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© 2017 ਹੈਲਥਿਲੰਕ ਬੀ.ਸੀ.ਆਫ਼ ਕੈਨਡਾ। ਸਭ ਹੱਕ ਰਾਖਵ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਛਾਿਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਸੋਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। 
 
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮ ਵਰੇ ਜ  ਿਕਸੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਇਿਟਸ਼ੀਅਨ ਤ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਸਿਲੰਗ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇ  ਕਰਨਾ ਨਹ  ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ (gestational 
diabetes) ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ  ਲਈ ਿਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੰਬੰਧੀ 

ਸੇਧ   

ਜੇਸਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਏਬੀਟੀਜ਼ (ਜੀ ਡੀ ਐਮ) ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿਵਚਲੇ ਹਾਰਮੋਨ 

ਲੈਵਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ (ਸ਼ੱਕਰ) ਨੂੰ ਿਕਵ ਪਬੰਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਪਭਾਿਵਤ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਡੀ ਐਮ (GDM) ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਿਵਚਲੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਿਨਯੰਿਤਤ ਕਰਨ ਨੂੰ 

ਿਜਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਟਾਇਪ 2 ਡਾਏਬੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ 
ਅਵਸਥਾਵ  ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਾ ਹੈ।  

ਿਸਹਤਮੰਦ, ਸੰਤੁਿਲਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਦੇ ਵੱਧਣ ਨੂੰ ਪਬੰਿਧਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ 

ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਰਿਹਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਿਵਚਲੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਿਨਯੰਿਤਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਲੁੜ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਡਾਏਬੀਟੀਜ਼ ਕਲੀਿਨਕ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਹੋ। ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਿਸਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ, ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 

ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਸਹਤਮੰਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ 

ਹਡਆਉਟ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 

ਿਨਯਿਮਤ, ਸੰਤੁਿਲਤ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸਨਕਸ ਖਾਓ।  

� ਿਦਨ ਭਰ ਿਵੱਚ ਬਰਾਬਰ ਅੰਤਰਾਲ  ਵਾਲੇ ਿਤੰਨ ਖਾਿਣਆਂ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਸਨਕਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ।  

� ਖਾਣੇ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਿਤੰਨ ਸਮੂਹ  ਅਤੇ ਸਨਕਸ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹ  ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।  

� ਆਪਣੇ ਸਨਕਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖਾਓ।  

� ਸਪਲ ਮੀਲ ਪਲਾਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਾਧਨ (Additional Resources) ਦੇਖੋ।  
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ਸੰਤੁਿਲਤ ਖੁਰਾਕ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡੇਟ, ਪੋਟੀਨ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀਆਂ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡੇਟ 

ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਿਵਚਲੇ ਗਲੁਕੋਜ਼ ਸਤਰ  ਨੂੰ ਵਧਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੜਨ ਲਈ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਸਭ ਤ ਿਸਹਤਮੰਦ ਚੋਣ  ਹਨ, ਅਗੇ ਪੜੋ।  

ਕਾਰਬੋਹਾਈਡੇਟ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦ , ਫਲ  ਅਤੇ ਫਲ  ਦੇ ਰਸ , ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਿਵਕਲਪ , ਸੁੱਕੇ 

ਬੀਨਜ਼, ਮਟਰ  ਅਤੇ ਦਾਲ , ਅਤੇ ਕੇਕ, ਕੁਕੀਜ਼, ਸਕਵੇਅਰਜ਼, ਕਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲੇ ਪੇਯ ਪਦਾਰਥ  ਿਵੱਚ ਿਮਲਦੇ 
ਹਨ। 

� ਕਾਰਬੋਹਾਈਡੇਟ  ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੋਤ ਿਜਵ ਿਕ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਡੱਬਲਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ 

ਸੀਰੀਅਲ,ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਬੀਨਜ਼, ਮਟਰ ਅਤੇ ਦਾਲ , ਚੁਣੋ । ਰੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡੇਟ  ਦੇ ਜਜ਼ਬ 

