
ु

ु
ु र्

ु
े

ु

र् े ु

ू
े

ू

ु

र्
ू ू

ु

ै ू
ू

ु

ु ै
ू

ू

ु
ू ू

ू

ै

र्
र् ु

ू ू

ु ू
ूू

ू

ू

ै

े े

ू

ु
े े ु

ू

ू ू

े

े

े

े

े

े

े

े

े

े

े

े

े

े

े

े

ै

ू

ु
ु

ु
ु ु

ू

े ु

रा�ो खानुहोस्!

िपरािमडको 
स्वस्थकर खानेकुराको

पालना गनुर्होस्! 
Nepali version

ू
ू

खानेकरामा हामीलाई स्वस्थकर रा�का लािग िविभ� �कारका 
पोषक तत्वह� समावेश �न्छन्। स्वास्थ्यको कल्याणको लािग, 
हामीले खाने करा छनोट गदार् पौि�क मान, �कायर्, स्वच्छता 
र खानेकराको स्वास्थ्य अवस्थालाई िवचार ग�रनुपछ। हामीले 
एक �कारको खानेकराबाट मा�ै हामीलाई आवश्यक सम्पूणर् 
पोषक तत्वह� �ा� गनर्  नस� �नाले, हामी स्वस्थ �नको लािग 
सन्तुिलत आहार खान आवश्यक �न्छ। स्वस्थकर खानेकराको 
िपरािमडका अनुसार खानाले सन्तुिलत पोषण सुिनि�त गन�छ। 
स्वस्थकर आहार र िनयिमत शारी�रक ��याकलापको संयोजनले 
स्वस्थकर तौल कायम रा� सक्छ, त्यसले हा�ो स्वास्थ्यलाई 
लाभ गछ र हाइपरटन्सन, मुट रोग, स्�ोक, ओिस्टयोपोरोिसस र 
क्यान्सर जस्ता आहार-सँग सम्बिन्धत रोगह�लाई रो� सक्छ।

स्वस्थकर खानिपनका 
िस�ान्तह�: 
• िविभ� खानेकरा खानुहोस् र रोजेर नखानुहोस्
• अत्यिधक अ� खानुहोस्
• धेर तरकारी र फलफलह� खानुहोस्
• सामान्य �पमा दध र त्यसका िवकल्पह�,

मासु, माछा, अण्डा र त्यसका िवकल्पह� 
खानुहोस् (सुख्खा िसमीह� सिहत) 

• बोसो/तेल, नुन र िचनी कम खानुहोस्
• �त्येक �दन पयार्� मा�ामा तर पदाथर् (पानी,

िचया, सफा सुप, आ�द सिहतका) िपउनुहोस्
• िनयिमत �पमा खाना खानुहोस्

स्वस्थकर खानेकराको िपरािमड 
(वयस्क) 

बोसो/तेल, नुन र िचनी 

कम खानुहोस्

दध र यसका िवकल्पह�
�त्येक �दन 1-2 िगलास 
1 िगलास = 240 ml 

मासु, माछा, अण्डा तथा 
यसका िवकल्पह�

�त्येक �दन 5-8 taels 
1 tael = टबल टिनस बल साइजको मासु 

तरकारीह�
�त्येक �दन कम्तीमा 
पिन 3 िहस्सा 
1 िहस्सा = ½ कचौरा पकाएका 
तरकारीह� 

फलफलह�
�त्येक �दन कम्तीमा 
पिन 2 िहस्सा 

1 िहस्सा = 1 मध्यम साइजको 
फलफल (उदाहरणका लािग 

सुन्तला वा स्याउ)
अ�ह�

�त्येक �दन 3-8 
कचौरा 
1 कचौरा = 250 - 
300 ml 

�त्येक �दन 6-8 िगलास तरल पदाथर् िपउनुहोस्
(पानी, िचया, सफा सुप सिहतका)

खा� समूहह� 
धेर अ� खानुहोस्    

खानाका �ोतह�: 
कन्जी/लपसीद, राइस नुडल्स (भ�मर्सेल्ली), नुडल्स, राइस, 
चाइिनज बन्स, खाजाका अ�ह�, पाउरोटी, िबस्कटह�, 
आ�द।

