
अमेरिकामा  
दक्षिण एसियनहरु  
माझको मधुमेह
बिरामी पत्र

िुझाब गरिएको आहाि परिवर्तन

नटि, फयाटि ्
ि रले

1. खान पकाउनका लागग कयनोला रले ि खानालाई 
ड्सेिगंको लागग ओसलभ रले

2. आलमोन्ड, ओखि ि बदामहरु (यी सवस्थ छन ्
रि मधयस्थरामा िमावेश हुनछन ्ककनकक 
तरनीहरूमा उच्च कयालोिी हुनछन)्

1. मकखन, तिउ प्रयोग गन्त िककनछ यदद ददनको . ्चम्चामा सिसमर 
िहेमा

2. नरिवल
3. िब्जि ि मकैको रले

© 2017 Academy of Nutrition and Dietetics, Nutrition Care Manual [अनलाइन पहँु्च समतर: अगसट 2, 2017] अनुमतरको िा्थ फेिी छापपएको

पाउरोटी 1. िोदट, फुलका, ्चपारी िगं ्थोिै आ्थबा बबना कुन ै
फयाट (½ सिसमर, पाकेको, काबबोहाइड्टे िीसमर गन्त)

2. िेरो ्चामल भनदा खैिो ्चामलlलाई प्रा्थसमकरा 
ददइएको छ (िमपपूण्त अननको िा्थ प्रिोगधर 
अनन बदलनुहोि)्

3. इबसटम गरिएको इ्डलीहरु
4. नन-बसटकी पयानमा बनाईएको ्डोिाहरु
5. टुकरिएको गहुको उपमा
6. खाजिाको रयािीमा िोसटे्ड, पफु्ड, वा पपदटएको ्चामल

1. पिाठा, पुिी, क्चोरि, लछा ,नान, भटुिा
2. पुलाउ, भुटेको भार, ि बबियानी
3. धेिै रले प्रयोग गरिएको इ्डली
4. ्थप रले/बटि प्रयोग गरिएि बनाइएको दोिा
5. धेिै मात्ामा रले प्रयोग गिेि बनाइएको िेमोसलना उपमा

प्राय: धेिै प्रयोग गरिनुपनने खानाहरु
दक्षिण एसशयाली/उप-जिनिंखया-भािरीय, 
पाककसरानी ि नेपाली।

प्राय: ्थोिै प्रयोग गरिनुपनने खानाहरु
उच्च काबबोहाइड्टे भएका खानाको िमपूह–पाउिोटी, ्डिेी,फलफुल, 
ि केदह िब्जिहरु

दाल, 
गे्डागु्डी, माि,ु 
माछा, पोलट्ी

1. नयपूनरम रले प्रयोग गिेि पकाईएको दाल
2. सपिौटे्ड दाल
3. गरिल्ड, बेक्ड, पयानमा फ्ाई गरिएको माि ुि माछा

1. करिम्ड दाल
2. फ्ाइ गरिएको ग्चकेन, माछा, कयालोिी धेिै भएको मािुको परिकािहरु

डरेी 1. बसकम दपूध, फयाट िदहर, 1% दपूध
2. फयाट िदहर दही ि कम-फयाट भएको दही
3. कम-फयाट पनीि/भाग-बसकम रिकोटा ्चीजि

1. िमपपूण्त दधुको पनीि/रिकोटा ्चीजि
2. िमपपूण्त दधु
3. िमपपूण्त करिम ि आधा आधा

सब्जिहरु र 
फलफुलहरु

1. मौिमी िब्जिहरु बसटि-फ्ाइ्ड अ्थवा िाउटे्ड।
2. नयपूनरम रले िदहर रेिवी-समश्रण खानाहरु (किी 

वा रेिवी-समश्रण खानाहरुको िट्ा बसटि-फ्ाइ्ड 
िब्जिहरु; कम फयाट नरिवल दधुमा बनाइएको 
किी िब्जिहरु पतन प्रतरस्थापन गन्त िककनछ।)

3. राजिा फलफपू लहरु जिसर ैऐिेल,ु ककवी, ि बोरिा 
िदहरको सयाउ िाम्ो छनौट हुन िकछ- उच्च 
फाईबि भएका