ਹੋਣ ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

� ਜੂਸ ਦੀ ਜਗਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਚੁਣੋ।  

� ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਗਲਾਈਸੀਿਮਕ ਇੰਨਡੈਕਸ (ਜੀ ਆਈ - GI) ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਚੁਣੋ। ਘੱਟ ਜੀ ਆਈ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ 

ਖੂਨ ਿਵਚਲੇ ਗਲੁਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਿਜਆਦਾ ਜੀ ਆਈ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ  ਨਾਲ ਧੀਮੀ ਦਰ ਤੇ ਵਧਾ ਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਆਈ ਬਾਰੇ 

ਹੋਰ ਤਫਸੀਲ  ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਾਧਨ (Additional Resources) ਦੇਖੋ।  

� ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡੇਟ ਭੋਜਨ  ਵਾਸਤੇ ਹੇਠ  ਿਦੱਤਾ ਟੇਬਲ ਦੇਖੋ। 

» ਰੇਸ਼ੇ ਤ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਿਕਸਮ  ਦੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਿਵੱਚਲੇ ਗਲੁਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇ ਹਨ।  

» ਗਲੁਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।  

ਹਰੇਕ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸਨਕ ਤੇ ਅਿਜਹੇ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਿਜੰਨ  ਿਵੱਚ ਪੋਟੀਨ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ 

ਮਾਤਰਾਵ  ਹਨ। ਪੋਟੀਨ ਅਤੇ ਚਰਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡੇਟ  ਦੇ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  

� ਪੋਟੀਨ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਸੋਤ ਚੁਣੋ ਿਜੰਨ  ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਟੀਨ ਭੋਜਨ  ਵਾਸਤੇ 

ਹੇਠ  ਿਦੱਤਾ ਟੇਬਲ ਦੇਖੋ। 

» ਪੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਿਜਆਦਤਰ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਿਵੱਚਲੇ ਗਲੁਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇ ਨਹ  ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਉਨ  

ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਟੀਨ ਜ  ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਟੀਨ ਨਹ  ਹੁੰਦਾ।  

� ਸੈਚੁਰੇਿਟਡ ਜ  ਟਰ ਸ ਚਰਬੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨਸੈਚੁਰੇਿਟਡ ਚਰਬੀਆਂ ਚੁਣੋ। ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਚਰਬੀਆਂ 

ਅਤੇ ਤੇਲ  ਵਾਸਤੇ ਹੇਠ  ਿਦੱਤਾ ਟੇਬਲ ਦੇਖੋ। 
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» ਚਰਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਿਵੱਚਲੇ ਗਲੁਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੀ ਨਹ  ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ 

ਕਾਰਬੋਹਾਈਡੇਟ ਨਹ  ਹੁੰਦੇ। ਅਨਸੈਚੁਰੇਿਟਡ ਚਰਬੀਆਂ ਚਰਬੀ ਦੀ ਸਭ ਤ ਿਸਹਤਮੰਦ ਿਕਸਮ ਹਨ।  

ਕਾਰਬੋਹਾਈਡੇਟ, ਪੋਟੀਨ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੇ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਤ  

ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਿਵਚਲੇ ਗਲੁਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਪਭਾਿਵਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ  ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

� ਪਾਣੀ;  
� ਿਜਆਦਾਤਰ ਸਬਜ਼ੀਆ;  
� ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ;  

� ਰਾਈ (mustard); ਅਤੇ  

� ਿਸਰਕਾ।  

ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਕਾਰਬੋਹਾਈਡੇਟ ਭੋਜਨ

ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਟੀਨ ਭੋਜਨ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਚਰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ

ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ 

ਡਬਲਰੋਟੀਆਂ, ਪਾਸਤੇ ਅਤੇ 
ਸੀਰੀਅਲ  

ਭੂਰੇ ਜ  ਜੰਗਲੀ ਚਾਵਲ  

ਿਕਨਆੂ,ਜ, ਬੁਲਗਰ (bulgur) 
ਵਰਗੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ  