अ�ह�मा काब�हाइ�टको मा�ा धे रैे �न्छ, जुन शि�को 
मुख्य �ोत हो। ितनीह�मा िभटािमन B1, B6 र 
तरकारीका �ो�टनह�का �ेसह� समावेश �न्छन।् होल�ेन 
खानकुेराह� (जस्त,ै ओटिमल, होलिमल �ेड)मा आहारीय 
फाइबरको पिन उ� मा�ा �न्छ।

सुझावहरू:  बोसो-कम भएका (जस्तै, डिप फ्राइ नगरिइका) र 
होलग्रेन खानेकुराहरू रोज्नुहोस्। 

यी खानकुेरा धरैे खानहुोस ्- राइस नडुल्स (भ�मर्सले्ली), 
शाङ्घाई नडुल्स, म्यानटोउ, म्या�ोनी; रेड राइस, �ाउन 
राइस, ओटिमल, होलिमल �ेड, िबस्कुटह�, आ�द।

यी कराह� कम कानुहोस् - ओइल नुडल्स (Yau Mien) 
इन्सटन्ट नुडल्स, िम�ा�, कक र स्यान्डिवच िबस्कटह�, 
आ�द।

धेरै तरकारी र फलफलह� खानुहोस्

खानाका �ोतह�: 
सम्पूणर् �कारका (पात भएका) तरकारीह�, गोड, िसमी, 
च्याउ; फलफल, सुकाइएका फलफल, आ�द।

तरकारी र फलफलह�मा िभटािमन C, फोिलक एिसड, 
बेटा-कारो�टन, खिनज पदाथर्, एिन्टअिक्सडन्ट र 
आहारीय फाइबर।

तरकारीह�
सुझावह�: िविभ� �कारका तरकारीह� रोज्नुहोस्। पोषक 

त�वलाई न� �नबाट बचाउन धेर समय सम्म 
नपकाउनुहोस् 

थप – मौसमी ताजा तरकारीह�

कम समय डब्बािभ� रािखएका तरकारीह� 
(उदाहरण अचार, डब्बािभ�को तोरीको सस) फलफलह� 

�टपह�: िविभ� �कारका पोषणह� �ा� गनर् िविभ� रङ 
भएका फलफलह� छा�ुहोस्। िचनी निमसाइएको 
सुकाइएका फलफलह� रोज्नुहोस् (उदाहरण; 
�कसिमस र आलुबखडा)। 

यी खानेकराह� धेर खानुहोस् - थिपएको िचनी 
वा नुन िबनाका ताजा फलफल तथा सुकाइएका 
फलफल 

यी खानेकराह� कम खानुहोस् - िसरपका क्यानमा 
रािखएका फलफल, गुिलयो बनाइएका फलफलका जुस, 
डब्बामा बन्द ग�रएको (गुिलयो बनाइएका) सुकाइएका 
फलफल। 

सामान्य �पमा खानुहोस्  मासु, माछा, अण्डा तथा यसका िवकल्पह�
खानाका �ोतह�: 
मासु (जस्तै पोक, िबफ, ल्याम्ब) र पोल्�ी; माछा र समुन्�ी 
खाना; अण्डा; सुकाइएको िसमी (जस्तै िबन कड (टोफ), 
सोयािबन, सेतो िसमी, कालो िसमी, रातो िसमी, मुङ्गको 
िसमी); नट, िबउह� (जस्तै, बदाम, काजू, ितल), आ�द।

मास,ु पोल्�ी, माछा र अण्डाह�मा �ो�टन र िभटािमन B12 को 
मा�ा धरैे �न्छ। यो वगर्का  रातो मास,ु कलेजो र अण्डाह�मा 
आइरनको मा�ा धरैे �न्छ। सकुाइएका िसमी, नट, िबउ र िसमी 
कड िसट� (टोफर् ुको छाला पिन भिनन)े सोयाका उत्पादनह�मा 
�ो�टन, असतं�ृ फ्या�� अम्ल, आइरन र आहरीय फाइबरको मा�ा 
धरैे �न्छ।

सझुावह�:  बोसोरिहत मास ुरोज्नहुोस ्र बोसो काटेर फाल्नहुोस।् ओफलको �योग कम गनुर्होस।् 
शाकाहारीह�ले �ो�टन र आइरनको अन्त�र्हणलाई वृि� गनर् सकुाइएका िसमी, नट र �ाइ 
नग�रएका सोयािबनका उत्पादनह� धरैे मा�ामा खानपुछर्।

यी खानकुेराह� धरैे खानहुोस ्- बोसोरिहत मास,ु 
माछा, सकुाइएका िसमी, िसमीका उत्पादन (जस्त,ै 
िबन कड, ताजर् ा िबन िसटह�)। 

