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Pun: Healthy Eating Guidelines for Prevention of Recurrent Kidney Stones 
 
© 2014 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 

ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪਥਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਿਸਹਤਮੰਦ  
ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਧ   
ਜੇ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਿਵੱਚ ਪਥਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤ  ਇਹ ਸੇਧ  ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਥਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ 
ਘਟਾ  ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।  

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪਥਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਕਸਮ  ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਓਕਸਾਲੇਟ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫੌਸਫੇਟ,ਯੂਿਰਕ 

ਐਿਸਡ ਅਤੇ ਿਸਸਟੀਨ (cysteine)। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਓਕਸਾਲੇਟ ਪਥਰੀ ਸਭ ਤ ਆਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ 

ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਪਥਰੀ ਸੀ ਿਕ ਿਕ ਿਕਵ ਖਾਣਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਹਰੇਕ ਲਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ  ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋ ਤ  ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।  

 

1. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਿਪਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਸਭ ਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸ  

ਗੁਰਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਥਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

» ਹਰ ਿਦਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ½ - 3 ਲੀਟਰ (10-12 ਕੱਪ) ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾਓ। 

ਿਸਸਟੀਨ (cysteine) ਪਥਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 4 ਲੀਟਰ (16 ਕੱਪ) ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ 

ਹਨ।  

» ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨ  ਿਜਆਦਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹ  ਹੈ, ਤ  ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ 

ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ  ਦੀ 

ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਓ।  

» ਪੌਪ, ਫਲ  ਦੇ ਰਸ  ਵਰਗੇ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲੇ ਪੇਯ ਪਦਾਰਥ, ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਖਾਸ ਪੇਯ ਪਦਾਰਥ 

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੋਣ  ਨਹ  ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 

ਗੁਰਦੇ ਿਵੱਚ ਪਥਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਟੋਟਕੇ ਅਜ਼ਮਾਓ: 
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» ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖੋ।  

» ਹਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪੇਯ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।  

» ਜਦ ਤੁਸ  ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਤ  ਕਾ ਟਰ ਜ  ਫਿਰਜ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੱਗ ਰੱਖੋ।  

» ਤਾਜ਼ਗੀ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਹਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਿਵੱਚ ਿਨੰਬ,ੂ ਲਾਇਮ, 
ਤਰਬੂਜ,ਜ  ਪੁਦੀਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾਓ।  

» ਆਪਣੇ ਲਈ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰ:ੋਆਪਣੇ ਸਾਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਸਵੈਚਿਲਤ ਈਮੇਲ  ਜ  ਟੈਕਸਟ, 
ਜ  ਕੰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਲੰਡਰ ਿਵੱਚ ਪੌਪ-ਅਪਸ।  

2. ਮੀਟ,ਮੱਛੀ,ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ (seafood), ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਿਡਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾਨਵਰ  ਨਾਲ ਬਣੇ ਪੋਟੀਨ ਨੂੰ 

ਸੀਿਮਤ ਕਰਨਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

» ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਨਵਰ  ਨਾਲ ਬਣੇ ਪੋਟੀਨ ਦੀਆਂ 2-3 ਸਰਿਵੰਗ  ਤ ਵੱਧ ਨਾ ਖਾਓ। ਸਰਿਵੰਗ  ਦੇ ਮਾਪ  

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ :“ਈਿਟੰਗ ਵੈ ਲ ਿਵਦ ਕੈਨਡਾਜ਼ ਫੂਡ ਗਾਇਡ” ਦੇਖੋ।  

» ਪੌਿਧਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪੋਟੀਨ ਦੇ ਸੋਤ ਿਜਵ ਿਕ ਸੁੱਕੀਆਂ ਦਾਲ , ਮਟਰ ਅਤੇ ਬੀਨਜ਼, ਟੋਫ,ੂ ਿਗਰੀਆਂ* 
ਜ  ਬੀਜ ਿਜਆਦਾ ਵਾਰੀ ਚੁਣੋ। (*ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਓਕਸਾਲੇਟ ਪਥਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤ  ਿਗਰੀਆਂ 

ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ  ਿਦੱਤਾ ਪੌਇੰਟ 4 ਦੇਖੋ)   

3. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਮਕ (ਸੋਡੀਅਮ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰੋ। 

» ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜੰਮਾਏ ਗਏ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆ;ਂ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ; ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦਹੀ; ਮਸਾਿਲਆਂ ਤ ਿਬਨ  

