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“एक दिनमा 2 प्लस 3” भनेको के हो?
हा्लैका वर्षहरूमा गरिएका ववस्ारि् अध्य्यनहरू्ले
ू ्था ्िकािीहरू खाएमा
प्या्षप्त मात्ामा फ्लफ्ल
धेिै जसो मुख्य िोगहरूको िोकथाम गन्षमा मद्द् गन्षसक्छ
ु िखाउ्छन्
े
ँ । ववश्व सवास्थ्य संगठन (World
भन्े किा
ू
Health Organization) ्ले प्या्षप्त मात्ामा फ्लफ्ल
्था ्िकािीहरू खाएमा प्रत्येक वर्ष ववश्वव्ापी रूपमा
समभव्: बढीमा 2.7 वमव्ल्यन मावनसहरूको जीवन्लाई बचाउन
कृ सवास्थ्य्लाई वकृवधि गन्षका
सदकन्छ भनी अनुमान पवन ग्छ।्ष हामी्ले त्यसकािण , सववोतकष्ट
ै
ू ि3
्लावग सन्ुव्ल् आहािको भागको रूपमा िवनक
रूपमा कम्ीमा 2 वहससा फ्लफ्ल
वहससा ्िकािीहरू (प्रव् वहससा ्लगभग 80 ग्ाम) सेवन गन्ष वसफारिस ग्छछौं।

• अत्यवधक मात्ामा फ्लफू ्ल ्था ्िकािीहरू खानुहोस्
• प्या्षप्त मात्ामा मासु, मा्छा, अण्ा, िध
ू ि ्यसका ववकलपहरू खानुहोस्
• कम प्रशोधन गरिएका वा ्बबामा िावखएका खानेकुिाहरू ि धेिै वचल्लो, नुन ि वचनी भएका
खानेकुिाहरू खानुहोस्

धेिैजसो फ्लफू ्ल ्था ्िकािीहरूमा वचल्लो पिाथ्ष ि क्या्लोिीहरू प्राककृ व्क रूपमा न्यन
ू हुन्छ। ्यद्यवप,
व्नीहरू्ले वभटावमन, खवनजहरू, पानी, आहािी्य फाइबि ि फाइटोके वमक्लहरू जस्ा पोरक ्तवहरू ि
िोग्लाई िोकथाम गनने वस्हरू
ु
व्ापक िा्यिामा प्रिान ग्छ्षन।् सन्ुव्ल् आहािको भागको रूपमा प्याप्त
्ष
मात्ामा फ्लफू ्ल ्था ्िकािीहरू खाना्ले हाइपिटेनसन, मधुमह
े , सट्ोक, मुटु िोग, वनवचि् क्यानसिहरू ि
मोटोपन जस्ा मुख्य िोग ्था सवास्थ्य समस्याहरूको िोकथाम गन्षमा मद्द् गन्ष सक्छ।

"एक दिनमा 2 प्लस 3" त्यो सबै हामी्लाई पौवष्टक रूपमा सन्ुव्ल् आहाि हावस्ल
गन्ष आवश्यक पनने कु िा हो?
ऐसे कोई भी अके ्ला भोजन नहीं है, जो हमें सवसथ िहने के व्लए आवश्यक सभी पोरक
्तव प्रिान कि सक्ा है। इस प्रकाि, सं्ुव्ल् आहाि के इन महतवपूण्ष वसधिां्ों
का पा्लन किें :
• वववभन् प्रकाि के खाद्य पिाथ्ष चुनें
• प्रत्येक अनाज के प्रमुख घटक के रूप में साबु् अनाज वा्ले भोजन ्लें

• 1 टेब्लचमचा वचनी वा नुन नथवपएको सुकाइएको फ्लफू ्ल (जस्ै दकसवमस वा आ्लुबख्ा)

• 3/4 वग्लास वचनी वा नुन नवमसाइएको ्िकािीको जुस (जस्ै पलपसवह्को टमाटिको ्ाजा
जुस)