4. राजिा जि्डीबुटीहरु

1. आल,ु मटि, मकै, पपसिएको एकन्त, पपसिएको बटिनट, पपसिएको फिसी
2. धेिै रले प्रयोग गरिएको िोसटे्ड िब्जिहरु
3. धेिै मात्मा नरिवलको रले प्रयोग गरिएको करि्ड िब्जिहरु
4. करिम्ड वा फ्ाइ्ड िब्जिहरु
5. करिम्ड देजिट्त मा फलफपू लहरु, कसटा्ड्ति ्
6. िुकाइएको फलफुलहरु जिसर ै्डटेि, कफगि ि िेबजिनि (ग्चनीको मात् 

धेिै भएको)
7.  राजिा फलफपू लहरु जिसर ैकेिा, आप ि भुइँ-कटि

पोषण पवभाजिन:
a. 1 िानो केिा ( 6 इन्च ) = 23 रिाम का्ि्त।
b. 1 िानो आप = 24 रिाम का्ि्त।
c.  1 कप पपि गरिएको भुइँ-कटि = 19 रिमि का्ि्त।

(तरनीहरू िब ैगलाइिेसमक ि्ुचीमा उच्च छन,् जििको मरलब 
उनीहरू िकर्चापमा तछटै िगुिमा रूपानरिण हुनछन ्ि ्ल्ड िगुि 
सरि बढाउँछन।् यी फलहरूमा छाला खाँइदैन, तयिलेै तरनीहरूमा 
फाइबि कम छन।्)

प्रशोधन गरिएको 
खानाहरु

1.  बोरलमा िाखखएको इबन्डयन अ्चाि ्थोिै प्रयोग गरिनुपछ्त  
(एक पलटमा 1-2 ्चम्चा ), िामेन ्चाउ्चाउ, समठाई



मेरो पलेटको ढाँचा
पोषण गाइ्डको बािेमा ्थप जिानकािीको लागग रपाईंको ्डाकटि 
वा रपाईंको ्डाइदटसिएन / मधुमेह सशषिकको िा्थ िललाह 
सलनुहोि।्

रपाईंको सवास्थयलाई 
नियन्त्रण गददै

1 िानो फल

रपाईंको प्रदायकहरूको िा्थ प्रभावकािी रूपमा िामेल 
हुनुहोि:्

1  

ग्चककतिकीय अनुवादकको आवशयक भएमा 
अगरिममा अनुिोध गनु्तहोि।् रपाईंको प्रदायकले 
रपाईंको िमसया के हो भनेि ्थाहा ददनुहोि,् 
िा्थ ैरपाइको मधुमेह ि हृदय िोग को  जिोखखम 
बािे बुझुहोि।्

2  

रपाईंको ग्चककतिा बीमा योजिना को प्रसराव को 
बािे मा जिाननुहोि:् आफनो बीमा मेड्डकल टीम 
लाई कल गनु्तहोि ि लाभ प्रतरतनगध िंग कुिा 
गन्तको लागग अनुिोध गनु्तहोि ्– प्रतर वष्त पोषण 
िमबबनध पिामि्त लाभ वा आहाि ग्चककतिक 
भेट कतर पटक िमम गन्त िककनछ भतन 
अनवेिन गनु्तहोि;् यदी कुन,ै प्रतर भ्रमण भएमा 
िह-भुकरानी कतर लागछ?

3  

आफनो ग्चककतिा लाभको ्थप जिानकािी अनवेषण 
गनु्तहोि ्ि मपूलभपूर कुिाहरु को बािे जिननहुोि:् 
रपाईंको कटौरी के हो/के रपाईंको वापष्तक कटौरी 
पपूिा भएको छ? के रपाईंको मेड्डकल पलानले 
एक ्डाइदटसियन, प्रमाखणर मधमेुह सशषिक वा 
एं्डोरिाइनोलॉबजिसट िदहर पवशषेज्ञलाई 
भेटनका लागग िदंभ्तको आवशयकरा छ? ्थप, 
मेड्डकल लागर ब्चरको लागग एक इन-िञजिाल 
्डाइदटसियन खोजनको लागग िहयोग मागनहुोि।्