(unseasoned) ਮੀਟ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ, ਅਤੇ ਿਬਨ  ਵਾਲੀਆਂ ਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਿਜਆਦਾ 

ਚੁਣੋ। (ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਓਕਸਾਲੇਟ ਪਥਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤ  ਆਪਣੇ ਵਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ 

ਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ  ਿਦੱਤਾ 
ਪੌਇੰਟ 5 ਦੇਖੋ)   

» ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ, ਖਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਭੋਜਨ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰਟ  ਦੇ ਖਾਿਣਆਂ ਿਵੱਚ 

ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਕਸਰ ਿਜਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੇ ਲੇਬਲ ਪੜਨ ਵੇਲੇ ਸੋਡੀਅਮ ਲਈ 15% 
ਡੀ ਵੀ (DV) ਜ  ਉਸ ਤ ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਚੁਣੋ। ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ 

ਵਾਲੇ ਿਵਕਲਪ ਮੰਗੋ।  

» ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ  ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨਮਕ ਦੀ ਥ  ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆ,ਂ ਮਸਾਲੇ, 
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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 

ਸੀਜ਼ਿਨੰਗਜ਼,ਿਨੰਬੂ ਜ  ਲਾਇਮ ਜ਼ੈਸਟ/ਰਸ, ਲਸਣ,ਅਦਰਕ ਜ  ਕਾਲੀ ਿਮਰਚ ਵਰਤੋ।  
 
ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਕਦਮ ਕੇਵਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਓਕਸਾਲੇਟ ਅਤyੇ/ਜ  ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫੌਸਫੇਟ ਪਥਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ  ਤੇ 
ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:  

4. ਪੂਰਕ ਲੈਣ ਦੀ ਥ  ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ – ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਓ।  
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ – ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ  ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

» ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ  

» ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੇਯ ਪਦਾਰਥ ਿਜਵ ਿਕ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ 

ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਟੋਫ,ੂਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੋਇਆ ਅਤੇ ਚਾਵਲ 

ਨਾਲ ਬਣੇ ਪੇਯ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਰਸ  

» ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਭੱਬੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੱਛੀ  
 
ਰੋਜ਼ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਹੇਠ  ਿਦੱਤੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਇਸ ਤ ਿਜਆਦਾ ਨਹ : 

» 19- 50 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ – 1000 ਿਮਲੀਗਾਮ  

» 51 – 70 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤ  – 1200 ਿਮਲੀਗਾਮ  

» 51- 70 ਸਾਲ ਦੇ ਮਰਦ – 1000 ਿਮਲੀਗਾਮ  

» >70 ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ – 1200 ਿਮਲੀਗਾਮ  
 
ਜੇ ਤੁਸ  ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ  ਸਭ ਤ ਘੱਟ ਲੁੜ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਓ 

ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ।  

5. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਓਕਸਾਲੇਟ ਪਥਰੀ ਹ,ੈਤ  ਿਜਆਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਓਕਸਾਲੇਟ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ  ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ 

ਕਰੋ (ਹਰ ਸਰਿਵੰਗ ਿਵੱਚ >10 ਿਮਲੀਗਾਮ) ਇੰਨ  ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਿਸਹਤਮੰਦ ਚੋਣ  ਹਨ ਇਸ 

ਲਈ ਤੁਸ  ਇੰਨ  ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ  ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਜਦ ਤੁਸ  ਿਜਆਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਓਕਸਾਲੇਟ 

ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖ ਦੇ ਹੋ, ਤ  ਉਨ  ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਭੋਜਨ  ਨਾਲ ਖਾਓ ਿਜਹੜਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। (ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ 

ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੋਤ  ਲਈ ਤੇ ਿਦੱਤਾ ਪੌਇੰਟ 4 ਦੇਖੋ)   
ਿਜਆਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਓਕਸਾਲੇਟ (ਹਰ ਸਰਿਵੰਗ ਿਵੱਚ >10 ਿਮਲੀਗਾਮ) ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ  ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

» ਪਾਲਕ, ਿਭੰਡੀ, ਚੁਕੰਦਰ (ਜੜ ਅਤੇ ਪੱਤ)ੇ, ਸਿਵਸ ਚਾਰਡ  



  

 

 

  

 

|  PAGE 4 of 5Updated: 2015-04-14


Pun: Healthy Eating Guidelines for Prevention of Recurrent Kidney Stones 
 
© 2014 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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» ਸਟਾਰ ਫਰੂਟ, ਰੂਬਾਰਬ, ਸੁੱਕਾਏ ਗਏ ਅੰਜੀਰ  

