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 کم پوڻاشیم کی غذا
 اس مضمون کا مواد ترجمہ شده نسخہ ہے، اور اس حوالے سے چینی نسخہ کارآمد تصور ہو گا۔

 
زائد سطح مختلف مسائل جیسا کہ  ہمارے جسم میں ایک الیکڻروالئٹ ہے۔ خون میں پوڻاشیم کی پوڻاشیم

حرکت قلب ب دھڑکن، اور حتٰی کہ جان لیوا ینے میں دشواری، دل کی بے ترتیعضو کی مفلوجیت، سانس ل
 باعث بن سکتی ہے۔ بند ہونے کا

 
کرنا چاہیے جن میں  پرہیزایسے مریض جن میں پوڻاشیم کی سطح زائد ہو اس کو ان غذائی اشیاء سے 

 ت زیاده ہو:پوڻاشیم کا مواد بہ
 

 سبزیوں کا گروه .1
  ،میڻھا کدو، وولف بیری/میڈلر، پالککنول کی جڑ 
 

 کا گروهپھولوں  .2
  دورین، کیال، منڈارین مالڻا/سیڻسما، گریپ فروٹ، نیکڻرائن، سڻرابری، آڑو، کیوی فروٹ، چینی

 شپاتیانلوکاٹ، خوبانی، مسک میلنز (جیسا کہ ہنی ڈیو، ہامی میلن، کانڻالوپس)، پپیتا، امرود، 
 

 پھلیاں اور سوئے کی بنی اشیاء، گریاں اور خشک پھل .3
 

 وعاتدودھ اور دودھ کی بنی مصن .4
 

 ، براؤن ریسن بن، انگلش مفنجو کا دلیہ، بھوسےسرخ چاول، سیاه گلوڻن پر مشتمل چاول، تمام  .5
 

، ہیڈ مشروم، بلیک فنگس/ کالؤڈ ائیر، بلیک موس-اور الجی ڻائپ خوراک جیسا کہ منکی -فنجائی .6
ی مشروم، شیڻیک مشروم، سی ویڈ، سنو فنگس، لیور، سڻرا مشروم، اوئسڻر مشروم، بڻن مشروم، اینوک

 للی کا پھول (تھوڑی سی مقدار بطور اضافی سالن استعمال کیا جا سکتا ہے)
 

تیز چائے، انسڻنٹ کافی، سبزیوں کا سوپ، چینی ادویاتی جڑی بوڻی/چینی نباتاتی دوا، نباتاتی سوپ،  .7
 قسام کے تازه پھلوں کے جوسزتمام ا

 
 بوورل، مارمائٹ .8
 
نمک کے متبادل اور نمک کی متبادل موسمی مصنوعات (جیسا کہ کم سوڈیم پر مشتمل سویا ساس)  .9

 کڑی پاؤڈر، ڻماڻر کی چڻنی/کیچپ، ڻماڻر کا پیسٹ
 

 شوگر سیرپ، براؤن شوگر، مالٹ سیرپ .10

  یہ کتابچہ صرف حوالہ کے لیے ہے۔
 براه مہربانی انفرادی مشاورت کے لیے ماہر غذا کا مشوره طلب کریں۔
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 :رائے
دے شامل ہوتے ہیں جو کہ استعمال کیا جائے کیونکہ اس میں زہریلے ما سڻار فروٹ گریز کریں کہ .1

 ۔جن کے گردے ناکاره ہوتے ہیں ن افراد کے عصبی نظام کو متاثر کر سکتے ہیںا
کئی غذاؤں، بالخصوص پھلوں اور سبزیوں میں پوڻاشیم شامل ہوتی ہے۔ تاہم، مریضوں کو تمام پھلوں  .2

اور غذائی فائبر  ز، اینڻی آکسیڈنٹے، کیونکہ ان میں بہت وڻامنچاہی اور سبزیوں سے گریز نہیں کرنا
مقدار میں ہوتے ہیں، جو کہ دیگر غذاؤں میں دستیاب نہیں ہوتے ہیں اور یہ صحت مندانہ غذا کا وافر 

جزو ہیں۔ صحت مندانہ غذا لیتے ہوئے پوڻاشیم کا استعمال کم کرنے کی کوشش کے دوران، مریضوں 
زیوں مواد پر مشتمل پھلوں اور سبزیوں کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ سبکو پوڻاشیم کے زائد 

کے سوپ کو استعمال کرنے سے بھی گریز کیا جائے کیونکہ اس میں بڑی مقدار میں پوڻاشیم شامل 
ہوتی ہے۔ تمام سبزیوں کو پکانے سے قبل دھویا اور کھنگاال جائے، اور پوڻاشیم کی مقدار کم کرنے 

  کے دوران کافی مقدار میں پانی استعمال کیا جائے۔ کے لیے پکانے

http://www.smartpatient.ha.org.hk/