4  

Aजिब रपाईंको पतर-पतनी/िाझदेाि/आमाबाबु/
बच्चा उपल्ध हुनछ रब आफनो मेड्डकल 
तनयुबकरको वयवस्था गनु्तहोि,् खािगरि यदी 
तयो ििमा खानाको रयािीको लागग बजिममेदाि 
प्रा्थसमक वयबकर हो भने।

5  

ग्चककतिा ग्चककतिक – तनयुबकर:

•  यदद पपूव्त-मधुमेह वा मधुमेहको तनदान गरिनछ भने सपषट 
गनु्तहोि ्कक रपाईंको ग्चककतिकले रपाइँलाई तनयसमर 
अनुगमनको लागग कतर पटक गिउन ्चाहनुहुनछ।

•  जिीवन शलैी परिमाजि्तनको िमीषिा गनु्तहोि:् मेिो लागग 
िुिक्षिर भौतरक गतरपवगध कसरो छ?

•  रपाइँको प्रदायकलाई िोधनुहोि ्यदद कुन ैपतन स्थानीय, 
िमपूह मधुमेह सशषिाको कषिाहरू उपल्ध छन ्भने? 
तनःशुलक वा कुन ैपतन िह-भुकरानी िमावेश भएको 
जिानकािी पाउन अगरिम कल गनु्तहोि।्

•  िाइ्ड इफेकट िदहर दबाइहरु िमीषिा गनु्तहोि;् रपाइँले 
सलइिहन ुभएको वा सलने योजिना गनु्त भएको अनय 
खुिाकहरू, आयुवनेद वा हब्तल औषगधहरूबािे छलफल 
गनु्तहोि।्

•  यदद ििमा ्ल्ड िुगि जिाँ्चहरू सिफारिश गरिएको छ 
भने, कतर पटक जिाँ्च गनने, ्ल्ड िुगि लक्य गनु्तहोि ्ि 
बबिामीको बेला वा कदहले ्डाकटिलाई कल गनने िमीषिा 
गनु्तहोि।्

•  मधुमेह िमबबनधर सरिीतनगं/तनयसमर िेवा हेिपव्चािको 
िमीषिा गनु्तहोि:् आखँा पिीषिण, मगृौला पिीषिण, पवसररृ 
खुट्ा पिीषिण, हेमोगलोबबन A1c पिीषिण, कोलेसट्ोल, 
िकर्चाप जिाँ्च।

•  यदद अनुशंसिर बसरितनगंहरू/पिीषिणहरू अवबस्थर 
हुनछन ्ि कुन िह-भुकरानी ख्च्तमा हुनछ भतन रपाईंको 
बीमा/लाभ पवशषेज्ञको िा्थ िमीषिा गनु्तहोि।्

•  रपाईको स्थानीय िमुदाय सवास्थय िंस्थामा िा्थ ैकुन ै
पतन दक्षिण एसियाली िंस्थाहरुमा िमपक्त  गनु्तहोि ्– 
अनवेिन गनु्तहोि ्कक यदद उनीहरूले मधुमेह िमबबनध 
खाना पकाउने कषिाहरु ि सवास्थय बबमा उधोगको कुन ै
शकै्षिक स्ोरहरु प्रसराब गछ्तन।्

चचककतसकहरूलाई सोधिे प्रशिहरू:
सवस्थ काबबोहाइड्टेका स्ोरहरू के हुन?् मलेै एक पटक खान 
वा खाजिा खादा कतर मात्ामा यी रतवोहरु िमाबेि हुनुपछ्त?
यसको लक्य परिवािको बाकी िदसयहरु िंग एक िा्थ 
खाना खान को लागग िषिम हुन ि उच्च ्ल्ड िुगि भयो 
भनदैमा छुटै खाना रयाि गन्त नपिोि भनने हो।

¼ सटा्च्त (िमपपूण्त 
अनाजिहरु जिसर ैिारो 
्चामल, गहँुको िोदट)

¼मािु/ 
लीन प्रोटीन

½ पलेट सटा्च्त 
नभएका िब्जिह

1% दपूध वा फयाट मुकर/रि िदहर दपूध ि पानी


