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ਿਹਆਟਸ ਹਰਨੀਆ 

ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ 
ਇਹ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦਸ਼ੇ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ  

ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

Eating after Hiatus Hernia Repair  
These guidelines can help you  

get better after surgery. 

            ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ 2 ਿਕਤਾਬਚੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹ�: 

  - ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਿਤਆਰੀ 

  - ਿਹਆਟਸ ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਸਰਜਰੀ 

 ਇਹ ਦਵੋ� ਿਕਤਾਬਚ ੇਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ� ੋ
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ਭਿੂਮਕਾ Introduction 

ਤੁਹਾਡੀ ਿਹਆਟਸ ਹਰਨੀਆ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ 

ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਜਲਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਿਵਚ� ਬਹੁਤ ਘੱਟ 

ਤੇਜ਼ਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨਾੜੀ (esophagus) ਿਵਚ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।  

ਿਜਵ� ਿਜਵ� ਤੁਸ� ਠੀਕ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਿਵਚ ਫ਼ਰਕ ਪ�ਦਾ 

ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਵ� ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ 

ਹੋ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।  

ਸਰਜਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਸ� ਸਾਫ਼ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਲਵੋਗੇ ਿਜਨ� � ਿਵਚ ਜੂਸ, 

ਸੂਪ/ਤਰੀ, ਅਤੇ ਜੈਲੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਜਰੀ ਤ� ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ 

ਖਾਣੇ ਿਵਚ ਦੱੁਧ, ਕਰੀਮ ਸੂਪ ਅਤੇ ਪੁਿਡੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਪੂਰੀ ਤਰਲ ਖ਼ੁਰਾਕ (ਪੰਨਾ 6) ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਨੰੂ 

ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਹ� ਦੇਖ ਲ�ਦਾ। ਜਦ� ਤੁਸ� ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ 

ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਿਵਸੇ਼ਸੱ਼ਗ (ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ) ਖਾਣੇ ਦੀ 

ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
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ਆਮ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦਸੇ਼ General Guidelines 

ਬਅੇਰਾਮੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ  
• ਇੱਕ ਸਮ� ਇੱਕ ਨਵ� ਖਾਣਾ ਹੀ ਲਵੋ। ਜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੰੁਦੀ ਹੋਵੇ, ਤ� ਉਸ ਨੰੂ 

ਿਫਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਦਨ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇ।  

• ਉਹ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਨਰਮ ਅਤੇ ਿਸੱਲ�ੇ  ਹੋਣ।  ਿਚਪਿਚਪੇ ਜ� ਲੇਸਦਾਰ 
ਖਾਿਣਆਂ ਤ� ਦੂਰ ਰਹੋ ਜੋ ਗਲੇ ਿਵਚ� ਲੰਘਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ (ਿਜਵ� ਬ�ੈ�ਡ, ਬੇਗਲ, ਚੌਲ, 
ਸਖ਼ਤ ਮੀਟ, ਕੱਚੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ)।  

• ਥੋੜ�ੀ ਥੋੜ�ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ (ਿਦਨ ਿਵਚ 6-8 ਵਾਰ) ਥੋੜ�ਾ ਥੋੜ�ਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਪਦਾਰਥ ਿਮਲਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹ� ਭਰਦਾ। ਥੋੜ� ੇਖਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 2 ਕੱਪ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਜੇ ਪੇਟ ਭਿਰਆ 

ਲੱਗੇ ਤ� ਹੋਰ ਘੱਟ ਲਵੋ।   

• ਆਿਹਸਤਾ ਖਾਓ। ਥੋੜ�ਾ ਖਾਣਾ ਮੰੂਹ ਿਵਚ ਲਵੋ। ਖਾਣਾ ਖ਼ੂਬ ਿਚੱਥੋ। ਇਸ ਤਰ�� ਖਾਣਾ ਗਲੇ 

ਿਵਚ� ਲੰਘਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।  

• ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਰਲ ਖਾਿਣਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪੀਓ 

 
   

½ ਕੱਪ ਤਰਲ ਖਾਣੇ ਦ ਨਾਲ ਪੀਓ।  1 ਕੱਪ ਤਰਲ ਸਨ� ਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਓ। 

 
  

Small frequent meals 

 

ਛੋਟੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ 
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 ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਿਸਗਰਟ ਪੀਣਾ ਿਦਲ ਦੀ ਜਲਨ ਨੰੂ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

Drinking alcohol and smoking can make heartburn worse. 

