
 

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦ ੇਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਨੂੂੰ  ਕਕਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 
ਆਪਣ ੇਖੂਨ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਹੈ: 

"ਬੁਰਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ" ਲੋ ਡੈਂਕਸਟ੍ੀ ਕਲਪੋਪਰੋਟ੍ੀਨ (ਲ.ਡ.ਲ.): ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾੜਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮਕੇ ਵਦਲ ਦ ੇਖੂਨ ਦਾ ਿਹਾਅ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ | 

ਲ.ਡ.ਲ. ਨੰੂ ਘਟ੍ਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵ਼ਿ਼ਿ ਕਰੋ |  

"ਚੂੰ ਗਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ" ਹਾਈ ਡੈਂਕਸਟ੍ੀ ਕਲਪੋਪਰੋਟ੍ੀਨ (ਹ.ਡ.ਲ.): ਇਹ ਲ.ਡ.ਲ. ਨੰੂ  ਨਾੜਾਂ  ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਹ.ਡ.ਲ. 

ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵ਼ਿ਼ਿ ਕਰੋ | 

 

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਨੂੂੰ  ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਕਹੜ ੇਕਦਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? 

 ਓਹੋ ਖਾਣੇ ਚੁਣੋ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚ ਘਟ੍ ਠੋਸ ਚਰਬੀ ਹੈ:  

o 1% ਅਤੇ  2% ਿਾਲਾ ਦੁੱ ਧ ਅਤੇ ਘੱਟ੍ ਚਰਬੀ ਿਾਲੀਆਂ ਦੁੱ ਧ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆ ਚੀਜਾਂ ਵਜਿੇਂ 20% ਤੋਂ ਘੱਟ੍  ਚਰਬੀ ਿਾਲਾ ਪਨੀਰ.  

o ਦਾਲਾਂ (ਮਟ੍ਰ, ਬੀਨਸ, ਛੋਲੇ, ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਂਹ)  

o  ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮੁਰਗ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾ 
 

 ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ  ਿਨਸਪਤੀ ਿਾਲੀ ਚਰਬੀ ਜਰੂਰ ਲਿੋ 
o ਮੱਕੀ, ਸੈ-ਫਲਾਿਰ,  ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਸੋਇਬੀਨ, ਮੰੂਗਫਲੀ, ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ (ਆਵਲਿ) ਦਾ ਤੇਲ  

ਪਤਲੀ  ਚਰਬੀ ਦੀ ਸਲਾਦ ਦੀ ਡਰੈਵਸੰਗ ਅਤੇ ਮੇਨੇਜ਼ (2-3 ਚੱਮਚ) 

o ਬਦਾਮ ਜਾਂ ਅਲੂਣਾਂ ਮੰੂਗਫਲੀ ਦਾ ਮੱਖਨ  (2 ਚੱਮਚ) 

o ਬੀਜ ਵਬਨਾਂ ਲੂਣ ਤੋਂ (1/4 ਕੱਪ) 

o ਨਰਮ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਾਰਜਰੀਨ ਜੋ ਪਤਲੀ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਿੇ 
o ਅਿਾਕਾਡੋ (1/2) 

 

 ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਚਰਬੀ (ਹਾਈਡਰੌਵਜਨੇਟ੍ਡ ਤੇਲ) ਨਾਲ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਰਹੋ 

o ਤਲੇ ਭੋਜਨ, ਵਜਸ ਤਰਾਂ: ਪਕੌੜੇ, ਸਮੋਸੇ, ਫ਼੍ਰੇਂਚ ਫਰਾਈਆਂ, ਪੂਰੀਆਂ, ਮੁਰਗ ਮੀਟ੍  

o ਪੀਜ਼ਾ ਅਤ ੇਿਾਫਲ ਿਰਗੇ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਭੋਜਨ  

o ਵਚਪਸ, ਕੁਕੀਆਂ, ਡੋਨੱਟ੍, ਅਤੇ ਕਰੈਕਰ ਜੋ ਹਾਨੀਕਾਰਕ  ਤੇਲ ਦ ੇਬਣੇ ਹਨ  

o ਠੋਸ ਮਾਰਜਰੀਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟ੍ਵਨੰਗ ਜੋ ਹਾਈਡਰੌਵਜਨੇਟ੍ਡ ਤੇਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ 

 

 ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਮੱਠੇ ਪੀਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਿਾਲੇ ਭੋਜਨ ਘੱਟ੍ ਵਮਕਦਾਰ ਵਿਚ ਖਾਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਿਜਾਏ ਸੇਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਓ 

o ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਵਮੱਠੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੌਫੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਵਮੱਠੇ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਓ  

o ਚੌਕਲੇਟ੍, ਵਬਸਕੁਟ੍, ਕੇਕ, ਆਇਸ ਕਰੀਮ, ਕੁਲਫੀ ਦ ੇਬਜਾਏ ਫਲ ਅਤ ੇਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਿੋ. 
 

