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PAGKAING MABABA SA POTASSIUM 
Ang nilalaman ng artikulong ito ay ang isinalin na bersyon, at ang bersyon sa wikang 

Tsino ang siyang masusunod. 

 
Ang Potassium ay isang electrolyte sa ating katawan. Ang may mataas na antas ng 
potassium sa dugo ay maaaring maging sanhi ng mga problema tulad ng paralisis ng 
kalamnan, hirapan sa paghinga, hindi regular na tibok ng puso, at maging pagkamatay 
sa atake sa puso. 
 
Ang mga pasyente na may mataas na antas ng potassium sa dugo ay dapat iwasan 
ang sumusunod na mga item ng pagkain na may mataas na nilalaman na potassium: 
 

1. Grupo ng gulay 
 Lotus root, kalabasa, wolfberry/ medlar, espinaka o alugbati 
 

2. Grupo ng prutas 
 Durian, saging, dalanghita/satsuma, suha, nektarine, presas (o strawberry), 

milokoton, kiwi, Chinese loquat, aprikot, mga muskmelon (tulad ng melong 
lunti, hami melon, milon), papaya, bayabas, abukado 

 
3. Balatoong at produktong gawa sa balatong, mga mani at mga pinatuyong prutas 

 
4. Gatas at mga produktong gawa sa gatas  

 
5. Pulang bigas, itim na malagkit, All-Bran, oatmeal, brown raisin bun, English 

muffin 
 

6. Fungi- at alga-na-uri ng pagkain tulad ng monkey-head mushroom, itim na 
kabute/ taingang daga, itim na lumot, shiitake mushroom, damong-dagat, snow 
fungus, laver, straw mushroom, oyster mushroom, button mushroom, enoki 
mushroom, bulaklak ng liryo (Kumain ng kaunti sa side dish) 
 

7. Matapang na tsaa, instant na kape, sopas ng gulay, halamang gamot ng mga Instik/ 
gamot na herbal ng mga Instik, sopas na herbal, lahat ng mga sariwang katas ng 
prutas 
 

8. Bovril, Marmite 
 
9. Kahalili ng asin at produktong kapalit ng asin sa pampalasa  (hal. mababa-sa asin 

na toyo), curry powder, sarsa ng kamatis/ketchup, tomato paste 
 

Ang leaflet na ito ay reperensiya lamang. 
Mangyaring humingi ng referral sa dalubhasa sa pagkain (dietitian) mula sa doktor para sa 

indibidwal na pagpapayo. 
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10. Arnibal, kulay kayumanggi na asukal, malt syrup 
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Mga Paalala: 

1. Iwasan ang star fruit dahil naglalaman ito ng mga nakakalason na sangkap na 
maaaring makaapekto sa sistema ng nerbiyo sa mga pasyente na may sakit sa 
bato. 

2. Maraming pagkain ang naglalaman ng potassium, lalo na ang mga prutas at 
gulay. Gayunpaman, ang mga pasyente ay hindi dapat iwasan ang lahat ng mga 
prutas at gulay, dahil mayaman sila sa mga bitamina, anti-oxidant at dietary fiber, 
na hindi mapapalitan ng iba pang mga pagkain at kasama ito sa isang malusog na 
diyeta. Upang magkaroon ng isang malusog na diyeta habang kinokontrol ang 
pagkain ng potassium, dapat iwasan ng mga pasyente ang pagkain ng mga prutas 
at gulay na may mataas na nilalaman na potassium. Ang sopas ng gulay ay dapat 
ding iwasan dahil naglalaman ito ng maraming potassium. Hugasan at ibabad 
ang lahat ng mga gulay bago lutuin, at gumamit ng maraming tubig habang 
nagluluto upang mabawasan ang pagkain ng potassium. 
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