ਿਦਲ ਦੀ ਜਲਨ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ 

 ਖਾਣਾ ਥੋੜ�ਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਖਾਓ ਤ� ਿਕ ਪੇਟ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਾ 

ਭਰੇ। 

 ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਪੀਓ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਦਲ ਿਵਚ ਜਲਨ ਹੰੁਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ 

ਤੁਸ� ਐਸੇ ਖਾਿਣਆਂ ਅਤੇ ਤਰਲ� ਤ� ਦੂਰ ਨਹ� ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਤ� ਇਹ ਬਹੁਤ 

ਘੱਟ ਖਾਓ ਪੀਓ। ਇਨ� � ਿਵਚ ਐਸੇ ਖਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਜ� ਠੰਢੇ, ਿਜਵ� ਿਮਲਕ ਸੇਕ  
• ਤੇਜ਼ਾਬ, ਿਜਵ� ਿਕ ਚਾਕਲੇਟ, ਖੱਟੇ ਜੂਸ ਜ� ਫਲ, ਟਮਾਟਰ ਵਾਲੇ 

ਪਦਾਰਥ 
• ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਚਕਨਾਈ ਵਾਲੇ ਿਜਵ� ਪੂਰਾ ਦੱੁਧ ਅਤੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ 
• ਮਸਾਲੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕਾਲੀ, ਲਾਲ ਿਮਰਚ 
• ਕੈਫ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਿਜਵ� ਕਾਫ਼ੀ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ਟ 

ਡਿਰੰਕਸ   
• ਪੁਦੀਨ�  ਵਰਗੇ ਿਜਵ� ਸਪੀਅਰਿਮੰਟ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਿਮੰਟ 

 ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਸੱਧੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ। 

ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ 30 ਿਮੰਟ ਿਸੱਧੇ ਬੈਠ� । ਕੱੁਝ ਖਾਣ ਜ� ਪੀਣ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟਾ ਲੰਮੇ ਨਾ ਪਵੋ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤ� ਸੌਣ ਤ� 2 

ਘੰਟੇ ਪਿਹਲ� ਕੱੁਝ ਨਾ ਖਾਓ ਪੀਓ। 
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ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਭਿਰਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜ� ਦਰਦ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
When you have too much gas, your stomach can feel full and you can 
have discomfort or pain. 
ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹਣੋ ਲਈ  

 ਉਹ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਚੁਣੋ ਜੋ ਗੈਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਬਰੋਕਲੀ, 
ਬੀਨਜ਼, ਦਾਲ�, ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ, ਫੁੱ ਲ ਗੋਭੀ, ਿਪਆਜ਼, ਮਟਰ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਪੀਣ 
ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਨਾ ਵਰਤੋ। 

 ਿਸੱਧਾ ਗਲਾਸ ਜ� ਕੱਪ ਿਵਚ� ਪੀਓ। ਸਟ�ਾਅ ਨਾ ਵਰਤੋ 

 ਚੁਇੰਗਮ ਨਾ ਵਰਤੋ।  

 ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਿਵਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੈਸ ਨਾ ਭਰੋ।ਹਵਾ ਮੰੂਹ ਰਾਹ� ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੰਘਾਓ। 

 ਿਸਗਰਟ ਨਾ ਪੀਓ ਿਕ�ਿਕ ਿਸਗਰਟ ਪੀਣ ਨਾਲ ਗੈਸ ਅੰਦਰ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਤਮਾਕੂ ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਿਵਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 
   

ਕਬਜ਼ੀ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ   

• ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਿਵਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੇਸ਼ਾ ਵਧਾਓ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਰੇਸੇ਼ ਵਾਲੇ ਖਾਿਣਆਂ 

ਿਵਚ ਗਰਮ ਸੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਪਰੂਨ ਦਾ ਜੂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

• ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-8 ਕੱਪ ਤਰਲ ਪੀਓ (ਜੇ ਿਸਹਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਕੱੁਝ 

ਵੱਖ ਨਹ� ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ)। 
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"" 

ਪੂਰਾ ਤਰਲ ਖਾਣਾ Full Fluid Diet 

ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਕਦ� ਠ� ਸ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। ਹੇਠ� ਟਬੇਲ ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ 
ਤਦ ਤੱਕ ਿਕਹੜੇ ਪੂਰੇ ਤਰਲ ਖਾਣੇ ਤੁਸ� ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
 
 

ਆਿਗਆ ਹ ੈ ਆਿਗਆ ਨਹ� 

ਦੁੱ ਧ ਅਤ ੇਦੁੱ ਧ ਦ ੇਪਦਾਰਥ 

 ਹਰ ਿਕਸਮ ਦਾ ਦੁੱ ਧ 

 ਿਮਕਸ ਕੀਤਾ ਦਹ� 

 ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਚੀਜ਼ 

   ਅਨਾਜ ਅਤ ੇਸੀਰੀਅਲ 

 

 ਿਗਰੀਆਂ, ਬੀਜ� ਜ� ਫਲ� ਦ ੇ

ਟੁਕਿੜਆਂ ਵਾਲਾ ਦਹ� 
 

 ਗਰਮ ਸੀਰੀਅਲ (ਓਟਮੀਲ, ਕਰੀਮ 

ਆਫ਼ ਵ�ੀਟ)।  

 ਠੰਢੇ ਸੀਰੀਅਲ  
 ਬੀਜ� ਜ� ਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗਰਮ ਸੂਪ 

                            ਫਲ ਅਤ ੇਸਬਜ਼ੀਆ ਂ

 ਿਕਸੇ ਫਲ ਜ� ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਜੂਸ 
 ਐਪਲਸਾਸ 
 ਮਲੀਦਾ ਕੀਤਾ ਫਲ 
 ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਆਲ ੂ

 

 ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਫਲ ਅਤ ੇਸਬਜ਼ੀਆਂ।

                                   ਸਪੂ 

 ਛਾਣੇ ਜ� ਬਲ�ਡ ਕੀਤੇ ਸੂਪ 
 ਤਰੀ/ਸੋ਼ਰਬਾ 

 ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੂਪ
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"" 

ਆਿਗਆ ਹ ੈ ਆਿਗਆ ਨਹ� 

ਿਮੱਠ�  ਖਾਣ ੇ

 ਪੁਿਡੰਗ  
 ਿਫਰਨੀ/ਕਸਟਰਡ 
 ਜੈਲਾਟੀਨ ਿਜਵ� ਜੈਲੋ 
 ਆਈਸ ਕ�ੀਮ, ਠੰਢਾ ਦੱੁਧ 
 ਪੌਪਸੀਕਲਜ਼ 
 ਸ਼ਰਬਤ 
 ਟੋਫੂ ਦਾ ਿਮੱਠਾ ਖਾਣਾ 

 
 ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਿਮੱਠ�  ਖਾਣੇ ਜੋ 

ਨਾਰੀਅਲ, ਫਲ�, ਿਗਰੀਆਂ ਜ� 
ਸਾਬਤ ਫਲ� ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ 
ਹੋਣ 

 

ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ 

 ਖੇਡ� ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ 
 ਛਾਹ, ਕਾਫ਼ੀ 
 ਸਮੂਧੀ (Smoothies) 
 ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਸੰਪੂਰਕ (ਐਨਿਸ਼ਓਰ, 

ਬੂਸਟ, ਬ�ੇਫ਼ਾਸਟ ਐਨੀਟਾਈਮ ਜ� 
ਿਬਨਾ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਸੰਪੂਰਕ) 

 ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਬੋਨ� ਿਟਡ ਤਰਲ 

ਪਦਾਰਥ 

 

ਸਪਰੇਟ ੇਦੁੱ ਧ ਦਾ ਪਾਊਡਰ 
ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਿਵਚ ਪ�ੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ 1-2 
ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਸਪਰੇਟੇ ਦੱੁਧ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ½ ਤ� 1 ਕੱਪ ਦੱੁਧ ਿਵਚ 
ਜ� ਪੂਰੇ ਤਰਲ� ਦੀ ਿਲਸਟ ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਪਦਾਰਥ ਿਵਚ ਪਾ ਲਵੋ। 

ਤਰਲ 

ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸ� ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਲ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-8 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਪੀਓ (ਜੇ ਕਰ ਿਸਹਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਕੱੁਝ 
ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਨਹ� ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ)।  
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ਮੀਨੰੂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ  

ਸੁਭਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ 

ਫਲ� ਦਾ ਜੂਸ 
ਗਰਮ ਸੀਰੀਅਲ 

ਦੱੁਧ 
ਚਾਹ ਜ� ਕਾਫੀ 

ਹਲਕਾ ਖਾਣਾ (Snack) 

ਦਹ� 

ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ 
ਸੂਪ 
ਸਬਜ਼ੀਆਂ  
jUs  

ਪੁਿਡੰਗ (Pudding) 
ਿਫਰਨੀ (Custard) 

ਹਲਕਾ ਖਾਣਾ 

1 ਕੱਪ ਪੌਸ਼ਟਕ ਸੰਪੂਰਕ 

ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ 

ਸੂਪ 
ਦੱੁਧ 

ਦਹ� 
ਿਫਰਨੀ 

ਹਲਕਾ ਖਾਣਾ 

ਪੁਿਡੰਗ 
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ਿਹਆਟਸ ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ Eating after Hiatus Hernia Repair 

 

 

 

ਨਰਮ ਖਾਣਾ Soft Diet 

ਜਦ� ਸਰਜਨ ਕਹੇ ਿਕ ਠ� ਸ ਖਾਣਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ ਤ� ਨਰਮ ਖਾਣੇ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰੋ। 

 
ਆਿਗਆ ਹ ੈ ਆਿਗਆ ਨਹ� 

                           ਦੱੁਧ ਅਤੇ ਦੱੁਧ ਦੇ ਪਦਾਰਥ 

 ਦੱੁਧ   
 ਦਹ� 
 ਕਸਟਰਡ 
 ਆਈਸ ਕ�ੀਮ,ਆਈਸ ਦੱੁਧ 
 ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ 
 ਕ�ੀਮ ਚੀਜ਼ 
 ਚੀਜ਼ 

 ਆਈਸ ਕ�ੀਮ ਜ� ਦਹ� ਿਜਸ 
ਿਵਚ ਫਲ ਜ� ਿਗਰੀਆਂ ਹੋਣ 

 

ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲ 

 ਗਰਮ ਸੀਰੀਅਲ (ਓਟਮੀਲ, 
ਕ�ੀਮ ਆਫ਼ ਵ�ੀਟ)) 

 ਠੰਢਾ ਸੀਰੀਅਲ (ਦੱੁਧ ਨਾਲ 
ਨਰਮ, ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ) 

 ਪਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਰਮ 
ਨੂਡਲਜ਼, ਪਾਸਤਾ, ਿਚੱਟੇ ਚੌਲ 

 ਪੈਨਕੇਕ, ਵੈਫਲਜ਼, (ਿਸਰਪ ਜ� 
ਮੱਖਣ ਜ� ਮਾਰਜਰੀਨ ਨਾਲ 
ਨਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ) 

 ਕ�ੈਕਰ (ਨਮਕੀਨ, ਗੋਲ-ਮੱਖਣ 
ਵਰਗੇ, ਗਰਾਹਮ) 

 ਖੁਰਦਰੇ ਅਨਾਜ ਿਜਵ� ਿਕ ਛਾਣ, 
ਗਰੈਨ� ਲਾ, ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਕਣਕ 

 ਸੱੁਕੇ ਫਲ, ਨਾਰੀਅਲ, ਬੀਜ ਅਤ ੇ
ਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗਰਮ ਜ� ਠੰਢ ੇ
ਸੀਰੀਅਲ 

 ਟੋਸਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਬਰੈ�ਡ 
 ਬੇਗਲ 
 ਿਗਰੀਆਂ, ਬੀਜ�, ਸੱੁਕੇ ਫਲ� ਅਤ ੇ

