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روزانہ پھلوں اور سبزیوں سے لطف اندوز ہوں، 

دو جمع تین کا طریقہ اپنائیں

پیشہ ورانہ مشورہ فراہم کرنے کے لیے ہانگ کانگ نیوٹریشن ایسوسی ایشن اور ورلڈ کینرس ریرسچ فنڈ ہانگ کانگ کا شکریہ Pr
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”روزانہ 2 جمع 3“ کیا ہے؟

حالیـہ سـالوں میـں وسـیع مطالعـہ جـات نـے بتایـا ہـے 

کـہ کافـی مقـدار میـں پھـل اور سـبزیاں کھانـے سـے 

کئـی بـڑی بیامریـوں سـے بچـا جا سـکتا ہے۔ ورلـڈ ہیلتھ 

آرگنائیزیشـن یہـاں تـک بھـی انـدازہ لگاتی ہے کـہ کافی 

مقـدار میـں پھـل اور سـبزیاں کھانـے سـے ہر سـال عاملی طور 

پـر 2.7 ملیـن جتنـی زیـادہ زندگیـاں بھـی بچ سـکتی ہیں۔ لہـذا، ہم 

بہرتیـن صحـت کـو فـروغ دینـے کـے لیے ایـک متوازن غـذا کے حصـے کے طور پـر روزانـہ پھلوں کی 

کـم از کـم 2 رسونگـز اور سـبزیوں کـی 3 رسونگـز )تقریبـا 80 گـرام فـی رسونـگ( کـی سـفارش کریں 

۔ گے
ً

کافی مقدار میں پھل اور سبزیاں کھانا کیوں رضوری ہے؟

زیادہ تر پھلوں اور سبزیوں میں قدرتی طور پر چربی اور کیلوریز کم ہوتی ہیں، جبکہ ان میں کئی 

اقسام کے غذائی اجزاء اور بیامریوں سے بچانے والے مادے، جیسا کہ وٹامنز، مرنلز، پانی، غذائی 

ریشے اور فائیٹو کیمیکلز، موجود ہوتے ہیں۔ کئی تحقیقات نے یہ بھی ظاہر کیا کہ متوازن غذا کے 

حصے کے طور پر کافی مقدار میں پھلوں اور سبزیوں کا استعامل کئی بڑی بیامریوں اور صحت کے 

مسائل، مثل بلڈ پریرش، ذیابیطس، فالج، دل کی بیامریوں، مخصوص کینرسز اور موٹاپے، سے بچانے 

میں مدد کر سکتا ہے۔

ً

کیـا غذائـی طـور پـر متـوازن خـوراک کھانـے کـے لیـے ہمیـں بـس  “روزانہ 2 جمع 3” 

اسـی کـی ہـی رضورت ہـے؟

ایسـی کوئـی بھـی واحـد غـذا نہیـں ہـے، جـو ہمیـں صحـت منـد رہنـے کـے لیـے رضوری متام 

غذائـی اجـزاء فراہـم کـر سـکے۔ لہـذا، ایـک متـوازن غـذا کـے ان بنیـادی اصولـوں پـر 

کریں: عمـل 

·مختلف اقسام کے کھانوں کا انتخاب کریں 	

·ہر کھانے کے بنیادی حصے کے طور پر ثابت اناج استعامل کریں 	

·کافی مقدار میں پھل اور سبزیاں کھائیں 	

·موزوں مقدار میں گوشت، مچھلی، انڈے، دودھ اور ان کی متبادل اشیاء کھائیں 	

·پہلـے سـے تیـار شـدہ یـا محفـوظ کـردہ غذائیـں اور زیـادہ چربـی، منـک اور چینـی کـی حامل  	

غذائیـں کـم کھائیں۔

·کافی مقدار میں مرشوبات پیئیں 	

·باقاعدگی سے کھانا کھائیں 	

·اپنـے کھانـے کـے اسـتعامل کـو باقاعـدہ ورزش کـے سـاتھ تـوازن میـں رکھیـں اور ایـک صحت  	