ਯੈਮ, ਸਵੀਟ ਪਟੈਟੋ  

ਦੁੱਧ  
ਦਹੀ  
ਫਲ  

ਸੁੱਕੇ ਬੀਨਜ਼, ਮਟਰ ਅਤੇ ਦਾਲ  

(ਪੋਟੀਨ ਦਾ ਸੋਤ ਵੀ ਹਨ) 

ਿਚਕਨ, ਬੀਫ, ਪੋਰਕ ਦੇ ਚਰਬੀ ਤ 

ਿਬਨ  ਕਟਸ (lean cuts) 

ਮੱਛੀ  
ਟੋਫੂ  
ਅੰਡੇ  

ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼ (20% ਜ  

ਉਸ ਤ ਘੱਟ ਐਮ.ਐਫ਼. (ਿਮਲਕ 
ਫੈਟ), ਪਨੀਰ)  

ਨਮਕ ਤ ਿਬਨ  ਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ, 
ਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਖਣ (ਿਸਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ 
ਦਾ ਸੋਤ ਵੀ)  

ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਤੇਲ (ਕਨਲਾ, 
ਓਿਲਵ,ਸੋਇਆਬੀਨ) 

ਨੌਨ-ਹਾਈਡੋਿਜਨਿਟਡ 
ਮਾਰਜਰੀਨ 
ਐਵੋਕਾਡੋ  



  

 

 

  

 

|  PAGE 4 of 6Updated: 2017-11-01


Pu: Healthy Eating Guidelines for Women with Gestational Diabetes 
 
© 2017 ਹੈਲਥਿਲੰਕ ਬੀ.ਸੀ.ਆਫ਼ ਕੈਨਡਾ। ਸਭ ਹੱਕ ਰਾਖਵ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਛਾਿਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਸੋਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। 
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ਿਜਆਦਾ ਸ਼ੱਕਰ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ/ਜ  ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ  ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰੋ।  

� ਇੰਨ  ਭੋਜਨ  ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕੁਕੀਜ਼, ਕੇਕ, ਡੋਨਟਸ, ਚਾਕਲੇਟ , ਆਇਸ ਕੀਮ, ਿਚਪਸ ਅਤੇ ਿਜਆਦਾ 

ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਤਲੇ ਗਏ ਭੋਜਨ।  

� ਜੇ ਤੁਸ  ਇੰਨ  ਭੋਜਨ  ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤ  ਛੋਟਾ ਿਹੱਸਾ ਖਾਓ ਜ  ਕੇਵਲ ਖਾਸ ਮੌਿਕਆਂ ਤੇ ਹੀ 

ਖਾਓ।  

100 % ਫਲ  ਦੇ ਰਸ, ਪੌਪ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਪੇਯ ਪਦਾਰਥ  (ਿਮੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਅਤੇ 

ਚਾਹ , ਕੌਕਟੇਲ  , ਪੰਚ  ਅਤੇ ਪੇਯ ਪਦਾਰਥ ) ਵਰਗੇ ਪੇਯ ਪਦਾਰਥ  ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰੋ।  

� ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਸ ਲਗੇ ਤ  ਪਾਣੀ ਿਪਓ।  

� ਘੱਟ ਚਰਬੀ (ਸਿਕਮ ਦ  1%) ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਿਸਹਤਮੰਦ ਚੋਣ ਹੈ।  

� ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ। 

» ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਫੀਨ ਅਤੇ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਹ  ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਾਧੂ 

ਜਾਣਕਾਰੀ (Additional Resources) ਦੇਖੋ।  

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਿਸਹਤਮੰਦ ਆਮ ਸੇਧ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ (healthy eating 
guidelines for pregnancy)।  

ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲ   

ਜੇ ਤੁਸ  ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਿਵਕਲਪ  ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖ ਦੇ ਜ  ਪੇਯ ਪਦਾਰਥ ਪ ਦੇ ਹੋ, ਤ  ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤ  ਿਕ 