ਨਾਰੀਅਲ ਵਾਲੀ ਬਰੈ�ਡ ਅਤੇ 
ਕਰੈਕਰ 

 ਲਸਣ ਜ� ਿਪਆਜ਼ ਦ ੇਸਵਾਦ ਵਾਲੇ 
ਕਰੈਕਰ 

 ਿਮੱਠ�  ਰੋਲ, ਕਕਾਫੀ ਕੇਕ,, ਪੇਸਟਰੀ 
ਜ� ਡੋਨੱਟ 

 ਫਰਾਈ ਕੀਤੇ, ਭੁਰੇ ਜ� ਜੰਗਲੀ ਚਲੌ 
 ਮੱਕੀ ਦੇ ਫੁੱ ਲੇ, ਆਲੂ ਜ� ਟੈਕੋ ਿਚਪਸ 
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"" 

 

 

ਆਿਗਆ ਹੈ  ਆਿਗਆ ਨਹ�  

ਸਬਜ਼ੀਆ ਂ

 ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਬਣਾਈਆਂ ਿਛਲਕੇ ਤ� 

ਿਬਨ� ਨਰਮ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 

 ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਜ� ਬੇਕ ਕੀਤੇ ਆਲੂ 

(ਿਛਲਕੇ ਤ� ਿਬਨ�) 

 

 ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂ

 ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 
ਿਜਵ� ਿਕ ਬੀਨਜ਼, ਬਰੋਕਲੀ, ਪੰੁਗਰੇ 
ਹੋਏ ਬਰਸਲ (ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਛੋਟੀ 
ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ), ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ, ਫੁੱ ਲ ਗੋਭੀ, 
ਮੱਕੀ, ਖੀਰਾ, ਹਰੀਆ ਂਿਮਰਚ�, 
ਿਪਆਜ਼, ਮੁਲੀ, ਰੁਟਾਬੈਗ 
(rutabagas), ਸੌਰਕਰਾਟ ਅਤ ੇ
ਸ਼ਲਗਮ

 

ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੇ ਬਦਲ

 ਬੀਫ ਦਾ ਕੀਮਾ 
 ਭੇਡ, ਸੂਰ, ਵੱਛਾ, ਮੁਰਗਾ,  ਅਤੇ 

ਟਰਕੀ ਦਾ ਕੋਮਲ ਮੀਟ 
 ਿਸੱਲ�ੀ ਮੱਛੀ (ਹੱਡੀ ਰਿਹਤ ਬੇਕ 

ਕੀਤੀ ਹੋਈ) 
 ਕੈਸੇਰੋਲ ਅਤੇ ਸਟੀਊ   
 ਕਾਟੇਜ ਅਤੇ ਿਰਕੋਟਾ ਚੀਜ਼   
 ਹਲਕਾ ਚੀਜ਼ ਿਜਵ� ਚੇਡਰ, 

ਮੋਜ਼ਾਰੇਲਾ, ਸਿਵੱਸ  
 ਮੁਲਾਇਮ ਮੰੂਗਫਲੀ ਦਾ ਮੱਖਣ 
 ਸਾਦਾ ਕਸਟਰਡ 
 1 ਅੰਡਾ (ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ ਨਹ�) 
 ਟੋਫੂ 

 

 

 ਸਖ਼ਤ ਮੀਟ ਲਚਕੀਲੇ ਤੰਤੂਆਂ 
ਸਮੇਤ  

 ਫ਼ਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ 
ਮਸਾਲੇਦਾਰ, ਸਮੋਕਡ ਜ� ਚਰਬੀ 
ਵਾਲਾ ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਜ� ਪੋਲਟਰੀ 
(ਿਜਵ� ਫ਼ਰ�ਫ਼ਰਟ, ਲੰਿਚਓਨ ਮੀਟ, 
ਸਾਸੇਜ, ਬੇਕਨ, ਪਸਲੀਆਂ, ਅਤੇ 
ਬੀਫ ਿਬ�ਸਕਟ) 

 ਿਚਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਖਾਣੇ 
ਜੋ ਿਮਰਚ� ਜ� ਿਮਰਚ ਪਾਊਡਰ 
ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਣ   

