ਮੁਲਾਕਾਤ 3
ਚਰਬੀ ਤੇ ਿਧਆਨ
ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਿਕਉ ਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਗਰਾਮ ਚਰਬੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗਰਾਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ�ੇਟ ਤ� ਦੁਗਣੀ ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਚਰਬੀ ਯੁ ਕਤ
ਭੋਜਨ ਿਵੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ�ੇਟ ਯੁ ਕਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤੁ ਲਣਾ ਿਵੱਚ ਿਜਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਂ ੇ
ਲੋ ਕ ਅਕਸਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰ ਮਾਤਰਾ ਖਾਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਦ
ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਚੁਣ ਕੇ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਸੇ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਉੱਚ ਚਰਬੀ ਯੁ ਕਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ�ੇਟ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤੁ ਲਣਾ ਿਵੱਚ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿਜਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਿਜਆਦਾ ਸਟਾਰਚ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਫਾਈਬਰ ਯੁ ਕਤ ਭੋਜਨ, ਫਲ, ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਖਾਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਯੁ ਕਤ ਅਤੇ ਿਜਆਦਾ ਸਟਾਰਚ
ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਫਾਈਬਰ ਯੁ ਕਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ
ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

1 ਗਰਾਮ ਚਰਬੀ = 9 ਕੇਸੀਏਐਲ
1 ਗਰਾਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ�ੇ ਟ = 4
ਕੇਸੀਏਐਲ
1 ਗਰਾਮ ਪ�ੋਟੀਨ = 4 ਕੇਸੀਏਐਲ
1 ਗਰਾਮ ਸ਼ਰਾਬ = 7 ਕੇਸੀਏਐਲ

ਭੋਜਨ ਿਵੱਚ ਚਰਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ
ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱ ਗੇ ਲੇ ਬਲ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੂ ਚੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਚਰਬੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਿਕਤਾਬਚਾ ਦੇ ਕਲੀਿਨਕ ਮੁਲਾਕਾਤ 5 ਿਜਸਨੂੰ ‘ਭੋਜਨ ਲੇ ਬਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਿਵਚ ਹੋ?’ ਵਜ� ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਨਜਰ ਮਾਰੋ। ਕੁੱਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਹ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੀ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਮਟਰ, ਿਬਸਕੁਟ, ਕੇਕ, ਿਕ�ਸਪ ਅਤੇ
ਿਮੱਠੀ ਚਟਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁ ਕੀ ਹੋਈ ਚਰਬੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁ ੱਝ ਚਰਬੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ� ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਹਰ ਤਰ�ਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਿਵੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਤ� ਦੂਸਰੀ ਵੱਲ ਬਦਲਣਾ ਤੁ ਹਾਡੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ
ਮਦਦ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਿਸਰਫ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂ ਿਕ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚ ਸੈਚਰ
ੁ ੇਿਟਡ ਚਰਬੀ (ਪਸ਼ੁ ਚਰਬੀ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਿਸਿਮਤ ਕਰਨਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਿਬਹਤਰ ਹੈ।

ਸੈਚਰ
ੁ ੇਿਟਡ ਚਰਬੀ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਘਉ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਿਸਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਿਜਵ� ਿਕ ਸ਼ੁ ੱਧ ਬਨਸਪਤੀ
ਤੇਲ(ਰੇਪਸੀਡ), ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ, ਸੂ ਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦੀ ਥੋੜ�ੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਬਦਲੋ
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ਚਰਬੀ ਦਾ ਪੋਸਟਰ
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ਲੁ ਕੀ ਹੋਈ ਚਰਬੀ
ਦੇਖੋ ਿਕ ਕੁੱਝ ਭੋਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੀ ਚਰਬੀ ਲੁ ਕੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਝ
ੱ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਯੁ ਕਤ ਿਵਕਲਪਾਂ ਨੂੰ
ਚੁਣੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਹ ਉੱਚ ਚਰਬੀ ਯੁ ਕਤ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ
ਮਾਤਰਾ

ਸ਼ਾਿਮਲ ਚਰਬੀ ਦੀ
ਮਾਤਰਾ(ਗਰਾਮ)

