ਦਸਤਖ਼ਤ:

ਿਮਤੀ:

DD/MM/YY

ਮੇਰੀ ਖਾਣ ਯੋਜਨਾ

ਤੁ ਹਾਡਾ ਸੀਐੱਚਡਬਿਲਊ ਿਹਸਾਬ ਲਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਥਰ ਦਰ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਕੰਨੀ ਕੈਲਰੀ ਖਾਣ ਦੀ ਲੌ ੜ ਹੈ|
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਮੇਨੂ ਯੋਜਨਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅੱਧਾ ਿਕੱਲੋਗ�ਾਮ ਪ�ਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਓਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ|
ਹਾਲਾਂਿਕ, ਆਖਰੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਸੀਐੱਚਡਬਿਲਊ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਖਾਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ
ਬਣਾਓਣ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੋ| ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਿਦਨ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਖਾਣ
ਂ ੇ ਜੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਿਭੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਨਾਲ
ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਉਗ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਹ ਗਏ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਯੰਿਤਰ�ਤ, ਿਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ|
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਹੀ ਂ ਹੈ| ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਖਾਣ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸੀਐੱਚਡਬਿਲਊ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ
ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ|

ਮੇਰੀ ਖਾਣ ਯੋਜਨਾ

ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਊਰਜਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੀ ਹੈ

ਿਕਲੋ ਕੈਲਰੀ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ

ਇਹ ਮੈਨੂੰ 5 ਭੋਜਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਿਵੱਚ� ਪ�ਤੀ ਿਦਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਿਗਣਤੀ ਦੀਆਂ ‘ਸਰਿਵੰਗਸ’ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ|
ਮ� ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾ ਲ� ਦਾ ਹਾਂ
ਸਰਿਵੰਗ
ਬ�ੈੱਡ, ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸਰਿਵੰਗ

ਮੀਟ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਦਾਲ

ਸਰਿਵੰਗ

ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ

ਸਰਿਵੰਗ

ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਡੇ ਅਰੀ ਭੋਜਨ

ਸਰਿਵੰਗ

ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਤੇਲ

ਿਕਲੋ ਕੈਲਰੀ

ਸਨੈ ਕ
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ਬ�ੈੱਡ, ਰੋਟੀ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸਰਿਵੰਗ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ

ਇੱਕ ਸਰਿਵੰਗ 80ਿਕਲੋ ਕੈਲਰੀ:
 ਬ�ੈੱਡ ਜਾਂ ਟੋਸਟ ਦਾ 1 ਪਤਲਾ ਟੁਕੜਾ
 1 ਛੋਟੀ ਰੋਟੀ (ਗੋਲ੍ਫ਼ ਬਾਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਪੇੜਾ)
ਦਲੀਆ 25 ਗ�ਾਮ ਕੱਚਾ ਵਜਨ
2 ਛੋਟੇ ਚਮਚ ਮੂਸਲੀ
30 ਗ�ਾਮ ਕੱਚੀ ਜਵੀ,ਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ 1 ਕੌਲੀ ਦਲੀਆ 30 ਗ�ਾਮ
100 ਗ�ਾਮ (2 ਆਂਡੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ) ਉਬਲੇ ਆਲੂ
1 ਜੈਕਟ ਆਲੂ
60 ਗ�ਾਮ (1/2 ਕੱਪ)(2 ਵੱਡੇ ਚਮਚ) ਉਬਿਲਆ ਪਾਸਤਾ
80 ਗ�ਾਮ (1/2 ਕੱਪ) (2 ਵੱਡੇ ਚਮਚ) ਉਬਲੇ ਚੌਲ
120 ਗ�ਾਮ ਉਬਲੀਆਂ ਨੂ ਡਲਜ਼
½ ਸਾਦਾ ਨਾਨ
1 ਛੋਟਾ ਹਰਾ ਕੇਲਾ
75 ਗ�ਾਮ ਯਮ
2 ਛੋਟੇ ਫ਼ਰੂਟ ਕੇਕ
 2-3 ਗਲੂ ਕੋਜ਼ ਿਬਸਕੁਟ
 1 ਸਾਦਾ ਿਬਸਕੁਟ
 ½ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਿਮਫ਼ਨ
 20 ਗ�ਾਮ ਮੱਕੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ
 1 ਛੋਟਾ ਕੋਬ ਕੌਰਨ
 1 ਛੋਟੀ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ (ਗੋਲ੍ਫ਼ ਬਾਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਪੇੜਾ)
 1 ਛੋਟੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ (ਗੋਲ੍ਫ਼ ਬਾਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਪੇੜਾ)
 1 ਛੋਟਾ ਡੋ ਸਾ
 2 ਇਡਲੀ
 ਸੂਜੀ 25 ਗ�ਾਮ
 ਿਚੰੜਵਾ(ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਚੂਰਾ) 25 ਗ�ਾਮ
 ½ ਪੀਤਾ 1 ਛੋਟਾ ਪੀਤਾ ਬ�ੈੱਡ