» ਮੂੰਗਫਲੀਆ,ਂ ਟੀ ਨਟਸ, (ਪੀਕੈਨਜ਼, ਬਦਾਮ, ਹੇਜ਼ਲਨਟਸ)  

» ਸੋਇਆ ਬੀਨਜ਼ (ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਟੋਫੂ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮੀਟ ਦੇ ਿਵਕਲਪ)  

» ਕਾਲੀ ਚਾਹ  

» ਕਣਕ ਦਾ ਚੋਕਰ (wheat bran)  
» ਬੱਕ ਵੀਟ (buckwheat)  

» ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ  
 
ਨਟ: ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਓਕਸਾਲੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਭੋਜਨ ਿਕਥੇ ਉਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮ, ਸਫਰ, 
ਪੋਸੈਿਸੰਗ, ਿਕ ਉਹ ਓਰਗੈਿਨਕ ਹੈ ਜ  ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਿਕਆ ਜ  

ਪਕਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਆਿਦ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਿਭੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

6. ਜੇ ਤੁਸ  ਿਵਟਾਿਮੰਨ ਸੀ ਪੂਰਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ,ੋ ਤ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ  ਹਰ ਰੋਜ਼ 1000 ਿਮਲੀਗਾਮ ਤ 

ਘੱਟ ਲਦੇ ਹੋ। ਿਵਟਾਿਮੰਨ ਸੀ ਦੀਆਂ ਿਜਆਦਾ ਮਾਤਰਾਵ  ਤੁਹਾਡੇ ਪਥਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

7. ਸ਼ਰਾਬ ਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ  ਸ਼ਰਾਬ ਪ ਦੇ ਹੋ, ਤ  ਕੈਨਡਾਜ਼ ਲੋ-ਿਰਸਕ ਿਡਿਕੰਗ 

ਗਾਇਡਲਾਇਨਜ਼ . (Canada’s Low-Risk Drinking Guidelines) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

» ਔਰਤ  ਲਈ, ਿਜਆਦਾਤਰ ਿਦਨ  ਤੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ 2 ਿਡੰਕਸ ਤ ਵੱਧ ਨਹ  ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ 

10 ਿਡੰਕਸ।  

» ਮਰਦ  ਲਈ ,ਿਜਆਦਾਤਰ ਿਦਨ  ਤੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ 3 ਿਡੰਕਸ ਤ ਵੱਧ ਨਹ  ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ 

15 ਿਡੰਕਸ।  
 
ਇੱਕ ਿਡੰਕ ਹੇਠ  ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ 

» 341 ਿਮਲੀਲੀਟਰ (12 ਆ ਸ) 5% ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਬੀਅਰ  

» 142 ਿਮਲੀਲੀਟਰ (5 ਆ ਸ) 12% ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਵਾਇਨ  

» 43 ਿਮਲੀਲੀਟਰ (1.5 ਆ ਸ) 40% ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਛਾਣੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ (ਿਜਵ ਿਕ ਰਾਈ, ਿਜੰਨ 
ਜ  ਰੰਮ)  

https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2019-04/2012-Canada-Low-Risk-Alcohol-Drinking-Guidelines-Brochure-en.pdf
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. ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ (ਨਮਕ) ਵਾਲੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣੇ ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ (ਸੇਧ ) (Healthy Eating 
Guidelines for Lower Sodium (Salt) Eating) 

. ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ (ਨਮਕ) ਵਾਲੇ ਖਾਿਣਆਂ ਦੇ ਿਵਕਲਪ (Low Sodium (Salt) Food Choices)  

. ਕੈਨਡਾਜ਼ ਫੂਡ ਗਾਇਡ (Canada’s Food Guide) . www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-
aliment/index-eng.php  

ਕੈਨਡਾਜ਼ ਲੋ-ਿਰਸਕ ਿਡਿਕੰਗ ਗਾਇਡਲਾਇਨਜ਼ (Canada’s Low-Risk Drinking Guidelines) . 
www.ccsa.ca/canadas-low-risk-alcohol-drinking-guidelines-brochure 
 
 
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 

ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ 

ਹੈ। . www.healthlinkbc.ca/healthy-eating 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।  

https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/healthyeating/pdf/low-sodium-salt-eating-punjabi.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/healthyeating/pdf/low-sodium-salt-eating-punjabi.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/healthyeating/pdf/low-sodium-salt-food-choices-punjabi.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/guide_trans-trad-punjabi_v.pdf
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/canada-food-guides.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/canada-food-guides.html
https://www.ccsa.ca/canadas-low-risk-alcohol-drinking-guidelines-brochure
http://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating

