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ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸੁਝਾਅ 
Tips to Help You Gain Weight 
ਸ਼ੂਗਰ(ਡਾਇਬਟੀਜ਼)ਅਤੇ ਗਰਭ  Diabetes and Pregnancy 

1. ਜੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਕ ੇਤੁਹਾਡਾ ਿਢੱਢ ਫ਼ੌਰਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਾਓ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ 
ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ 'ਚ ਪੀਓ। ਪਿਹਲਾਂ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। 
 

2. ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਿਵਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਚਰਬੀ (ਫ਼ੈਟ) ਵਧਾਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ (ਸਟਾਰਚ 
ਅਤੇ ੱ ਕਰ) ਨੰੂ ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ- ਿਵਚਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਨਾ 2 ਵੇਖੋ। 
 

3. ਸਬਜ਼ੀਆ,ਂ ਸਲਾਦ, ਕਲੀਅਰ ਸੂਪ, ਜਾਂ ਡਾਇਟ ਿਡ੍ਰੰ ਕ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਿਵਚ ਕੈਫ਼ੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ) ਅਿਜਹੇ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ-ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੇ ਖਾਿਣਆਂ ਨਾਲ ਿਢੱਢ ਨੰੂ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਿ  ਨਾ ਕਰੋ।  
 

4. ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਸਨੈਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਭਾਵ ਤੁਸ  ਭੁੱ ਖ ੇਨਾ ਹਵੋੋ, ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ 
ਲਈ ਪੋ ਿਟਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  

 
5. ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਖਾਣਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗੋ। ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ 

ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹ  ਹੈ, ਤਾਂ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਣੇ 
ਬਣਾਏ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

6. ਕਾਫ਼ੀ ਨ ਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿ  ਕਰੋ। ਚੰਗੀ ਨ ਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਨ ਦ-ਪੱਖੀ ਆਦਤਾਂ ਦਾ 
ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
 ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੌਣ ਅਤੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮਾਂ ਰੱਖੋ।  
 ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਦੱੁਧ ਅਤੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਸਨੈਕ ਖਾਓ।  
 ਸੌਣ ਲਈ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ। ਟੀਵੀ ਵੇਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ 

ਵਰਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰ ੇਿਵੱਚ ਕਰੋ। 
 

7. ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਨ ਿਵਚਲੀ ੂਗਰ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਰਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਅਣਚਾਹਾ 
ਭਾਰ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਸਹਤ ਲਈ ਢੱੁਕਵ  ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਪਰ ਭਾਰ 
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹ । ਜ ੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ‘ਬਚਾਉਣ' ਲਈ 
ਕਸਰਤ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਫੈਟ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ 
ਅੰਡੇ  
  

 ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ-ਉਬਾਲੇ ਅੰਡੇ ਸਲਾਦ ਅਤੇ
ਕੈਸੇਰੋਲਾਂ ਿਵਚ ਰਲਾਓ। 

 ਅੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਿਜਵ ਿਕ ਆਮਲੇਟ ਜਾਂ 
ਕੀਸ਼ ਚੁਣੋ। 

ਟੋਫ਼ ੂ 
 

 ਸੂਪ ਜਾਂ ਅੰਡੇ ਦੀ ਭੁਰਜੀ ਿਵੱਚ ਾਮਲ ਕਰੋ। 
 ਮੱੁਖ ਭੋਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ ਤੇ ਪਕਾਏ 

(ਸਟੱਰ-ਫ਼ਰਾਈ) ਭੋਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵਰਤੋ। 

ਪਨੀਰ (ਚੀਜ਼)  
 

 ਸਲਾਦਾਂ, ਸੂਪਾਂ, ਸੌਸਾਂ, ਕੈਸੇਰੋਲਾਂ, ਆਲੂਆਂ 

ਅਤੇ ਪਾਸਿਤਆਂ ਿਵਚ ਕੱਦੂਕਸ (ਗਰੇਟ) 
ਕੀਤਾ ਚੀਜ਼ ਰਲਾਅ ਲਓ।   

 ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਰੈਕਰ 
'ਤੇ ਚੀਜ਼ ਿਪਘਲਾ ਲਓ।   

 ਇਕ ਸੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਲਓ।  

ਦੱੁਧ  
 

 ਕੈਸੇਰਲੋ, ਮੀਟ ਲੋਫ਼, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ  ਬਣਾਏ
ਿਸਹਤਕਾਰੀ ਬੇਕਡੑ ਸਮਾਨ ਿਵਚ ਿਮਲਕ 
ਪਾਉਡਰ ਰਲਾਅ ਲਓ।    

 ਹੋਲ ਜਾਂ 2% ਦੱੁਧ ਵਰਤੋ। 
 

ਦਹ , ਸਾਦਾ 
(ਹਾਈ ਫ਼ੈਟ) 

 ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਿਵਚ ਿਗਰੀਆਂ ਰਲਾਅ ਕੇ ਇੱਕ
ਸਨੈਕ ਬਣਾਓ।  

 ਖੱਟੀ(ਸਾਵਰ) ਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਿਤਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

 