1
5-6
1

30
40
30

ਢੋਕਲਾ
ਭੁੰਨੀ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ
ਪੁੰਗਰ ਦੀ ਚਾਟ

100ਗਰਾਮ

5
0
0

150ਗਰਾਮ
1

40

ਭੇਲਪੂਰੀ

150ਗਰਾਮ

2

30

ਉਬਲੇ ਛੋਿਲਆਂ ਦੀ ਚਾਟ

5

1

40
40

ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਚਨੇ
ਬਦਾਮ

150ਗਰਾਮ
1
6-8

30
30

ਬੇਸਨ ਚੀਲਾ
ਸੋਇਆ ਚਾਪ

1
100

10
5

40

ਪਨੀਰ ਿਟੱਕਾ

2-3 ਪੀਸ

10

ਕਚੋਰੀ

30 ਗਰਾਮ
50

30

ਸਾਦੀ ਮੱਕੀ

20ਗਰਾਮ

5

ਤਿਲਆ ਹੋਇਆ ਿਚਕਨ

150ਗਰਾਮ

50

ਉਬਲੇ ਅੰਡੇ

1

2

ਬੈਟਰ ਿਵੱਚ ਮੱਛੀ

120ਗਰਾਮ
2

20

ਸਾਦੀ ਮੱਛੀ (ਿਗ�ੱਲ/ਪਕੀ)

ਿਚਕਨ ਅੰਡਾ ਰੋਲ

30

ਮੱਛੀ ਿਫੰਗਰ (ਿਗ�ੱਲ)

120 ਗਰਾਮ (4 ਔਨਜ਼)
4

10

ਅੰਡਾ (ਤਿਲਆ)

1

20

ਅੰਡਾ (ਪੋਚਡ)

1

10

ਕਬਾਬ ਿਚਕਨ

2

30

ਿਬਨ�ਾਂ ਮਾਸ ਦਾ ਿਚਕਨ
(ਭੁੰਿਨਆ)

90ਗਰਾਮ (3 ਔਨਜ਼)

5

ਿਚਪਸ (ਪਤਲੇ )

100ਗਰਾਮ
1

20

ਔਵਨ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਿਚਪਸ

100ਗਰਾਮ

5

20

ਿਹੱਸਾ

10

1 ਅੰਡਾ,
2 ਰੈਸ਼ਰ ਬ੍ਕੋਨ,
1 ਟਮਾਟਰ,
1 ਪੀਸ ਤਿਲਆ ਬਰੈੱਡ

60

ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਸਬਜੀ ਦੀ
ਿਖਚੜੀ
ਿਗ�ੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਸ਼ਤਾ

1 ਪੋਚਡ ਅੰਡਾ
1 ਿਗ�ੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਰੈਸ਼ਰ ਬ੍ਕੋਨ,
1 ਟਮਾਟਰ +
1 ਪੀਸ ਟੋਸਟ

25

ਭੋਜਨ
ਸਮੋਸਾ
ਪਕੌੜਾ
ਪੈਟੀ
ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ

ਆਲੂ ਚਾਟ
ਦਾਲ ਵੜਾ
ਬਰੈੱਡ ਰੋਲ
ਤਲੀ ਹੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ
ਬਰੈੱਡ ਪਕੋੜਾ
ਮੱਠੀ
ਹਲਦੀਰਾਮ ਦਾ ਨਮਕੀਨ

ਮਾਸਾਂਹਾਰੀ

ਇਸ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਿਵਕਲਪ ‘ਤੇ ਸਿਵੱਚ ਕਰੋ

ਮਟਨ ਕਬਾਬ
ਤਿਲਆ ਹੋਇਆ ਨਾਸ਼ਤਾ

0

30ਗਰਾਮ
1
20ਗਰਾਮ
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ਭੋਜਨ

ਮਾਤਰਾ

1

1
100

ਸ਼ਾਿਮਲ ਚਰਬੀ ਦੀ
ਮਾਤਰਾ(ਗਰਾਮ)

0
5

0

29

ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਣੇ
ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭੋਜਨ ਛੱ ਡ ਿਦਉ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋ ਟਾ,
ਿਸਹਤਮੰਦ ਬਦਲਾਅ। ਆਪਣੀ ਿਸਹਤਮੰਦ ਚੋਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਗਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰੋ।
ਸਟਾਰਚ