منـد وزن برقـرار رکھیـں

پھل کی 2 سرونگز کتنی ہوتی ہیں؟

درج ذیل چیزوں کو پھل کی 2 رسونگز کہا جا سکتا ہے۔ تاہم، 

آپ کو جہاں ممکن ہو سکے، تازہ پھل منتخب کرنے چاہیں:

·تازہ، کین میں بند اور جمی ہوئی سبزیاں )ماسوائے محفوظ  	

شدہ سبزیاں، مثل منک لگی اور اچار بنی سبزیاں(

·جڑوں سے حاصل کردہ اور کدو جیسی سبزیاں )ماسوائے ایسی سبزیاں، جن میں  	

کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہوں مگر غذائی ریشہ جات کم ہوں، مثل آلو اور شکر قند(

·پھلیاں، مٹر، مرشوم، سمندری پودے اور کونپلیں 	

·اضافی چینی یا منک کے بغیر سبزیوں کا خالص جوس 	

ً

ً
ً

ً

کئی مختلف اقسام کے پھل کھانے سے آپ کو مختلف غذائی اجزاء حاصل کرنے میں 

مدد ملتی ہے۔ پھل کی ایک رسونگ تقریبا برابر ہوتی ہے:

·چھوٹے سائز کے پھل کے 2 ٹکڑے )مثل آلوبخارہ یا کیوی کا پھل( 	

·درمیانے سائز کے پھل کا 1 ٹکڑہ )مثل مالٹا یا سیب( 	

·بڑے سائز کے پھل کا 1/2 ٹکڑہ )مثل کیل، گریپ فروٹ یا اسٹار فروٹ( 	

·کٹے ہوئے پھل کا 1/2 پیالہ )مثل تربوز، خربوزہ یا ہنی ڈیو میلن( 	

·چھوٹی قسم کے پھل کا 1/2 پیالہ )مثل انگور، لیچی، چیریز یا اسٹرابریز( 	

·اضافی چینی یا نمک کے بغیر خشک پھلوں کی 1 چائے کی چمچ )مثل کشمش یا آلوچے( 	

·اضافی چینی کے بغیر پھلوں کے خالص جوس کا 3/4 گلس* )مثل گودے کے ساتھ مالٹے کا تازہ  	

جوس(۔

)تبرصے: 1 چائے کا چمچ = 15 ملی لیٹر؛ 1 گلس = 240 ملی لیٹر؛ 1 پیالہ = 300-250 ملی لیٹر(

* پورے پھل کے مقابلے میں، پھلوں کے خالص جوس میں غذائی ریشوں کی تعداد کم ہوتی ہے مگر چینی کی مقدار کافی زیادہ 

ہوتی ہے۔ پورا پھل کھانے کا زیادہ مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس کے علوہ، 3/4 گلس )180 ملی لیٹر( سے زیادہ پھلوں کے خالص 

جوس کو پھر بھی پھل کی ایک رسونگ کے برابر سمجھا جائے گا۔

سبزیوں کی 3 رسونگز کیسی ہوتی ہیں؟

درج ذیل چیزوں کو سبزیوں کی 3 رسونگز کہا جا سکتا ہے۔ 

تاہم، آپ کو جہاں ممکن ہو سکے، تازہ سبزیاں منتخب 

کرنی چاہیں:

·تازہ، کین میں بند اور جمی ہوئی سبزیاں )ماسوائے محفوظ شدہ  	

سبزیاں، مثل نمک لگی اور اچار بنی سبزیاں(

·جڑوں سے حاصل کردہ اور کدو جیسی سبزیاں )ماسوائے ایسی سبزیاں، جن میں کاربوہائیڈریٹ  	

