आहार �नयमावली
* जेवणा�ा वेळा लवकर व �नय�मत असा�ात. जेवण करतेवेळी शांत पर्स�
मनाने करावे.
* जेवण करतेवेळी जेवणावर लक्ष �ावे - टी�ी बघणे, वाचन करणे टाळावे.
आव�कता असेल तरच ना�ा करावा.
* फळे खायची सवय अस�ास नेहमी जेवणाअगोदर फळे खावीत .
* चहा कॉफ� �दवसातून दोनच �ावी. �दवसातून एकदा दूध साखर न घालता
� वा श� अस�ास देशी गायीचे दूध �ावे.
�क
* सकाळी लवकर उठावे व रातर्ी लवकर झोपावे.
* दररोज �नय�मत �ायाम योगासने व जप करावा.
* �दवसा झोपू नये व रातर्ी जागरण क� नये.
* आठव�ातून कमीत कमी एकदा �तळा�ा तेलाने अ�ंग �णजेच मा�लश
करावी.

घटक पदार्थ
धान्य

दररोज खाणे.
१५ददवसातून एकदा.
ताांदळ
ू , दळण के लेले ताांदळ
ु , फुलके , मगु ाच्या डाळीची पेज
चपाती,ज्वारीची
भाकरी,शेंधेलोंि(काळे मीठ)

कडधान्य(डाळी)

मगु डाळ, मसरू डाळ

फळभाज्या

पडवळ, भेंडी,दधु ी भोपळा, श्रावण
घेवडा, घोसाळे ,सरु ण.

पालेभाज्या(बेसिाच्या
नपठाच्या ऐवजी मगु ाच्या
डाळीचे पीठ वावरावे.)
कोद िंबीर(दह्याऐवजी
नलांबाचा रस नकांवा ताक
वापरावे.)

पालक, तादां ळ
ु जा, कोनथबां ीर,
लालमाठ ,चाकवत,राजनगरा.

तरू डाळ,मटकी, राजमा,उडीद,
चवळी
काांडा,बटाटा,कोबी,फ्लॉवर,
गवारी, िवलकोल, लाल
भोपळा, कारले, मळ
ु ा, हातगा
फुल,नसमला नमरची
मेथी, आळु, आबां टचक
ु ा,
शेप,ू अबां ाडी.

बीट, मळ
ु ा, गाजर, कोबी

टोमॅटो, काकडी

दही घतलेली कोनशबां ीर

फळिं

सफरचांद, नचक्कू, अजां ीर,
द्राक्षां(काळे), काळे मिक
ु े , खजरू ,
आवळा, आबां ा
पनु दिा+आले, कोनथांबीर, कढीपत्ता

खारट नपस्ता, खारट काजू

मगु ाचे पापड

के ळी ,सांत्री, पेरू,नहरवे द्राक्षां,
पपई, बोरे , नसताफळ, जदाथळू,
बदाम,खारीक, कवठ
िारळ,लाल नतखट,
लसणू ,जवस,, भईु मगू , कारले,
नचांच
िाचणी

मािंसाहार
उपवासाचे पदार्थ

मटण सपू , पाया सपू
सरु ण, भेंडी, राजनगरा,नशगां ाडे पीठ

देशी कोंबडीचे माांस व अडां ी
वरीचे ताांदळ
ू ,रताळे

लोणचे

नलांबू, ड्राय िुईट्स, हळद, आवळा

सूप
पाणी

तेल

मगू , पालक,फळ भाज्याचां े सपू
साधे, उकळूि गार के लेले पाणी,
सोन्या सह उकळलेले पाणी
देशी गाईचे दधू -तपू , लोणी,ताजे
ताक,चहा (१/२कप)
शेंग तेल

फळाांचे लोणचे, कै रीचे लोणचे,
नमक्स लोणचे
मशरूम, नचकि,मका याच
ां े सपू

व्यसने/सवयी

लवगां , वेलची

चटणी( नहरव्या नमरची
ऐवजी लाल नमरचीच
वापरावी)
पापड

दुधाचे पदार्थ

कॉफी
िारळाचे तेल
सपु ारी, बडीशेप,पाि

न खाण्याचे पदार्थ.
हॉटेल मधील खाणे, बेकरी उत्पादिे,
निजमधील थडां पदाथथ,
दही,पिीर,जेवणात वरूि मीठ
खाणे,दनहदधू +भात, दधू +भात
हरभरा, वाटाणा, बेसि

मसालेदार पालेभाज्या.

उडीद,पोहे,बटाटा,साबदु ाणा याांचे
पापड.
बॉयलर कोंबडी,सक
ु े मासे
बटाट्याचे वेफसथ, साबदु ाणा, तळलेले
पदाथथ
टोमॅटो, नमरचीचे खारट लोणचे
टोमॅटो सपू
निज मधील पाणी, तहाि िसतािा
पाणी नपणे
दही, मीठ घातलेले ताक,नमल्कशेक
करडई तेल,सयू थफूल तेल,ररफाईडां तेल,
मोहरीचे तेल
नसगारे ट, गटु खा, तांबाख,ू मद्यपाि

कॅ�र, मधुमेह, जाडपणा,डोळयांचे आजार, �कडनी �वकार यां�ासाठी
आहाराचे �नयम
* सूयार्�ापूवी जेवण करावे.
* भा�ा �शज�वतांना गाईचे तूप वापरावे. सा�ा �मठाऐवजी काळे मीठ
वापरावे.
* पातळ आहार : मुगाचे कढण, ताांदळा�ा ला�ाांचे पाणी, फळांचे रस,
कोकम सरबत

7045607187
7304751357
022-22081081
8169507436
7045607187