ਫਲ
ਸਬਜੀਆਂ
ਪ�ੋਟੀਨ

ਡੇ ਅਰੀ

ਚਰਬੀ
ਸਨੈਕਸ

ਰਵਾਇਤੀ
ਪਰਾਂਠਾ, ਪੂਰੀ, ਕਚੌਰੀ
ਪੁਲਾਉ, ਿਬਰਆਨੀ
ਤਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ
ਆਲੂ ਦੀ ਤਰੀ
ਿਸਰਪ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਡੱ ਬਾਬੰਦ ਜੂਸ
ਡੱ ਬਾਬੰਦ ਅੰਬ ਦਾ ਪਲਪ
ਸੁਕ
ੱ ੇ ਮੇਵੇ
ਕ�ੀਮ ਯੁ ਕਤ ਜਾਂ ਤਾਲੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ
ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਅਚਾਰ
ਿਘਉ ਨਾਲ ਬਣੀ ਦਾਲ
ਪਨੀਰ
ਚੀਜ਼
ਬਟਰ ਿਚਕਨ
ਤਲੇ ਹੋਏ ਕਬਾਬ
ਲ� ਬ ਤਰੀ
ਬਕਰੀ/ਮਟਨ ਤਰੀ
ਤਲੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ
ਪੂਰਨ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉਤਪਾਦ
ਬੂੰਦੀ ਵਾਲਾ ਰਾਇਤਾ
ਖੀਰ
ਕੁਲਫੀ
ਮੱਖਣ, ਿਘਉ, ਕ�ੀਮ
ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦੁਧ
ੱ
ਤਿਲਆ ਚੇਵੜਾ, ਸੇਵ,ਗਠੀਆ,ਦਾਲਮੋਠ,ਤਿਲਆ
ਨਮਕੀਨ, ਆਲੂ ਦੇ ਿਚਪਸ, ਵੜਾ, ਪਕੋੜਾ, ਸਮੋਸਾ,
ਤਲੀ ਮੂੰਗੀ, ਦਾਲ ਵੜਾ
ਤਿਲਆ ਪਾਪੜ
ਤਿਲਆ ਲੂ ਣ ਵਾਲੀ ਮੂਗ
ੰ ਫਲੀ
ਿਮੱਠੀ ਅਤੇ ਅੰਬ ਦੀ ਲੱ ਸੀ
ਿਮੱਠੇ ਿਬਸਕੁਟ, ਕੁਕੀ, ਕੇਕ, ਿਮਠਾਈ
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ਇਸ ਦਾ ਿਵਕਲਪ
ਰੋਟੀ, ਿਪੱਤਾ ਬਰੈੱਡ, ਇਡਲੀ
ਉਬਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ
ਘੱਟ ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਿਤਆਰ ਆਲੂ
ਿਮਕਸਡ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਤਰੀ
ਸਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫਲ
ਫਲਾਂ ਦੇ ਸਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਬ ਦਾ ਗੁ ੱਦਾ
ਥੋੜ�ੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਸੁਕ
ੱ ੇ ਮੇਵੇ
ਘੱਟ ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ
ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਤਰੀ ਿਵੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਥਾਂ ਿਜਆਦਾ ਹੋਰ ਸਬਜੀਆਂ
ਤਾਜ਼ਾ ਅਚਾਰ/ਤਾਜ਼ਾ ਚਟਨੀ(ਹਰੀ/ਲਾਲ)
ਥੋੜ�ੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਅਨਸੈਚਰ
ੁ ੇਿਟਡ ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਬਣੀ ਦਾਲ
ਟੋਫ਼/ੂ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼
ਿਗ�ਲ
ੱ ਕੀਤਾ ਿਚਕਨ ਿਟੱਕਾ ਜਾਂ ਤੰਦਰ
ੂ ੀ ਿਚਕਨ
ਲੀਨ ਸਾਗ ਲ� ਬ (ਪਾਲਕ ਨਾਲ ਇੱਕਠਾ ਪਤਲਾ ਕੱਟ)ੋ
ਪਕੀ/ਿਗ�ਲ
ੱ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਸਲਾ ਮੱਛੀ