ਯਾਦ ਰੱਖੋ
ਂ ੇ ਹੋ,ਇਸ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਫ਼ੈਟ ਸਰਿਵੰਗ ਿਵੱਚ ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ|
• ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਿਵੱਚ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਉਦ
• ½ ਛੋਟਾ ਪਰਾਂਠਾ 1 ਬ�ੈੱਡ ਿਹੱਸਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਿਹ ਦੋ ਚਰਬੀ ਿਹੱਸੇ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਇਹ ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਤਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ|

ਪ�ੋਟੀਨ:ਦਾਲ/ਿਚਕਨ/ਮੱਛੀ/ਅੰਡੇ

ਸਰਿਵੰਗ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ
ਇੱਕ ਸਰਿਵੰਗ 140 ਿਕਲੋ ਕੈਲਰੀ:
iHealth: Personalised eating plan – India v1 – English

2

ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ:

75 ਗ�ਾਮ ਸੋਇਆਬੀਨ ਜਾਂ ਟੋਫ਼ ੂ




ਪਕਾਇਆਂ ਫ਼ਲੀਆਂ (ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ , ਿਚੱਟੇ ਛੋਲੇ, ਰਾਜਮਾਹ ½
ਕੌਲੀ – ਕੱਚਾ ਵਜ਼ਨ 30 ਗ�ਾਮ )
ਦਾਲ,ਪਕਾਇਆ (½ ਕਟੋਰੀ –ਕੱਚਾ ਭਾਰ 30 ਗ�ਾਮ)



ਮਾਸਾਹਾਰੀ:









75 ਗ�ਾਮ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਮੀਟ
100g cooked lean chicken or turkey (skin
taken off)
100g oily fish such as salmon, mackerel or
sardines
150g of grilled, poached, or steamed white
fish
75g white fish fried in batter or
breadcrumbs
175g tuna
2 ਅੰਡੇ

ਸੰਕੇਤ





ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤੇਲਯੁ ਕਤ ਮੱਛੀ ਭੋਜਨ ਲਓ
ਕੋਲੇਸਟ�ੋਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫ਼ਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਿਜਆਦਾ ਵਰਤੋ
ਿਬਨਾਂ ਚਰਬੀ ਦਾ ਮਾਸ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਬੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਿਦਓ
ਮੀਟ ਖਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਚਕਨ ਨੂੰ ਿਛੱਲ ਲਓ
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ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ
ਪ�ਤੀ ਿਦਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਿਵੰਗ
ਫਲਾਂ ਦੀ ਸਰਿਵੰਗ 60 ਿਕਲੋ ਕੈਲਰੀ








2 ਛੋਟੇ ਫਲ ਿਜਵ� ਿਕ ਆਲੂ ਬਖਾਰਾ,ਅਖਰੋਟ
1 ਦਰਿਮਆਨੀ ਫਲ ਿਜਵ� ਿਕ ਸੇਬ,ਸੰਤਰਾ,ਕੇਲਾ
1 ਫਾੜੀ ਵੱਡੇ ਫਲ ਦੀ ਿਜਵ� ਿਕ ਤਰਬੂਜ,ਪਪੀਤਾ,ਅਨਾਨਾਸ
1 ਕੱਪ ਭਰ ਬੇਰੀਸ ਿਜਵ� ਿਕ ਸਟ�ਾਬੇਰੀ, ਰਸਬੇਰੀ ਜਾਂ ਅੰਗੂਰ
2 –3 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਤਾਜ਼ਾ ਫਲ ਦਾ ਸਲਾਦ,ਪੱਕੇ ਜਾਂ ਡੱ ਬਾ ਬੰਦ ਫਲ
1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਸੁੱਕੇ ਫਲ ਿਜਵ� ਿਕ ਸੋੰਗੀ
150ਿਮ.ਲੀ ਿਮੱਠਾ ਿਰਹਤ ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਜੂਸ

ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਿਵੰਗ 15ਿਕਲੋ ਕੈਲਰੀ
 2 ਚਮਚ ਕੱਚਾ,ਪਕਾਇਆ ਸਬਜ਼ੀ
 1 ਕਟੋਰੀ ਸੀਿਰਅਲ ਿਮਕਸ ਸਲਾਦ ਦੀ
STARCHY:








NON-STARCHY:

