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 ਆਇਰਨ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸਰੋਤ 

 

 ਆਇਰਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਹਹਿੱ ਸੇ ਨ ੂੰ  ਆਕਸੀਜਨ ਦਦਿੰ ਦਾ ਹੈ 

 ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਹ ਿੱ ਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਤੀਪੁਣਾ, ਹਚੜਹਚੜਾਪਨ ਅਤ ੇ
ਰੂੰਗ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੈਣਾ ਮਹਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹੋ 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਕੂੰ ਨੀ ਅਇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਉਮੁਰ ਮਿ. ਗ੍ਰਾਿ/ ਪ੍ਰਤੀ ਮਦਨ (mg/day) 

ਮਰਦ 19 ਸਾਲ ਅਤੇ  ਿੱ ਧ 8 

ਔਰਤ 19-50  18 

ਔਰਤ 51 ਸਾਲ ਅਤ ੇਵੱਧ  8 

ਗਰਭ ਤੀ ਔਰਤ (ਕੋਈ  ੀ ਉਮਰ) 27 

ਬਿੱਚ ੇਨ ੂੰ  ਦੁਿੱ ਧ ਹਪਲਾਉਣ ਦੌਰਾਨ (ਕੋਈ  ੀ 
ਉਮਰ) 

9 

*Includes iron from food and supplements* 

ਆਇਰਨ ਦੀ 45 ਹਮ. ਗਰਾਮ/ ਪਰਤੀ ਹਦਨ ਤੌ ਘਿੱਟ ਹਗਣਤੀ ਰਿੱ ਖੋ 

ਅਗਰ ਤੁਸੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੋ,ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਗੈਰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਦੇ 

ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਹਜਅਦਾ ਆਇਰਨ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ  
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ਮਜਆਦਾ ਿਾਤਰਾ ਆਇਰਨ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸਰੋਤ (3.5 ਮਿ ਗ੍ਰਾਿ ਜਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਮ ਿੰ ਗ੍) 

ਭੋਜਨ ਮਾਤਰਾ ਆਇਰਨ (ਹਮਲੀਗਰਾਮ) 

ਟੋਫੂ , ਸਖਤ ½ ਕਿੱਪ (125ml) 13.2 

ਸੋਇਆਬੀਨ, ਉਬਾਲੇ ਹੋਏ 1 ਕਿੱਪ (250ml) 8.8 

ਦ ੱਟੇ ਰਾਜਮਾਂਹ, ਡਿੱ ਬੇ ਬੂੰਦ  1 ਕਿੱਪ (250ml) 7.8 

ਦਾਲਾਂ, ਪਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ  1 ਕਿੱਪ (250ml) 6.6 

ਨਾਸ਼ਤ ੇ ਾਲੇ ਸੀਰੀਅਲ  ½ ਕਿੱਪ (125ml) 4.5 

ਪੇਠਾ ਬੀਜ, ਸਕੁਐਸ਼ ਬੀਜ, ਭੁੂੰ ਨੇ ਹੋਏ  30 ਗਰਮ 4.2 

ਦਤਲ ਦੇ ਬੀਜ, ਭੁੂੰ ਨੇ ਹੋਏ 30 ਗਰਮ 4.2 

ਚਿੰਗ੍ੇ ਆਇਰਨ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸਰੋਤ (2.0 ਮਿ ਗ੍ਰਾਿ ਜਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਮ ਿੰ ਗ੍) 

ਭੋਜਨ ਮਾਤਰਾ ਆਇਰਨ (ਹਮਲੀਗਰਾਮ) 

ਪਾਲਕ, ਪਕਾਈ ਹੋਈ ½ ਕਿੱਪ (125ml) 2-3.4 

ਹਚਿੱ ਟੇ ਛਲੇੋ, ਡਿੱ ਬੇ ਬੂੰਦ 1 ਕਿੱਪ (250ml) 3.2 

ਲਾਲ ਰਾਜਮਾਂਹ, ਡਿੱ ਬੇ ਬੂੰਦ 1 ਕਿੱਪ (250ml) 3.1 

ਪਾਸਤਾ  1 ਕਿੱਪ (250ml) 2.5 

ਲੀਮਾ ਬੀਨ, ਡਿੱ ਬੇ ਬੂੰਦ ½ ਕਿੱਪ (125ml)  2.2 

ਸੋਆ ਦਹੀ ¾ ਕਿੱਪ (175ml)  2.0 

ਬਦਾਮ, ਦਪਸਤਾ, ਕਾਜੂ ਹਿਲਕ ੇਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ¼ ਕਿੱਪ (60ml) 1.3-2.2 

ਹੋਰ ਆਇਰਨ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸਰੋਤ (0.7 ਮਿ ਗ੍ਰਾਿ ਜਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਮ ਿੰ ਗ੍) 

ਭੋਜਨ ਮਾਤਰਾ ਆਇਰਨ (ਹਮਲੀਗਰਾਮ) 

ਆਲ  ਹਿਲਕ ੇਨਾਲ 1 ਮੀਡੀਅਮ  1.3-1.9 

ਕੇਲ, ਪਕਾਈ ਹੋਈ ½ ਕਿੱਪ (125ml) 1.3 

ਹਰੇ ਮਟਰ, ਪਕਾਏ ਹੋਏ ½ ਕਿੱਪ (125ml) 1.3 

ਟਮਾਟਰ ਸੌਸ ½ ਕਿੱਪ (125ml) 1.3 

ਓਟਮੀਲ (ਬਹਣਆ ਹੋਇਆ) ¾ ਕਿੱਪ (175ml) 1.2 

ਹੋਲ  ੀਟ ਬਰੈਡ 1 ਸਲਾਇਸ 0.9 

ਹਚਿੱ ਟੀ ਬਰੈਡ 1 ਸਲਾਇਸ 0.8 
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