ਅੱਧ-ਮਲਾਈ ਕੱਿਢਆ/ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਮਲਾਈ ਤ� ਸੱਖਣਾ ਦੁੱਧ
ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਰਾਇਤੇ ਿਵੱਚ ਖੀਰਾ
ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਮਲਾਈ ਮੁਕਤ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਬਣੀ ਖੀਰ ਯੂ ਨਾਨੀ
ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਦਹੀ ਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸ਼�ੀਖੰਡ
ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜੀਆਂ(ਰੇਪਸੀਡ) ਦੀ ਥੋੜ�ੀ ਮਾਤਰਾ, ਜੈਤੂਨ, ਸੂ ਰਜਮੁਖੀ, ਮੱਕੀ ਦਾ
ਤੇਲ
ਮਸਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸਾਦੀ ਿਖੱਲਾਂ (ਮਾਮਰਾ)
1 ਿਹੱਸਾ ਚੇਵੜਾ ਅਤੇ 3 ਿਹੱਸੇ ਤ� ਬਿਣਆ ਚੇਵੜਾ
ਿਖੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਸਾਲੇ (ਭੇਲਪੁਰੀ),
ਸੁਕ
ੱ ੇ ਭੁੰਨੇ ਛੋ ਲੇ
ਕੋਬ ਤੇ ਭੁੰਨੀ ਮੱਕੀ
ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਚਾਟ
ਮੱਕੀ (ਿਬਨ�ਾਂ ਲੂ ਣ ਤ�)
ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਿਗ�ਲ
ੱ ਕੀਤੇ ਪਾਪੜ
ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਿਮਕਸਡ ਿਬਨ�ਾਂ ਲੂ ਣ ਵਾਲੇ ਸੁਕ
ੱ ੇ ਮੇਵੇ
ਤਾਜ਼ੇ ਪੁੰਗਰ ਮੂਗ
ੰ ਦੇ ਬੀਨ
ਢੋਕਲਾ, ਖਾਡਵੀ
ਹਰ ਿਕਸਮ ਦਾ ਫਲ
ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਦਹੀ ਤ� ਸਾਦੀ ਲੱ ਸੀ
ਫਲਾਂ ਦੀ ਚਾਟ
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ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁ ਝਾਅ


ਿਜੱਥ� ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਲੇ ਭੋਜਨ ਤ� ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਇਕ�ੋਵੇਵ, ਭਾਫ, ਪੋਚ ਕਰਨਾ, ਉਬਾਲਣਾ ਜਾਂ ਿਗ�ੱਲ



ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਜਾਏ ਿਸੱਧੇ ਭਾਂਡੇ ਿਵੱਚ� ਪਾਉਣ ਦੇ ਚੱਮਚ ਨਾਲ ਮਾਪ ਕੇ ਪਾਉ। ਤੇਲ ਿਛੜਕਣ



ਂ ੀਆਂ ਹਨ।
ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੁੱਝ ਿਹੱਸਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਦ
ਂ ੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ
ਜੇਕਰ ਿਪਆਜ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਿਚਪਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਿਨੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾਉ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਤੜਕਾ/ਵਗਰ ਲਗਾਉਦ
ਚੰਗੀ ਗੁ ਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਨਾ-ਿਚਪਕਨ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।



ਬਣੀ ਹੋਈ ਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ।




ਵਧੀਕ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਮਟਰ, ਬੀਨ, ਜਾਂ ਮਸੂ ਰ ਦੀ ਦਾਲ ਪਾਉ।
ਮੀਟ ਪਕਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਤ� ਉਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਹਟਾਉ ਅਤੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਲਾਲ ਮੀਟ ਿਜਵ� ਿਕ
ਲ� ਬ, ਬੀਫ, ਮਟਨ, ਅਤੇ ਬਕਰੇ ਦੇ ਮੀਟ ਿਵੱਚ ਸੈਚਰ
ੁ ੇਿਟਡ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਤਲੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।















