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पोटािसयम कमभएको आहार 

यस लेखको साम�ी अनुवा�दत संस्करण हो, र िचिनया ँसंस्करण �बल �नेछ। 

 

पोटेिशयम हा�ो शरीरको  इलेक्�ोलाइट हो। उ� रगत पोटेिशयमको स्तरले 

मांसपेशी पक्षाघात, सास फेनर् गा�ो, अिनयिमत मुटुको धड्कन, र �ाणघातक 

का�डर्यक अरेस्ट जस्ता समस्याह� िनम्त्याउन सक्छ। 

उ� र� पटािशयम  स्तर भएका िबरामीह�ले िन� खानेकुरा खानु �दँनै जसमा 

पोटािसयम को मा� बढी �न्छ : 
 

१. तरकारी समूह 

कमलको जरा, कद्द,ू वुल्फबेरी / मेडलर, पालक 
 
२. फलफूलको  समूह 

डु�रयन, केरा, मन्दा�रन सुन्तला / सत्सुमा, अंगूर, नेक्टे�रन, स्�बेरी, आडू, �कवी�ुट, िचिनया ँ
लो�ाट, खुबानी, कस्तूरी (जस्तै हनी�ू, हामी खरबूज, क्यान्टलाउप्स), मेवा, अम�द, एवोकैडो 
 
३.  िसमी र सोया उत्पादनह�, नट र सुकेका फलह� 

४.  दधु र दगु्ध उत्पादनह� 

५.  रातो चावल, कालो नमीठो चावल, अल्�ण , दिलया, खैरो �कशिमश बन, अं�ेजी म�फन 
 
६.  ढुसी लागेको  र शैवाल �कारको खाना जस्तो �क बाँदरको टाउके च्याउ, कालो ढुसी, 
क्लाउड एअर, कालो भ्क्याउ, साइटेक च्याउ, समु�ी काठ, िहउँ फंगास, लेभर, स्�ब च्याउ , ऑइस्टर 
च्याउ,  बटन च्याउ ,  एनोक� च्याउ , िलली फूल (साइड िडशको �पमा सानो मा�ामा 
उपभोग गनुर्होस्) 

७. कडा िचया, तत्काल कफ�, तरकारीको  सूप, िचिनया ँऔषधी जडीबुटी / िचिनया ँजिडबुटी 
औषिध, हबर्ल सूप, सबै ताजा फलफूल । 
८. बोि�ल, मामार्इट 

यो पुिस्तका केवल सन्दभर्को लािग हो। 
कृपया �ि�गत परामशर्का लािग डाक्टरबाट डाई�टयन रेफरल खोज्नुहोस्। 
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९. नुनको िवकल्प र नुनको िवकल्प मौसमी उत्पादनह� (उदाहरणका लािग कम-सोिडयम 
सोया सॉस), करी पाउडर, टमाटर सॉस / केचअप, टमाटर पेस्ट 

१०.  िचनी िसरप, खैरो िचनी, माल्ट िसरप 

�टप्पणीह�: 

१. स्टार फलह�को  वेवास्ता गनुर्होस ्�कनभने यसल ेिवषा� पदाथर्ह� समावेश गदर्छ जसल े
�कडनी िवफलताका साथ िबरामीह�मा �ायु �णालीको  असर गराउन  सक्छ। 

 

२.  धेरै खानामा पोटािसयम �न्छ, िवशेष गरी फलफूल  र तरकारीह�। जे होस्, िबरामीह�ल े

सबै फलफूल र तरकारीह�को  बेवास्ता गनुर् �दँनै, �कन�क ितनीह�  िभटािमन, एिन्टअिक्सडन्ट 

र आहार फाइबरका  धनी �ोत �न् , जुन अन्य खानाले �ितस्थापन गनर् सक्दनै र यो  स्वस्थ 

आहारको िहस्सा हो। पोटेिशयम सेवन िनयन्�णमा स्वस्थ आहार पाउनको लािग, िबरामीह�ल े

उ� पोटािसयम साम�ी सिहत फलफूल र तरकारीह� खानु �दँनै। तरकारीको  सूप पिन बेवास्ता 

गनुर्पदर्छ �कन�क यसले ठूलो मा�ामा पोटेिशयम समावेश गदर्छ। खाना पकाउनु अिघ सबै 

तरकारीह�लाइ धुनुपदर्छ  र पोटािसयम सेवन कम गनर्का लािग खाना पकाउँदा �शस्त पानीको 

�योग गनुर्होस । 
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