• 3/4 वग्लास वचनी नथवपएको शुधि फ्लफू ्लको जुस* (जस्ै पलप सवह्को ्ाजा सुन््लाको जुस)।

• 1/2 कचौिा पकाइएका वसमीहरू (जस्ै स्ो वपज वा िा्ो िाजमाहरू)

• प्या्षप्त मात्ामा ्ि्ल पिाथ्षहरू वपउनुहोस्

(रटपपणी: 1 टेब्लचमचा = 15 ml; 1 वग्लास = 240 ml; 1 कचौिा = 250-300 ml)

• वन्यवम् रूपमा खानाहरू खानुहोस्

(रटपपणी: 1 कचौिा = 240 ml; 1 कचौिा = 250-300 ml)

* समस् फ्लफू ्लको ्ु्लनामा, शुधि फ्लफू ्लको जुसमा आहािी्य फाइबि कम हुन्छ ्ि वचनीको मात्ा उच्च हुन्छ। समस् फ्लफू ्ल

• वन्यवम् अभ्यास गिे ि आफनो खाना सेवन्लाई सन्ु्लन गन्षुहोस् ि आफनो सवसथकि ्ौ्ल का्यम
िाख्ुहोस्

उपभोग गन्ष सुझाव दिइन्छ। ्यस बाहक,
े 3/4 वग्लास (180 ml) भनिा बढी शधि
ु फ्लफू ्लको जुस्लाई अझैपवन फ्लफू ्लको एक
वहससाको रूपमा मात् गणना गरिन्छ।

िोजनुप्छ्ष :
• ्ाजा, क्यान ्था दरिजका फ्लफू ्लहरू (थवपएको वचनीको मात्ा धेिै
भएका फ्लफू ्ल ्ेसट्षहरू ि नरिव्ल, ििै ँ ि एभोका्ो जस्ा प्राककृ व्क
रूपमा वचल्लो पिाथ्ष धेिै भएका फ्लफू ्लहरू बाहेक)
• सुकाइएका फ्लफू ्लहरू ि वचनी ि नुनवबनाको खजुि
• वचनी नथवपएको शुधि फ्लफू ्लको जुस*

वववभन् प्रकािका फ्लफ्लहरू
ू
खाना्ले ्पाईं्लाई वभन्-वभन् पोरक ्तवहरू
प्राप्त गन्ष मद्द् ग्छ।्ष एक वहससा फ्लफ्ल
ू ्लगभग वनम्नसँग बिाबि हुन्छ:
• 2 टु क्ा सानो-आकािको फ्लफू ्ल (जस्ै प्लम वा दकवीको फ्ल)
• 1 टु क्ा मध्यम-आकािको फ्लफू ्ल (जस्ै सुन््ला वा स्याउ)
• 1/2 टु क्ा ठू ्लो-आकािको फ्लफू ्ल (जस्ै के िा, मौसमी ि सटाि रिु ट)
• 1/2 कचौिा कारटएको फ्लफू ्ल (जस्ै ्िबूजा, खिबूजा वा हवनड्ू वम्लोन)

फ्लफू ्ल ि ्िकािीहरूको सेवन्लाई बढाउने के ही सहज ्रिकाहरू के -के
हुन्?
• क्यान्ी, चक्लेट ि वमठाइहरूको सट्ामा ्ाजा फ्लफू ्ल प्र्योग गन्षुहोस्

के -के 2 वहससा फ्लफू ्लको रूपमा गणना हुन्छ?
वनम्न कु िाहरू 2 वहससा फ्लफू ्ल्फ्ष गणना हुन सक्छन्। ्यद्यवप, ्पाईं्ले समभव हुँिा ्ाजा फ्लफू ्ल

प्या्षप्त मात्ामा फ्लफू ्ल ्था ्िकािीहरू उपभोग गन्ष दकन महत्वपण
ू ्ष ्छ?