ਿਜੱਥ� ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।
ਮੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦਹੀ ਂ ਲਗਾਏ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।
ਪੂਰੀ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਥਾਂ ਡਬਲ ਟ�ਨਨ ਜਾਂ ਟ�ਨਡ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਦਹੀ ਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਚਰਬੀ
ਵਾਲੇ ਦਹੀ ਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।(ਤੁ ਸੀ ਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਹੀ ਂ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕ�ੀਮ ਦੇ ਸੁ ਆਦ ਲਈ ਸੁ ੱਕੇ ਹੋਏ ਮਲਾਈ ਕੱਢੇ
ਦੁੱਧ ਪਾਉਡਰ ਦਾ ਅੱਧ ਵੱਡਾ ਚੱਮਚ ਪਾਉ)
ਘਰ ਿਵਖੇ ਬਣੇ ਮਲਾਈ ਕੱਢੇ ਦੁੱਧ ਤ� ਬਣੇ ਪਨੀਰ ਤੇ ਸਿਵੱਚ ਕਰੋ।
ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਟੇ ਿਵੱਚ ਿਘਉ ਜਾਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਚਰਬੀ ਫੈਲਾਉਣ ਤ� ਬਚੋ।
ਪੀਜ਼ਾ, ਸਮੋਸਾ, ਪਕੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਿਵੱਚ ਚਰਬੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਇਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਰ
ਤਰ�ਾਂ ਦੀ ਿਮਠਾਈ ਅਤੇ ਿਮੱਠੇ ਭਾਰਤੀ ਸਨੈਕਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਉ।
ਿਚਪਸ, ਚਾਕਲੇ ਟ, ਿਬਸਕੁਟ ਅਤੇ ਿਰਚ ਕੇਕ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਉਰਜਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਘੱਟ
ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਿਵਕਲਪਕ ਸਨੈਕ ਿਜਵ� ਿਕ ਦਹੀ,ਂ ਕ�ੈਕਰ, ਚਾਵਲ ਦਾ ਕੇਕ, ਅਤੇ ਕੱਚੀ ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰੋ।
ਿਜਆਦਾ ਤਿਲਆਂ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
ਸਲਾਦ ਕ�ੀਮ ਜਾਂ ਿਮਆਨੀਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਿਨੰਬੂ ਰਸ, ਿਸਰਕਾ, ਜੜੀ ਬੂਟੀ, ਮਸਾਲੇ , ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਜੂਸ ਜਾਂ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ
ਦਹੀ ਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਬਾਹਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਤਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟੇ
ਹੋਣ। ਰੈਸਟੋਰ�ਟ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚ ਉੱਚ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਲੂ ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚਾਕਲੇ ਟ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਮੱਖਣ ਤ� ਬਚੋ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਰੱਬੇ ਜਾਂ ਜੈਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਰਜਾ ਦੇ
ਚੰਗੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਿਬਨ�ਾਂ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਰਸਦਾਰ ਖਾਣੇ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਿਵਧੀ
 ਨਾ-ਿਚਪਕਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਭਾਂਡੇ(ਕਢਾਈ) ਿਵੱਚ ਗਰਮ ਕਰੋ


ਸੁੱਕੇ ਜੀਰੇ (ਜੀਰੇ ਦੇ ਬੀਜ) ਨੂੰ ਉਦ� ਤੱਕ ਭੁੰਨੋ ਜਦ� ਤੱਕ ਇਹ ਚਟਕ ਅਤੇ ਭੂਰਾ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ



ਪੀਿਸਆ ਿਪਆਜ ਭਾਂਡੇ ਿਵੱਚ ਪਾਉ ਅਤੇ ਭੁੰਨੋ। ਜਦ� ਇਹ ਿਰੱਝਨਾ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉ ਅਤੇ
ਂ ੇ ਰਹੋ।
ਿਹਲਾਉਦ
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ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ ਪਾਉ( ਤੁ ਹਾਡੇ ਨੁ ਸਖੇ ਅਨੁ ਸਾਰ)

ਿਪਆਜ, ਲਸਣ, ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਉਦ� ਤੱਕ ਭੁੰਨੋ ਜਦੋ ਤੱਕ ਉਹ ਭੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਉ ਿਕਉਿਂ ਕ
ਇਹ ਸੁਆਦ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਂ ਮਾਤਰਾ ਪਾਉ।
ਫੇਰ ਫ�ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜੀਦੀ



ਕੁੱਝ ਿਮੰਟਾਂ ਲਈ ਿਹਲਾਉ ਅਤੇ ਪਕਾਉ ਅਤੇ ਸੁ ਆਦ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਾਲੇ ਪਾਉ।
ਤੁ ਹਾਡਾ ਿਬਨ�ਾਂ ਤੇਲ ਤ� ਬਿਣਆ ਮਸਾਲਾ ਹੁਣ ਿਤਆਰ ਹੈ!
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ਮੁਲਾਕਾਤ 3:ਿਨੱ ਜੀ ਟੀਚੇ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ
ਿਮਤੀ

ਭਾਰ

ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਟੀਚਾ

ਕਮਰ ਦਾ ਘੇਰਾ

ਪ�ਾਪਤ ਟੀਚਾ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ਉਪਰੋਕਤ ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੱ ਗ ਸਕਦਾ

ਹੈ:

ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮੈਨੂ ਿਕਵ� ਪਤਾ ਲੱ ਗੇਗਾ ਿਕ ਮ� ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ?
ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੈ?
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