زیادہ ہوں مگر غذائی ریشہ جات کم ہوں، مثل آلو اور شکر قند(

·پھلیاں، مٹر، مرشوم، سمندری پودے اور کونپلیں 	

·اضافی چینی یا نمک کے بغیر سبزیوں کا خالص جوس 	

کئی مختلف اقسام کی سبزیاں کھانے سے آپ کو مختلف غذائی اجزاء حاصل کرنے 

میں مدد ملتی ہے۔ سبزیوں کی ایک رسونگ تقریبا برابر ہوتی ہے: 

·پتوں والی کچی سبزی کا 1 پیالہ )مثل سلد کے پتے اور بینگنی رنگ کی گوبھی(۔ 	

·پکی ہوئی سبزیوں، کونپلوں، کدووں یا مرشومز کا 1/2 پیالہ )مثل چائنیز پھول گوبھی، چائن 	

کیل، پالک، بند گوبھی، بین اسپراوٹ، بینگن اور گاجر(

	·اضافی چینی یا منک کے بغیر سبزیوں کے خالص جوس کا 3/4 گلس )مثل گودے کے 

ساتھ ٹامٹر کا تازہ جوس(۔

	·پکی ہوئی پھلیوں کا 1/2 پیالپ )مثل اسنو پیز اور رسخ لوبیا(

)تبرصہ: 1 گلس = 240 ملی لیٹر؛ 1 پیالہ = 300-250 ملی لیٹر(

پھلوں اور سبزیوں کے استعامل کو بڑھانے کے آسان طریقے کیا ہیں؟ 

·کینڈیز، چاکلیٹ اور میٹھی اشیاء کو تازہ پھلوں سے تبدیل کر دیں 	

·سوپ بناتے ہوئے کم گوشت اور زیادہ سبزیاں اور پھلیاں استعامل کریں 	

·باہر کھانے کی بجائے زیادہ کرثت سے اپنا لنچ باکس ساتھ النے کی کوشش کریں۔ اپنے لنچ  	

باکس کا کم از کم ایک تہائی حصہ سبزیوں سے بھریں۔

·کھانے کے اجزاء کی خریداری کرتے ہوئے، بے شک دن یا رات کے کھانے کے لیے، ہر شخص  	

کے لیے کم از کم 3 سے 4 چھٹانک )1 چھٹانک تقریبا 38 گرام کے برابر ہے( سبزیاں خریدیں

·کدووں، مثل لوکی اور بینگن میں گوشت کی بھرت بھری جا سکتی ہے 	

·ایسی سبزیاں پکائیں، جو گوشت کے ساتھ اچھی لگتی ہوں۔ مثالوں میں ٹامٹر، پیاز، سبز اور  	

رسخ مرچیں اور مرشومز شامل ہیں

·جب آپ بوفے والے کسی ریسٹورینٹ میں جائیں، تو سلد والی بار سے رشوع کریں۔ 	

·باہر جاتے ہوئے اپنے ساتھ ایسے پھل رکھیں، جنہیں آسانی سے چھیل جا سکے یا ایک صحت  	

افزاء سنیک کے طور پر کھایا جا سکے۔ مثالوں میں کیلے، آلوچے، انگور اور ناشپاتیاں شامل 

ہیں

·ہمیشہ گھر پر تازہ پھلوں اور سبزیوں کا اچھا ذخیرہ رکھیں 	

·غذائیت ضائع ہونے سے بچنے کے لیے پھلوں اور سبزیوں کو رضورت سے زیادہ نہ پکائیں۔ 	

متوازن غذا کے طور پر روزانہ پھلوں کی کم از کم 2 اور سبزیوں کی 3 رسونگز کھانا صحت 

کو فروغ دیتا ہے!


	Enjoy Fruit and Vegetables Every Day  Two Plus Three is the Way
	What is “2 Plus 3 A Day”?
	Why is it important to consume adequate amounts of fruit and vegetables?
	“2 Plus 3 A Day” is that all we need to do to achieve a nutritionally-balanced diet?
	What counts as 2 servings of fruit?
	What counts as 3 servings of vegetables?
	What are some easy ways to increase fruit and vegetable intake?