यी खानकुेराह� कम खानहुोस ्- बोसोय�ु मास,ु कुखरुाको मासकुो छाला, 
कुखरुाको ख�ुा, ओफल, क्यानमा रािखएको मास,ु �शोिधत मास ु(जस्त,ै 
ससजे, लिन्चओन िमट), BBQ मास,ु डब्बामा बन्द ग�रएको मास,ु �ाई 
ग�रएको िबन कड, िबन कडर्  पफ, आदी।र्  

सामान्य �पमा खानुहोस् दध र त्यसका िवकल्पह� 
खानाका स्रोतहरू:
दूध, चिज, दही, क्याल्सियम भएका सोयाका पेय पदार्थहरू, आदि।

सझुावह�: फ्याट सवेनलाई कम गनर्का लािग फ्याट कम भएको वा मलाईरिहत दध रोज्नू हुोस।्
दध सहन नस�ू े मािनसह�ले क्यािल्सयम समावेश भएका सोयाका पये पदाथर्ह�
रोज्न सक्छन।्

दध र यसू का िवकल्पह�मा 
क्यािल्सयम, �ो�टन र िभटािमन B2 
को मा�ा धरैे �न्छ 

यी खानकुेराह� धेरै खानहुोस ्- फ्याटको मा�ा कम भएका / मलाईरिहत दध, फ्याट-कम भएकोू  
िचज, क्यािल्सयम समावेश भएका सोयाका पेय पदाथर्ह�, कम फ्याट भएको दही, आदी।

यी खानेकरा कम खानुहोस् - पूणर् �पमा ��म भएको दध, पूणर् �पमा फ्याट भएको िचज, 
गुिलयो बनाइएका डायरी उत्पादनह� (जस्तै, गाढा दध, चकलेट िमल्क, पपया िमल्क, आइस 
��म, दहीबाट बनेका पेय पदाथर्ह�)

कम खानुहोस् बोसो/तेल नुन र िचनी
खानाका �ोतह�: 
जनावरको बोसो वा वनस्पती तले (जस्त ैक्यानोला तले, िपनटको 
तले, कनर्को तले, बटर); खान योग्य ननु, सस र स्वा�द� बनाउने 

मसाला; िचनी (जस्त ैसतेो िचनी र मह), िसरप, 
क्यान्डी र सफ्ट पयेपदाथर्ह�, आ�द।

यी खानकुेराह� धरैे खानहुोस ्- �ाकृितक सागपात र मसला 
(जस्त ैअदवा, िस्�ङु  प्याज, लसनु र म�रच)

यी खानकुेराह� कम खानहुोस ्– �ाइ ग�रएको/धरैे �ाइ ग�रएको खाना (जस्त ै�ेन्च �ाइज, 
धरैे �ाइ ग�रएको चाइिनज ओइल िस्टक्स (योउ�टयाओ)); डब्बामा रािखएका खानकुेरा 
(जस्त ैडब्बामा रािखएको िबन कड, नर् नु हािलएका अण्डा र ननु हािलएको माछा); क्यान्डी, 
केक, सफ्ट पेयपदाथर्, गुिलयो बनाइएका पये पदाथर्ह�, आइस ��म, डसटे र्ह�, आ�द।

सझुावह� : फ्याट/तले, ननु र िचनीको मा�ा कम भएका 
खानकुेराह� रोज्नहुोस।् िस्टम गन�, उमाल्न,े 
िस्टिवङ, उमाल्न,े हलुका उमाल्न,े आ�द जस्ता 
कम िचल्लोमा पकाउन ेिविधह� रोज्नहुोस।् 

�त्येक �दन 6-8 िगलास तरल पदाथर् िपउनुहोस्
�ोतह�: 
पानी तथा पेय पदाथर्ह� (जस्तै िचया, दध (�ाथिमक �पमा मलाईरिहत दध), सफा सुप)

