اختیارات میں سے
ایک کا انتخاب کریں۔

1 patata
1 chapati
 pequeñaروٹی
چھوٹا+آلو  +آدھی
1

1 pieza
de fruta
پھل
1

یہ الزمی ہے کہ آپ ان
مجموعوں میں سے
ایک کا انتخاب کریں
جو ہم تجویز کرتے ہیں
اور ان پیمائشوں کے
ساتھ جو ہم کہتے ہیں۔

 1روٹی

 +پھل

 +مرضی یا اختیار

ہلکی پھلکی غذا
+

2

 2سکمڈ نیچرل دہی  1 +بسکٹ
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+

 1گالس دودھ کافی یا چائے کے ساتھ  1 +بسکٹ

1

مینو میں سے ایک کا
انتخاب کریں جس کا ہم
آپ کو مشورہ دیتے
ہیں۔

تعاون کے ساتھ

ذیابیطس کے مریضوں کے لیے معلومات

ہندوستان کے جزیرہ نما (بھارت ،بنگلہ دیش اور پاکستان) سے ذیابیطس کے مریضوں کے لیے
خوراک

2

1

یہ الزمی ہے کہ آپ ان
مجموعوں میں سے ایک
کا انتخاب کریں جو ہم
تجویز کرتے ہیں اور ان
پیمائشوں کے ساتھ جو ہم
کہتے ہیں۔

+
11medida
1
medidade
deaaarroz
rroz + 1+medida
de dhal

 2پیمانہ چاول

 1پیمانہ چاول 1+پیمانہ دال کا
5

4

+

3

+

1 chapati
medida
de dhal
روٹی+ 11 +پیمانہ دال
آدھی

 5اختیارات میں سے
ایک کا انتخاب کریں۔

1 patata
1 chapati
pequeñaروٹی
چھوٹا+آلو  +آدھی
1

1 pieza
پھل
1 de fruta

 1روٹی

 +پھل

 +مرضی یا اختیار
دیر سے رات کا کھانا
سونے سے پہلے.
 1گالس دودھ

ہ غذائیں جو آپ کھا سکتے ہیں۔

وہ غذائیں جو آپ نہیں کھا سکتے
نیچرل یا پیک شدہ جوس ،چاکلیٹ ،شہد ،کیک ،مٹھائیاں ،جام ،شکر والے
مشروبات۔
caramelos, mermeladas, bebidas azucaradas.

سبزیاں ،گوشت ،مچھلی ،انڈے* ،پنیر*
اپنے پیشہ ور کی ہدایت پرعمل کریں۔
siguiendo las recomendaciones de su profesional.
*

موٹاپے یا ڈسلیپیڈیمیا کے شکار افراد ,کم مقدار میں کھائیں۔

اہم کھانوں کی برابری = ایک ناپنے واال گالس
MAT-ES-2104073 V1- Marzo 2022

 30گرام پاستا اور کچے چاول
 40گرام کچی پھلیاں

 40گرام روٹی
 30گرام آٹا یا ٹوسٹ یا سیریلز

اینڈو کرائنولوجی اور نیوٹریشن سروس www.hospitaldelmar.cat -

 100گرام پکے ہوئے آلو یا پھلیاں
 80گرام پکے ہوئے چاول
 240گرام پکے ہوئے مٹر اور پھلیاں

تعاون کے ساتھ

*