ਉਹ ਿਜਆਦਾ ਪੋਸ਼ਕ ਭੋਜਨ  ਜ  ਪੇਯ ਪਦਾਰਥ  ਦੀ ਜਗਾ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ।  

ਰੋਜ਼ ਿਲਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਲਟੀਿਵਟਾਿਮੰਨ ਲਓ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹੈ: 

� 0.4 ਿਮਲੀਗਾਮ (400 ਮਾਈਕੋਗਾਮ) ਫੌਿਲਕ ਐਿਸਡ (ਹਰ ਰੋਜ਼ 1 ਿਮਲੀਗਾਮ (1000 ਮਾਈਕੋਗਾਮ) ਤ 
ਵੱਧ ਫੌਿਲਕ ਐਿਸਡ ਨਾ ਲਓ ;  

� ਆਏਰਨ ਦਾ 16 ਤ 20 ਿਮਲੀਗਾਮ;  
� ਿਵਟਾਿਮੰਨ ਬੀ 12   

ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਜਵ ਿਕ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਖੂਨ ਿਵਚਲੇ 

ਗਲੁਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਿਨਯੰਿਤਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
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� ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵ  ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ  ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਦਾਤਾ ਜ  

ਡਾਏਬੀਟੀਜ਼ ਿਸੱਿਖਅਕ ਨਾਲ ਚੈਕ ਕਰੋ।  

 

ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਿਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਹੈਲਦੀ 
ਈਿਟੰਗ . (Healthy Eating ) ਵੈਬ ਪੇਿਜਜ਼ ਦੇਖੋ: 

� ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਿਖਆ . (Food Safety During Pregnancy)  

� ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਿਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਧ  . (Healthy Eating Guidelines for 
Pregnancy)  

ਕਨਡੀਅਨ ਡਾਏਬੀਟੀਜ਼ ਅਸੋਸੀਇਸ਼ਨ  
� ਦ ਗਲਾਈਸੀਿਮਕ ਇੰਨਡੈਕਸ . (The Glycemic Index)  
� ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਐਡਂ ਸਵੀਟਨਰਜ਼ . (Sugars and Sweeteners)  

ਕਨਡੀਅਨ ਿਫਜ਼ੀਕਲ ਐਕਿਟਿਵਟੀ ਗਾਇਡਲਾਇਨਜ਼ . (Canadian Physical Activity Guidelines) 

ਹੈਲਥ ਕੈਨਡਾ, ਕੈਨਡਾਜ਼ ਫੂਡ ਗਾਇਡ . (Health Canada, Canada's Food Guide) 

ਇਹਨ  ਸੋਤ  ਨੂੰ ਪਕਾ ਨ ਵੇਲ਼ੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨੀ ਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਵਸੀਿਲਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ  ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸੇਵਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜ  ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ। 

 
ਿਵਤਰਕ: 
 
ਹੈਲਥਿਲੰਕ ਬੀ.ਸੀ. (HealthLinkBC) (ਪਿਹਲਾ ਨਾਮ ਡਾਇਲ-ਏ-ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜ  Dial-A-
Dietitian) ਿਵਖੇ ਆਹਾਰ ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ  (Dietitian Services) ਬੀ.ਸੀ. ਿਨਵਾਸੀਆਂ 

https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating
https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating/pregnancy-food-safety
https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating/pregnancy
https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating/pregnancy
https://www.diabetes.ca/diabetes-and-you/healthy-living-resources/diet-nutrition/the-glycemic-index
https://www.diabetes.ca/diabetes-and-you/healthy-living-resources/diet-nutrition/sugar-sweeteners
http://www.csep.ca/CMFiles/Guidelines/CSEP_PAGuidelines_adults_en.pdf
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/canada-food-guides.html
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ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ 

ਹੈ। . www.healthlinkbc.ca/healthyeating ਵੈਬਸਾਈਟ ਿਵਖੇ ਜ  8-1-1 `ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ੋ

ਬੀ.ਸੀ. ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਗਾ ਤ । ਤਰਜਮਾਕਾਰ 130 ਤ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬੋਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  

http://www.healthlinkbc.ca/healthyeating