तपा�लाई �त्यके �दन कित खानकुेरा आवश्यक �न्छ? 
खा� समूहह�

उमेर
अ�ह� फलफलह�* तरकारीह�* मासु, माछा, अण्डा 

तथा िवकल्पह� दध र िवकल्पह�  बोसो/ तेल, नुन र 
िचनी

2 दिख 5 वषर् 1.5 दिख 3 
कचौरा

कम्तीमा 1 
िहस्सा

कम्तीमा 
1.5 िहस्सा

1.5 दिख 
3 tael

2 वटा चश्मा

मा�ा िस
कम ख

ानफा�रस ग
ुहोस् (अन्�रएको छ

य ख
ा�

 सन) मूहह�
बाट �ा� गनर् स�कने �नाले सेवन सन� 

6 दिख 11 वषर्
3 दिख 4 
कचौरा

कम्तीमा 2 
िहस्सा

कम्तीमा 2 
िहस्सा

3 दिख 
5 tael 2 वटा चश्मा

12 दिख 17 वषर्
4 दिख 6 
कचौरा

कम्तीमा 2 
िहस्सा

कम्तीमा 3 
िहस्सा

4 दिख 
6 tael 2 वटा चश्मा

18 पु�षह� 
दिख 
64 
वषर् मिहलाह�

4 दिख 8 
कचौरा

3 दिख 6 
कचौरा

कम्तीमा 2 
िहस्सा

कम्तीमा 2 
िहस्सा

कम्तीमा 3 
िहस्सा

कम्तीमा 3 
िहस्सा

5 दिख 
8 tael

5 दिख 
7 tael

2 वटा चश्मा

1-2 वटा चश्मा

65 वषर् वा 
सोभन्दा बढी 

उमेरका
3 दिख 5 
कचौरा

कम्तीमा 2 
िहस्सा

कम्तीमा 3 
िहस्सा

5 दिख 
6 tael 1-2 वटा चश्मा

आलोचना

1 कचौरा 
पकाइएको भात = 
पकाइएको नुडल्स, 
1 ¼ कचौरा = �ेड, 
2 स्लाइस

1 िहस्सा फलफल 
= मध्यम साइजको 
स्याउ, 1 ट�ा = 
�कवी, 2 ट�ा

1 िहस्सा तरकारी 
= पकाइएका 
तरकारीह�, ½ 
कचौरा = काँचो 
तरकारीह�, 1 
कचौरा

1 tael मासु = 
अण्डा, 1 ट�ा = 
िसल्क� टोफ, 1 ट�ा

1 िगलास दध = 
फ्याट-कम भएको 
िचज, 2 स्लाइस = 
फ्याट-कम भएको 
दही, 1 पट (150 
ml)

नोट गनुर्होस:् 1 कचौरा = 250-300ml; 1 िगलास = 240ml
* मािथको सचूीमा उल्लेख ग�रएको फलफूल तथा तरकारीह�का मा�ाह� न्यनूतममा िसफा�रस ग�रएको दिनक ै सवेन मा� हो। सम्पूणर् उमेर समूहका मािनसह�का 
लािग सोभन्दा बढी सवेन गनर् सधँ ैसझुाव �दइन्छ।
हामीलाई दिनक ै �पमा आवश्यक पन� शि� र पोषक तत्वह�को मा�ा एउटा �ि�बाट अक� �ि�मा िभ�-िभ� �न्छ र उमेर, िलङ्ग, शरीरको उचाइ, शरीरको तौल, 
��याकलापको स्तर र स्वास्थ्य अवस्थाह� अनसुार पिन िभ�-िभ� �न्छ। खा� वस्तहु�को सही अंश साइज र अनपुातको लािग स्वस्थकर खानकुेराको िपरािमड जाचँ 
गनुर् बाहक, े खानकुेराका भाग र पोषक तत्वह� बारे जानकारी समावेश गन� खा� लेबुलह�मा पिन ध्यान �दनपुछर्। अझ रा�ो स्वास्थ्यको लािग, उ� पौि�क मान भएका 
खा� वस्तहु� छनोट गनुर्होस।् 

     स्वास्थ्य सुरक्षा कन्� को 
वेबसाइट:

www.chp.gov.hk

को वेबसाइट
www.eatsmart.gov.hk

रा�ो खानुहोस्! स्वस्थकर खानेकराको 
िपरािमडको पालना गनुर्होस्!
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	Eat Smart! Follow the Healthy Eating Food Pyramid!
	Healthy Eating Food Pyramid (Adults)
	Food Groups
	Eat most Grains
	Eat more vegetables and Fruits
	Eat moderately Meat, Fish, Egg and Alternative
	Eat moderately Milks and Alternatives
	Eat the least Fat/Oil, Salt and Sugar
	Drink 6-8 glasses of Fluis every day

	How much food do you need every day?