ਮੱਕੀ
ਮਟਰ
ਆਲੂ
ਕੱਦ ੂ (ਡੱ ਬਾ ਬੰਦ)
ਿਜਿਵਕੰਦ
ਿਮੱਠਾ ਆਲੂ
ਅਰਬੀ
















ਅਮਰਨਾਥ
ਐਸਪੈਰਾਗਸ
ਫਲੀਆਂ
ਹਰੀ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ
ਪੱਤਾਗੋਭੀ
ਗਾਜਰ
ਫੁੱਲਗੋਭੀ
ਖੀਰਾ
ਿਭੰਡੀ
ਪਾਲਕ
ਟਮਾਟਰ
ਿਬ�ੰਜਲ
ਿਘਆ(ਕੋੜਾ,ਬੋਤਲ ਤਰਬੂਜ)
ਿਪਆਜ਼(ਹਰੇ,ਸਫ਼ੇਦ)

ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਖਾਣਾ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ!
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ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਡੇ ਅਰੀ ਭੋਜਨ

ਪ�ਤੀ ਿਦਨ ਭੋਜਨ
ਇੱਕ ਸਰਿਵੰਗ 90ਿਕਲੋ ਕੈਲਰੀ:








200ਿਮ.ਲੀ ਡਬਲ ਟ�ਨਡ ਦੁੱਧ
150ਿਮ.ਲੀ ਡਬਲ ਟ�ਨਡ ਦੁੱਧ
100 ਿਮ.ਲੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਮ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ
150ਗ�ਾਮ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਯੋਗ�ਰਟ
125ਗ�ਾਮ (1 ਛੋਟੀ ਕਟੋਰੀ) ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਜਾਂ ਿਬਨਾਂ ਖੰਡ ਤ� ਦਹੀ ਂ
50ਗ�ਾਮ ਪਨੀਰ
150ਗ�ਾਮ ਕਾਟੇਜ਼ ਪਨੀਰ
ਸੰਕੇਤ:ਖਾਣੇ ਿਵੱਚ ਕਰੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਦਹੀ ਂ ਵਰਤੋ
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ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਤੇਲ
ਪ�ਤੀ ਿਦਨ ਸਰਿਵੰਗ
ਇੱਕ ਸਰਿਵੰਗ 36ਿਕਲੋ ਕੈਲਰੀ :
 1 ਚਮਚ (5ਗ�ਾਮ) ਮੱਖਣ
 1 ਚਮਚ (5ਗ�ਾਮ) ਸ਼ੁੱਧ ਘੀ /ਦੇਸੀ ਘੀ
 1 ਚਮਚ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਤੇਲ (5ਗ�ਾਮ)ਓਦਾਹਰਨ ਜੈਤੂਨ,ਰਾਫਾਈਲ,ਮੱਕੀ ਦਾ ਤੇਲ,ਕੈਨੋਲਾ ਤੇਲ,ਚੌਲ ਛਾਣ ਤੇਲ
 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਮੇਆਨੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਰੀਮ ਸਲਾਦ (ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ)
 2 ਚਮਚ (10ਗ�ਾਮ) ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਡਰੈਿਸੰਗ
 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਕਰੀਮ

ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ
ਅਸੀਮਤ







ਪ�ਤੀ ਿਦਨ ਸਰਿਵੰਗ

ਪਾਣੀ
ਚਾਹ ਜਾਂ ਕਾੱਫੀ (ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ )
ਿਮੱਠਾ ਿਰਹਤ ਸਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਰੰਕ
ਆਮ ਪੰਨਾ,ਤਾਜ਼ਾ ਿਨੰਬੂ ਪਾਣੀ,ਮੱਖਣ ਦੁੱਧ,ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ
ਗਰੀਨ ਟੀ,ਸਾਡਾ ਸੂਪ(ਿਬੰਨਾ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਿਥਕਨਰ ਦੇ )
ਜੜੀਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ
ਪ�ਤੀ ਿਦਨ ਉਦੇਸ਼ 6-8 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤੀ ਡਿਰੰਕਸ
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ਇਜਾਜ਼ਤੀ ਸਨੈਕ
ਕੈਲਰੀ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ

