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غذا دیکم پوڻاشیم   
 اس مضمون دا مواد ترجمہ شده نسخہ اے، تے اس حوالے نال چینی نسخہ کارآمد تصور ہووے گا۔

 
کہ  جس طرحف مسائل طح مختلزائد س دیپوڻاشیم  وچ۔ خون اےالیکڻروالئٹ  اک وچجسم  ساڈے پوڻاشیم

حرکت حتٰی کہ جان لیوا  تےڑکن، بے ترتیب دھ دیدشواری، دل  وچمفلوجیت، سانس لینے  کسی حصے دی
 ۔سکدی اےباعث بن  قلب بند ہونے دا

 
کرنا چاہی دا اے  پرہیز توںغذائی اشیاء  ہاںان ہووے اس نوںسطح زائد  دیپوڻاشیم  ہاں وچایسے مریض جن
                                                                                                                                                                                                                                                    یم دا مواد بہت زیاده ہووے۔جنہاں وچ پوڻاش

 

 گروه سبزیاں دا .1
  مڻھا کدو، وولف بیری/میڈلر، پالکجڑ،  دیکنول 
 

 گروه ادں پھوال .2
  دورین، کیال، منڈارین مالڻا/سیڻسما، گریپ فروٹ، نیکڻرائن، سڻرابری، آڑو، کیوی فروٹ، چینی

، کہ ہنی ڈیو، ہامی میلن، کانڻالوپس)، پپیتا، امرود جس طرحلوکاٹ، خوبانی، مسک میلنز (
 ناشپاتی

 
 خشک پھل تےاشیاء، گریاں  توں بنن والیسوئے  تےپھلیاں  .3

 
 مصنوعاتیاں توں بندودھ  تےدودھ  .4

 
 ، براؤن ریسن بن، انگلش مفندلیہ جو دا، بھوسےمشتمل چاول، تمام  تےسرخ چاول، سیاه گلوڻن  .5

 
ر، بلیک موس، ہیڈ مشروم، بلیک فنگس/ کالؤڈ ائی-کہ منکی جس طرحاور الجی ڻائپ خوراک  -فنجائی .6

وم، اینوکی مشروم، گس، لیور، سڻرا مشروم، اوئسڻر مشروم، بڻن مشرشیڻیک مشروم، سی ویڈ، سنو فن
 تا جا سکدا اے)مقدار بطور اضافی سالن استعمال کیذرا جی پھول ( داللی 

 
سوپ، چینی ادویاتی جڑی بوڻی/چینی نباتاتی دوا، نباتاتی سوپ،  داں تیز چائے، انسڻنٹ کافی، سبزیا .7

 جوسز دے تازه پھالں دےتمام اقسام 
 

 بوورل، مارمائٹ .8
 
 تےسوڈیم  تھوڑی مقدار والیکہ  جس طرحمتبادل موسمی مصنوعات ( دینمک  تےمتبادل  دےنمک  .9

 پیسٹ دامشتمل سویا ساس) کڑی پاؤڈر، ڻماڻر کی چڻنی/کیچپ، ڻماڻر 
 

 ر سیرپ، براؤن شوگر، مالٹ سیرپشوگ .10

۔ایہہ کتابچہ صرف حوالے لئی اے   
۔کرومشوره طلب  داماہر غذا  لئی مشورےانفرادی  مہربانی کر کے  
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 تبصره:
 ہوندے نیںزہریلے مادے شامل  وچکیونکہ اس  دا استعمال کرو  سڻار فروٹ کہ تساں پرہیز کرو .1

 ۔ہوونگردے ناکاره  ہاں دےجن اں افراد دے عصبی نظام نوں متاثر کر سکدے نیںانکہ  جہیڑا 
ں تمام پھالنوں ں ا۔ تاہم، مریضہوندی اے پوڻاشیم شامل وچں تے سبزیاں غذاواں، بالخصوص پھالکئی  .2

غذائی  تے ز، اینڻی آکسیڈنٹبہت وڻامن ہاں وچ، کیونکہ انچاہی دا اے نہیں کرنا تے سبزیاں توں گریز
صحت ہوندے نیں تے ایہہ دستیاب نہیں وچ ہوندے نیں، جو کہ دیگر غذاواں وچ ائبر وافر مقدار ف

ے دکوشش  دیکرن  ما استعمال کدپوڻاشیم  یندیاں ہویاںل۔ صحت مندانہ غذا نیںجزو  دامندانہ غذا 
ز کرنا توں گریاستعمال  دےں تے سبزیا تے مشتمل پھالںے زائد مواد دپوڻاشیم  نوںں ادوران، مریض

بڑی مقدار  وچکیونکہ اس  وےا جاتگریز کی توں وی استعمال کرن نوںسوپ  دےں زیاے۔ سبچاہی دا ا
، یا جاوے تے کھنگالیا جاوےدھوتوں پہلےپکانے  نوںسبزیوں  اںندی اے۔ ساریپوڻاشیم شامل ہو وچ
  ے۔وا جاتپانی استعمال کی وچدوران کافی مقدار  دےپکانے  لئی ی مقدار کم کرندپوڻاشیم  تے
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