मधम
ु ेहका रोगीहरुऱे खानऩान कसरी गने ?

भधभ
ु ेहका योगीहरुरे हये क ददन सन्तुलरत भात्राभा ३ ऩटक खाना य ३ ऩटक खाजा खानुऩर्छ ।


बफहानको नास्ता (६-७ फजे)



बफहानको खाना (९-१० फजे)



ददउॉ सोको नास्ता (१-२ फजे)



साॉझको नास्ता (५-६ फजे)



याततको खाना (८ फजे)



सुत्ने फेरा (१०-११ फजे)

बिहानको खाजा (६-७ िजे)



१ गगरास दध
ु वा १ कऩ गिमा÷कपी (गिनी नहारेको वा फढीभा सानो िम्िाको १ िम्िा
कनछफ्रेक्स वा ऩोयीज (१ किौया) वा गहॉ को योदट (१-२ वटा) वा बफस्कुट (३-४ वटा) वा
ऩाउयोदट (२ पऩस)

बिहानको खाना (९-१० िजे)


गहुॉको योटी (२-३ वटा) वा १ किौया बात (नपरेको िाभरको) वा दढॉ डो (भक/कोदो/पाऩयको
१ किौया)



फाक्रो दार



सागसब्जी/तयकायी/बटभास/लसभी



अिाय



थोयै भात्राभा

df;' df5f

(मसयी खाॉदा अन्नको भात्रा बन्दा दार य सागसव्जीको भात्रा धेयै हुनुऩर्छ ।)
दिउँ सोको नास्ता (१-२ िजे)



गिमा/कपी १ कऩ (कारो उऩमुक्त)

१ दाना परपर (सुन्तरा,केया,भेवा,स्मउ,अम्फा वा भौसभअनुसायको पर वा १ गगरास ताजा
परपरको यस)



गहुॉको योटी (१ वटा) वा १ भुठ्ठी गिउया
साॉझको नास्ता (५-६ फजे)



ऩातरो भोदह (१ गीरास)



िाउिाउ (सानो किौयाको १ किौया) वा ऩाउयोदट (१/२ पऩस) वा नुतनरो बफस्कुट (३,४ वटा)
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राततको खाना (८ िजे)


बफहानको खाना जस्तै

सुत्ने िेऱा (१०-११ िजे)


गाई बैँसीको दध
ु आधा कऩ तय काटे को २ वटा बफस्कुटसॊग

मधम
ु ेहका रोगीहरुऱे खानऩानमा ध्यान दिनुऩने कुराहरु :













सफै प्रकायका परपर य तयकायी हये क ददन भात्रा लभराएय खानुऩर्छ ।

खना ऩकाउॉ दा घ्मको सट्टाभा तोयीको तेर अथवा वनस्ऩतत वा जैतुनको तेर याम्रो हुन्र् ।
ददनभा कम्म्तभा ३ लरटय ऩानी पऩउनुऩर्छ ।

भार्ा हप्ताभा २ ऩटक खानुऩर्छ मसयी खाॉदा कभ तेर याखेय सुऩ फनाएय खाएको याम्रो ।
फोसो, र्ारा य गिल्रो कुयाहरु धेयै vfg' हुॉदैन ।
नुनको भात्रा ऩतन कभ गनुऩय्र् ।

प्रत्मऺ गिनी बएका गिजहरु जस्तै गिनी, लभठाई, कोका कोरा, ऩेम ऩदाथछ , भह vfg' हुदैन ।
खानाभा ये सादाय खानेकुया सभावेश गनऩ
ुछ र्छ ।

फजायभा ऩाईने पवलबन्न ककलसकभका प्माकेटका जुसहरुभा गितनको भात्रा फदढ हुने बएकारे
त्मस्ता जुसको सट्टाभा ताजा पर ककनेय vfg' याम्रो हुन्र् ।
सुततछजन्म य खैतनजन्म ऩदाथछ सेवन गनुह
छ ु ॉ दैन ।

भादकऩदाथछ सकेसम्भ सेवन नगये कै याम्रो भातनन्र् तय कसैराई सेवन गनऩ
ुछ ये भा ददनबयभा
भदहरारे फदढभा २ मतनट (२५-३० एभएर) य ऩुरुषरे फदढभा ४ मतनट (५०-६० एभएर) खान
सककन्र् ।

डा. आनन्द म्ज.सी
वरयष्ठ कपम्जलसमन

ग्राण्डL लसटी अस्ऩतार
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