 ਸ਼ੈ�ਲਿਫਸ਼  
 ਕਰੰਚੀ ਪੀਨੱਟ ਬਟਰ 
 ਿਗਰੀਆਂ, ਬੀਜ� ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ 

ਵਾਲਾ ਦਹ� 
 ਪੀਜ਼ਾ, ਹਾਟ ਡਾਗ, ਹੈਮਬਰਗਰ, 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਾਸਟ ਫ਼ਡੂ  
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ਿਹਆਟਸ ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ Eating after Hiatus Hernia Repair 

 

 

ਆਿਗਆ ਹ ੈ ਆਿਗਆ ਨਹ� 

ਫਲ 

 ਫਲ� ਦੇ ਜੂਸ (ਨਾਨ-ਿਸਟਰਸ) 
 ਤਾਜ਼ਾ ਿਛੱਲੇ ਫਲ (ਕੇਲਾ, 

ਖਰਬੂਜਾ, ਬੈਰੀਜ਼, ਸੇਬ) 
 ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਜ� ਕੱੁਕ ਕੀਤੇ ਫਲ 

(ਨਾਨ-ਿਸਟਰਸ) 

 ਜੈਲੀ 

 ਖੱਟੇ ਜੂਸ (ਸੰਤਰਾ,ਗਰੇਪ ਫਰੂਟ 
ਜ� ਪਾਈਨਐਪਲ) 

 ਿਛਲਕੇ ਸਮੇਤ ਤਾਜ਼ਾ ਫਲ 
 ਸੱੁਕੇ ਫਲ 
 

ਸੂਪ 
 ਮਾਮੂਲੀ ਸਵਾਦੀ ਬਣਾਏ ਮੀਟ ਦੀ 

ਤਰੀ 
 ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਖਾਿਣਆਂ ਤ� 

ਬਣਾਏ ਕਰੀਮ ਸੂਪ । 

 

 ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਸੂਪ 
 ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤ� ਬਣਾਏ ਕਰੀਮ 
ਸੂਪ (ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ 
ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ) 
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ਮੀਨੂ ਦਾ ਨਮਨੂਾ  

ਸਭੁਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ 

½ ਕੱਪ ਡੱਬਾਬੰਦ ਫਲ (ਨਾਨ-ਿਸਟਰਸ) 
½ ਤ� 3/4 ਕੱਪ ਸੀਰੀਅਲ  
1 ਛੋਟਾ ਪੈਨਕੇਕ   
1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਮਾਰਜਰੀਨ ਜ� ਮੱਖਣ, 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਜੈਲੀ  
½ ਕੱਪ 2% ਦੱੁਧ ਜ� ½ ਕੱਪ ਗਰੀਕ ਿਕਸਮ ਦਾ ਦਹ�  
1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਚੀਨੀ 

ਹਲਕਾ ਖਾਣਾ (Snack) 

3 ਗਰਾਹਮ ਕਰੈਕਰ  
1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਪੀਨੱਟ ਬਟਰ, 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਜੈਲੀ  
1 ਕੱਪ ਡੀਕੈਫੀਨ� ਿਟਡ ਚਾਹ 

ਦਪੁਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ 

3 ਔਸਂ ਬੀਫ ਪੈਟੀ (ਕੀਮੇ ਦੀ) ਤਰੀ ਨਾਲ ਜ� ½ ਕੱਪ ਡੱਬਾਬੰਦ ਟੂਨਾ 
ਮਾਇਓਨ� ਜ਼ ਨਾਲ 

½ ਕੱਪ ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ  
½ ਕੱਪ ਡੱਬਾਬੰਦ ਆੜੂ  
½ ਕੱਪ ਫਲ� ਦਾ ਜੂਸ (ਨਾਨ-ਿਸਟਰਸ) 
1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਮਾਰਜਰੀਨ  
1 ਪੈਕਟ ਨਮਕ  

ਹਲਕਾ ਖਾਣਾ 

4-6 ਨਮਕੀਨ ਕਰਕੈਰ 
1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਕਰੀਮ ਚੀਜ਼ 
1 ਕੱਪ ਦੱੁਧ ਜ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ�ੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ 
ਪਦਾਰਥ 

ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ  

 3 ਔਸਂ ਰੋਸਿਟਡ ਮੁਰਗੇ (ਕੀਮਾ ਕੀਤਾ) ਨਾਲ ½ ਕੱਪ ਿਚੱਟੇ ਚੌਲ ਜ� ਪਾਸਤਾ 
ਜ� ਨੂਡਲਜ਼ ਜ� 1 ਕੱਪ ਸਟੀਊ  

1/4 ਕੱਪ ਗਾਜਰ�   
½ ਕੱਪ ਡੱਬਾਬੰਦ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ  
1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਮਾਰਜਰੀਨ ਜ� ਮੱਖਣ 
½ ਕੱਪ ਡੀਕੈਫੀਨ� ਿਟਡ ਚਾਹ, 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਚੀਨੀ ਖਾਣੇ ਤ� 30 ਿਮੰਟ ਬਾਅਦ 
ਲੈਣੀ  

ਹਲਕਾ ਖਾਣਾ 

1/4 ਕੱਪ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼   
½ ਕੱਪ ਐਪਲਸਾਸ   
½ ਕੱਪ ਦੱੁਧ ਜ� ½ ਕੱਪ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ�ੋਟੀਨ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਪੀਣ 
ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ  

ਯਾਦ ਰੱਖ:ੋ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਵਾਧੂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ।  
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ਿਹਆਟਸ ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ Eating after Hiatus Hernia Repair 

ਜਦ� ਤਹੁਾਡ ੇਮਨ ਿਵਚ ਸਵਾਲ ਹਣੋ When you have questions 

ਹੈਲਥਿਲੰਕ ਬੀ.ਸੀ. ਦ ੇਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ 

ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸੱੁ਼ਕਰਵਾਰ ਸੁਭਾ 9 ਵਜੇ ਤ� ਵੱਲੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗਲ ਕਰੋ[ 

ਫ਼ੋਨ: 8-1-1 or 604-215-8110 

ਈਮੇਲ:  

• ਇਸ QR ਕੋਡ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਜ�  

• ਇਸ ਿਲੰਕ ਤੇ ਜਾਓ healthlinkbc.ca. 

• Registered Dietitians ਥੱਲੇ ਤੇ EMAILਕਿਲੱਕ ਕਰੋ   

ਫਰਜ਼ੇਰ ਹਲੈਥ ਵਰਚਅੂਲ ਕਅੇਰ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਨਰਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਭਾ 10 

ਵਜੇ ਤ� ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗਲ ਕਰੋ।  

ਫ਼ੋਨ: 1-800-314-0999 

 ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਕਰੋ: 

• ਇਸ QR ਕੋਡ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਜ�  

• ਜ� ਇਸ ਿਲੰਕ ਤੇ ਜਾਓ fraserhealth.ca/virtual care. 

 
  

https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating-physical-activity/email-healthlinkbc-dietitian
https://www.fraserhealth.ca/patients-and-visitors/fraser-health-virtual-care
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ਤਹੁਾਡ ੇਮਨ ਿਵਚ ਕੁੱ ਝ ਸਵਾਲ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ Questions you might have

ਿਮਸਾਲ ਲਈ: 'ਮੇਰੀ ਹਾਜਤ ਦੀ ਆਦਤ ਿਕਵ� ਬਦਲੇਗੀ?' ' ਮ� ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ 

ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਦ� ਸੁ਼ਰੂ ਕਰ ਸਕ�ਗਾ?' 'ਮ� ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਦ� ਜਾ ਸਕ�ਗਾ?' 



fraserhealth.ca 
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਹੁਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲ� ਤਹੁਾ ਨੰ ੂਿਦੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹ�। 

C
 
atalogue #267891 (March 2022) Punjabi

To order, visit patienteduc.fraserhealth.ca 

https://www.fraserhealth.ca/
https://patienteduc.fraserhealth.ca/

	ਸੁਭਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ
	ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ
	ਹਲਕਾ ਖਾਣਾ
	ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ
	ਹਲਕਾ ਖਾਣਾ