• 1/2 कचौिा सानो-आकािको फ्लफू ्ल (जस्ै अङगुि, व्लची, चेिी वा सट्बेिीहरू)

के -के 3 वहससा ्िकािीहरूको रूपमा गणना हुन्छ?
वनम्न कु िाहरू 3 वहससा ्िकािीहरू्फ्ष गणना हुन
सक्छन्। ्यद्यवप, ्पाईं्ले समभव हुि
ँ ा ्ाजा
्िकािीहरू िोजनुप्छ्ष:

• सुपहरू पकाउँ िा मासु कम ि ्िकािी ि वसमीहरू धेिै प्र्योग गन्षुहोस्
• बावहिको खानुभनिा आफनै ्लनच बकस ्लैजानुहोस्। आफनो ्लनच बकसको कम्ीमा एकव्हाइ वहससा ्िकािी्ले भन्षुहोस्
• दिउँ सोको वा िाव्को खानाको ्लावग सामग्ीहरूको दकनमे्ल गिा्ष, प्रत्येक व्वतिको ्लावग
कम्ीमा 3 िेवख 4 tael (1 tael बिाबि 38 ग्ाम) ्िकािीहरू खरिि गन्षुहोस्

• ्ाजा, क्यान ्था दरिजका ्िकािीहरू (नुन िावखएका ि
अचाि बनाइएका ्िकािीहरू जस्ा ्बबामा िावखएका ्िकािी
बाहक)
े

• हे्यिी ग््ष ि भानटाजस्ा ग््षहरू्लाई मासु्ले भन्ष सदकन्छ

• जिा ि ग््षका ्िकािीहरू (काबवोहाइड्ेटको मात्ा उच्च भएका ्ि आहािी्य फाइबि न्यून भएका
्िकािीहरू बाहक,
े जस्ै आ्लु ि सखिखण्हरू)

• बुफे िे सटु िेनटमा जाँिा, स्लाि बािबाट सुरु गन्षुहोस्

• मासुसँग वमलने ्िकािीहरू पकाउनुहोस्। टमाटि, प्याज, हरि्यो ि िा्ो वशम्ला वमच्ष ि
च्याउहरू उिाहिण हुन्

• वसमी, के िाउ, च्याउ, वसवव् ि सप्राउट

• सवज्लै ्छो्ाउन वा सवास्थ्यकि स््याकको रूपमा खान सदकने फ्लफू ्लहरू व्लनुहोस्। के िा,
प्लम, अंगुि ि नासपा्ीहरू उिाहिण हुन्

• वचनी वा नुन नथवपएको शुधि ्िकािीको जुस

ँ ै घिमा ्ाजा फ्लफू ्ल ि ्िकािीहरू भण्ाि गिे ि िाख्ुहोस्
• सध

वववभन् प्रकािका ्िकािीहरू खाना्ले ्पाईं्लाई वभन्-वभन् पोरक ्तवहरू प्राप्त
गन्ष मद्द् ग्छ्ष। एक वहससा ्िकािी ्लगभग वनम्नसँग बिाबि हुन्छ:

• पोरणको क्षव््लाई कम गन्षको ्लावग फ्लफू ्ल ि ्िकािीहरू्लाई धेिै नपकाउनुहोस्।

• 1 कचौिा काँचो पा् भएका ्िकािीहरू (जस्ै ्लेटस वा बैजनी बनिा)।
• 1/2 कचौिा पकाइएको ्िकािी, सप्राउट, ग््ष वा च्याउहरू (जस्ै वचवन्याँ बनिा, वचवन्याँ के ्ल, साग,
से्ो बनिा, वसमीको सप्राउट, भानटा वा गाजि)

सन्ुव्ल् आहािको रूपमा प्रत्येक दिन 2 वहससा फ्लफू ्ल ि 3 वहससा ्िकािी खाना्ले
सवास्थ्य वकृवधि ग्छ्ष!