 ਘੁਲਣ਼ਿੀਲ ਫਾਈਬਰ ਿਾਲਾ ਭੋਜਨ ਕਰੋ 



o ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ "ਫ਼੍ੈਬੁਲਸ  ਫਾਈਬਰ" ਦੀ ਪਰਚੀ ਨੰੂ ਪੜਹੋ   
 

 ਸੋਇਬੀਨ ਿਾਲੀ ਪਰੋਟ੍ੀਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਖ਼ਰਾਕ ਵਿਚ ਼ਿਾਮਲ ਕਰੋ  

o ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਰੋਟ੍ੀਨ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨੰੂ ਪੜਹੋ  
 

 ਹਫ਼੍ਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿਾਰੀ ਵਬਨਾਂ ਲੂਣ ਤੋਂ ਸੁਕ ੇਮੇਿੇ ਅਤੇ ਬੀਜ ਖਾਿੋ. (1/4 ਕੱਪ) 

o ਕੱਦੂ ਦ ੇਬੀਜ , ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦ ੇਬੀਜ, ਵਤਲ, ਬਦਾਮ, ਵਪਸਤਾ, ਕਾਜੂ, ਮੰੂਗਫਲੀ, ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ੍ (ਵਬਨਾਂ ਲੂਣ ਤੋਂ)  
o ਇਹਨਾ ਨੰੂ ਤਾਜ਼ ੇਜਾਂ ਸੱੁਕੇ, ਵਬਨਾ ਲੂਣ ਤੋਂ ਸਨੈਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਖਾਿੋ | ਇਹਨਾ ਨੰੂ ਮੱੁਖ ਖਾਵਣਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਦ ਵਿਚ ਿਰਤੋ ਅਤੇ 

ਬੇਵਕੰਗ ਵਿਚ ਿਰਤੋ 
 ਤਲੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਰਹੋ | ਖਾਣਾ ਵਸਹਤਮੰਦ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਵਜਸ ਤਰਾਂ, ਓਿਨ ਵਿਚ ਭੁੱ ਨਣਾਂ, ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਉਬਾਲਣਾਂ, ਜਾਂ 

ਭਾਫ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਤੇਲ ਿਰਤਕੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਓ|  

 ਖਾਣੇ ਦ ੇਲੇਬਲ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜਹੋ 
o ਓਹੋ ਖਾਣੇ ਚੁਣੋ ਵਜਹੜੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਹਨੀਕਾਰਕ ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਰਵਹਤ ਹੋਣ 

o ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ  ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ  ਇਹ ਜਰੂਰ ਪੁਛੋ ਵਕ ਖਾਣਾ ਵਕਸ ਤਰਾਂ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਰੂਰਤ ਦ ੇਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਾਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ  

 

 ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ  ਖ਼ਰਾਕ ਦਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ 

o ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਕ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਵਬਕ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ 

ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |  

o ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਿਵਧਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਦਲ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਵਿਚ ਵਦਲ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ 

ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ "ਰਵਜਸਟ੍ਰਡ ਡਆਈਟ੍ੀਸ਼ਨ" ਜਾਂ ਵਸਹਤ ਦ ੇਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀ 
ਖ਼ਰਾਕ ਵਿਚ ਵਕੰਨਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 

 

ਟ੍ਰਾਈਗਕਲਸਰਆਈਡ, ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਈਗਵਲਸਰਆਈਡ ਵਦਲ 

ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਿਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਈਗਵਲਸਰਆਈਡ ਦਾ ਿਾਧਾ ਹੋਿੇ: 

 ਆਪਣਾ ਵਸਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਰੱਖੋ 

 ਵਜ਼ਆਦਾ ਓਮੇਗਾ ਥਰੀ ਭਰਭੂਰ ਚਰਬੀ ਿਾਲੇ ਖਾਣੇ ਖਾਉ (ਮੱਛੀ ਜਾਂ ਓਮੇਗਾ ਥਰੀ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕੀਤੇ ਖਾਣੇ) 
 ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਮੱਠੇ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਕੇਕ, ਜੂਸ, ਡੋਨਟ੍ਸ  

 ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਿਨ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਡਵਰੰਕ ਵਦਨ ਵਿਚ ਜਾਂ ਵਬਲਕੁਲ ਨਾਂ ਪੀੳ | ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਸਰਫ ਇਕ ਡਵਰੰਕ ਿੀ 
ਟ੍ਰਾਈਗਵਲਸਰਆਈਡਸ ਨੰੂ ਿਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ  
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