200 ਿਕਲੋ ਕੈਲਰੀ

150 ਿਕਲੋ ਕੈਲਰੀ

100 ਿਕਲੋ ਕੈਲਰੀ

50 ਿਕਲੋ ਕੈਲਰੀ

Your energy prescription allows some calories for treats and snacks. Here is the calorie content of some
foods you might like to choose from
 1 ਿਮੰਨੀ ਜੂਸ
 ਫਲੇ ਵਰਡ ਦੁੱਧ
 1 ਛੋਟਾ ਸਕੂਪ ਆਈਸ ਕਰੀਮ
 1 ਫਰੂਟ ਕੇਕ
 ਭੁੰਨੇ ਛੋਲੇ 20 ਗ�ਾਮ
 ਸਪਰਾਉਟ ਚਾੱਟ 50 ਗ�ਾਮ
 ਬੀਨ ਸਲਾਦ 75 ਗ�ਾਮ
 1 ਿਹੱਸਾ ਚਰਬੀ(1 ਚਮਚ ਤੇਲ /ਮੱਖਣ)
 1 ਟੋਸਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ (ਆਗਇਆ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਪ�ਡ
ੇ ਲਗਾਓ)
 1 ਦਾਲ ਚੀਲਾ(8 ਇੰਚ)
 2 ਟੁਕੜਾ ਡੋ ਕਲਾ
 2 ਕੂਕੀਜ਼
 2 ਚਮਚ 10ਗ�ਾਮ ਹਲਦੀਰਾਮ ਨਮਕੀਨ
 1 diet bar
 3 ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਸੀਿਰਅਲ ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ
 ½ ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਸ�ਡਿਵੱਚ
 3-4 ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਮੋਮੋਸ
 3 ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਿਮੱਠੇ ਅਿਭਮਾਨੀ ਚਾਵਲ
 1 ਛੋਟਾ ਬ�ੈੱਡ ਰੋਲ
 25ਗ�ਾਮ ਚਾਕਲੇ ਟ
 150ਗ�ਾਮ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੀਰ
 150ਗ�ਾਮ ਫਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਸਟਰਡ
 2 ਟੁਕੜੇ ਪਨੀਰ ਿਟੱਕਾ
 ਿਜਆਦਾ ਮੀਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਿਵੰਗ
 ਆਈਸ-ਕਰੀਮ ਕੋਨ 75ਿਮ.ਲੀ
 25ਗ�ਾਮ ਿਗਰੀਦਾਰ
ਿਚਕਨ ਮੋਮਸ
ੋ 4 ਟੁਕੜੇ












ਟੋਸਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ (ਆਗਇਆ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਪ�ਡ
ੇ ਲਗਾਓ)
ਕਰੈਕਰ/ਓਟਕੇਕ ਨਾਲ
3 ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਨਾਸ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਸੀਿਰਅਲ ½ ਿਨੱ ਕਾ ਅਰਧ-ਪੱਤਰੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ
1 ਪੈਕਟ ਿਚਪਸ (34ਗ�ਾਮ)
ਸਪੰਜ ਕੇਕ ਦੇ ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ
2 ਵਾਧੂ ਡੇ ਅਰੀ ਿਹੱਸੇ
ਆਲੂ ਿਟੱਕੀ 1 ਟੁਕੜਾ
5 ਟੁਕੜੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ
ਦਹੀ ਂ ਪਾਪੜੀ 2-3 ਟੁਕੜੇ
ਪਾਓ ਭਾਜੀ 1 ਟੁਕੜਾ
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ਦੇਖੋ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੀਨਾ ਠੀਕ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਣਾ:
ਬ�ੈੱਡ/ਰੋਟੀ/ਚੌਲ

ਦੁੱਧ/ਡੇ ਅਰੀ

ਮੀਟ/ਮੱਛੀ

ਚਰਬੀ ਦੀ ਆਿਗਆ

ਫ਼ਲ/ਸਬਜੀਆਂ

Lunch:
ਬ�ੈੱਡ/ਰੋਟੀ/ਚੌਲ

ਦੁੱਧ/ਡੇ ਅਰੀ

ਮੀਟ/ਮੱਛੀ

ਚਰਬੀ ਦੀ ਆਿਗਆ

ਫ਼ਲ/ਸਬਜੀਆਂ

Evening Meal:
ਬ�ੈੱਡ/ਰੋਟੀ/ਚੌਲ

ਦੁੱਧ/ਡੇ ਅਰੀ

ਮੀਟ/ਮੱਛੀ

ਚਰਬੀ ਦੀ ਆਿਗਆ

ਫ਼ਲ/ਸਬਜੀਆਂ

ਸਨੈਕ ਦੀ ਆਿਗਆ
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ਸਨੈ ਕ

ਚਰਬੀ

ਡੇ ਅਰੀ

ਮੀਟ / ਕੋਈ ਹੋਰ

ਸਬਜੀਆਂ

ਫ਼ਲ

ਸਟਾਰਚ

ਆਪਨੇ ਸੀਐੱਚਡਵਲਯੂ ਦੀ
ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਦਨਾ ਮੇਨੂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰੋ
ਸਵੇਰ

ਸਵੇਰ ਿਵਚਕਾਰ

ਿਦਨ ਿਵਚਕਾਰ

ਦੁਪਿਹਰ

ਸ਼ਾਮ

ਦੇਰ ਸ਼ਾਮੀ

ਕੁ ੱਲ ਸਰਿਵੰਗ
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