ਮੱਖਣ 

ਮਾਰਜਰੀਨ  
 

 ਟੋਸਟ, ਸਡਿਵਚ, ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵਾਧੂ
ਵਰਤੋ।  

 ਸੂਪ, ਆਲੂ, ਗਰਮ ਸੀਰੀਅਲ, ਚੌਲ, ਅਤੇ 
ਨੂਡਲਜ਼ ਿਵੱਚ ਪਾਓ।  

 ਸੀ-ਫ਼ਡੂ ਨਾਲ ਇਕ ਿਡੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋ।  

ਮੰੂਗਫਲੀ ਦਾ 
ਮੱਖਣ  
ਹੋਰ ਿਗਰੀਦਾਰ 
ਮੱਖਣ  
ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮੱਖਣ  

 ਸਡਿਵਚ, ਟੋਸਟ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਵਾਲੇ
ਕ੍ਰੈਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਟੁਕਿੜਆਂ ਤੇ ਫ਼ੈਲਾਅ 
ਲਓ।  

 ਿਸਹਤਕਾਰੀ ਬੇਕ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਵਰਤ। 

 ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਿਡੱਪ ਦੇ 
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵਰਤੋ। 

ਮੇਅਨੀਜ਼ 

ਐਵੋਕੈਡੋ  
 

 ਸੌਸ ਅਤੇ ਿਡੱਪਾਂ ਿਵੱਚ ਵਰਤੋ।  
 ਸਡਿਵਚ ਿਵੱਚ ਾਮਲ ਕਰੋ।  
 ਸਡਿਵਚ 'ਚ ਭਰਨ ਲਈ ਮੀਟ, ਸਖ਼ਤ-ਉਬਾਲੇ 

ਹੋਏ ਅੰਡੇ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਨਾਲ ਿਮਲਾਓ। 
 ਪਾਸਤਾ ਜਾਂ ਸਲਾਦਾਂ ਿਵਚ ਵਰਤੋ। 
 

ਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਬੀਜ 
 

 ਸਨੈਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਓ। 
 ਖੰਡ ਬਗ਼ੈਰ ਵਾਲੀ ਪੁਿਡੰਗ ਜਾਂ ਦਹ  'ਤੇ 
ਉੱਤੇ ਿਛੜਕੋ ਕੇ ਟੌਿਪੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋ।  

 ਪੀਹ ਕੇ ਕੈਸੇਰੋਲ, ਮੀਟ ਲੋਫ਼ ਜਾਂ ਪੈਟੀ ਅਤੇ 
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾਓ।  

ਖੱਟੀ (ਸਾਵਰ) 
ਕ੍ਰੀਮ 
 

 ਸੌਸ ਅਤੇ ਿਡੱਪਾਂ ਿਵਚ ਚਟਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਵਰਤੋ। 

 ਆਲੂ ਅਤੇ ਸੂਪ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। 
 

ਪੀਹੇ ਹਏੋ ਸਣ 
(ਫ਼ਲੈਕ੍ਸ) ਦੇ ਬੀਜ 

ਚੀਆ ਬੀਜ 

ਕਣਕ ਜੀਵਾਣੂ 

 

 ਹੌਲੀ ਪਕਾਏ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਗਰਮ
ਸੀਰੀਅਲ 'ਤੇ ਿਛੜਕੋ। 

 ਿਸਹਤਕਾਰੀ ਬੇਕਡੑ ਸਮਾਨ ਿਵਚ ਰਲਾਅ 
ਲਓ।     

 ਸੱੁਕੀ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਟੁਕਿੜਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤ। 

ਬਗ਼ੈਰ ਿਮੱਠਾ 
ਰਲਾਏ ਫਟੀ ਹੋਈ 
ਕ੍ਰੀਮ 

ਟੇਬਲ ਕ੍ਰੀਮ 
 

 ਬਗ਼ੈਰ ਖੰਡ ਰਲਾਏ ਗਰਮ ਚਾਕਲੇਟ ਲਈ
ਟੌਿਪੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋ। 

 ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਡੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋ। 
 ਘੱਟ ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਿਮਸ਼ਠਾਨ (ਡੈਜ਼ਰਟ) ਤੇ 

ਟੌਿਪੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ 
ਡਾਇਟ ਜੈੱਲ -ਓ ਜਾਂ ਪੁਿਡੰਗ। 

ਫ਼ਲੀਦਾਰ  

(ਸੱੁਕੇ ਮਟਰ, 

ਫ਼ਲ਼ੀਆਂ ਅਤੇ 
ਦਾਲਾਂ) 

 ਬੇਕ ਕੀਤੀਆਂ ਫਲ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਿਮਰਚਾਂ
ਅਜ਼ਮਾਓ। 

 ਸੂਪ, ਕੈਸੇਰੋਲ ਅਤੇ ਪਾਸਤਾ ਿਵਚ 
ਪਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਲ਼ੀਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ  
ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ।  

 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਿਡੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੰਮੱਸ ਦੀ 
ਵਰਤ ਕਰੋ। 

ਮੀਟ 

ਮੱਛੀ 
ਪੋਲਟਰੀ 
 

 ਮੱੁਖ ਭੋਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋ। 
 ਕੈਸੇਰੋਲ, ਸੂਪ ਅਤੇ ਸਲਾਦ ਿਵਚ ਾਮਲ ਕਰੋ। 
 ਸਡਿਵਚਾਂ ਅਤੇ ਓਮਲੇਟਾਂ ਿਵੱਚ ਵਰਤੋ। 
 

 


