
ઉત્તમ આહાર 
(બ્લોગ પર તા. 19-7-2016 ) 

મન ેમળેલા એક ઈમેલના આધાર ેજમેાાં  સહનુ ેજાણ કરવા જણાવાયુાં  હતુાં .  
 નચે ેવણવ વેલ ત્તમમ આહાર પકકચ ક્ય  તેનો ત્તપયોગ કરવા યયનન કરો. એ દરકેમાાં વચટામચન, 
પોષક દ્રવ્યો અન ેક્ષારચય તત્ત્વો (મચનરલ) રહેલાાં છે. એ દરકે આપણા સારા સ્વાસ્્ય માટેના 
તથા રોગો સામે રક્ષણ આપવાના અન ેલાાંબા આયષુ્ય માટેના વચક્યચષ્ટ  ગણુો ધરાવે છે.  

આહાર યમાણ ગણુ/ફાયદા 

બ્રોકલચ બે (આક્યર ે150 ગ્રામ)  વચટામચન સચ, એ અન ે બચટા 
કેરોટચન(વચટામચન 'એ'નુાં  પવુવ સ્વરુપ) તથા 
રસેા-ફાઈબર 

ગાજર મધ્યમ કદનચ બે  આાંતર ે દચવસે બે ગાજર લેવાથચ સ્રોક સામે 
રક્ષણ મેળવવા પરુતુાં  વચટામચન 'એ' મળચ રહે 
છે. જને ે હાટવએટેક થયેલો હોય તેમનુાં  
સ્રોકજોખમ 50% જટેલ ુે ઓછુાં  થઈ ક્યકે છે.  

મરેાાં 1 કે વધ ુ  મરેામાાંનચ તચખાક્ય એન્ટચ ઑક્સચડન્ટ છે. 
એમાાં લોહચન ેપાતળુાં  કરવાનો ગણુ છે. આથચ 
સ્રોક સામે રક્ષણ મળે છે, કૉલેસ્રોલનુાં  યમાણ 
ઘટે છે, ડચ.એન.એ.ન ે રક્ષે છે, આનાંદનચ 
લાગણચ જન્માવનાર તત્ત્વન ે પણ કદાે 
યોનસાહચત કર ેછે.  



પાલખ (સ્પચનચે) 1 કપ – રાાંધ્યા વચનાનચ  પાલખમાાં વચટામચન એ, સચ તથા બચ સમહુનો 
એક યકાર અન ેમેગ્નસેચયમ હોય છે, જ ેકેન્સર 
સામે, હૃદયરોગ સામે અન ેસ્રોક સામે રક્ષણ 
આપ ે છે. વળચ એ ક્યરચરમાાં પદેા થતા 
નકુસાનકારક મકુ્તકણોનચ ત્તનપમચ રોકે છે, 
અન ેહાડકાાંન ેકદાે પોેાાં થતાાં પણ અટકાવે 
છે.  

મક્યરુમ પા (1/4) કપ સકુવેલાાં 
ત્તમમ જાતનાાં  

 જનેુાં  કાબોવહાઈડ્રટેમાાં રુપાાંતર થાય છે એ પદાથવ 
મક્યરુમમાાં હોય છે. એનાથચ રોગયતચકારક 
ક્યક્તચન ેબળ મળે છે. મક્યરુમનચ બધચ ત્તમમ 
જાતો કેન્સર અન ે વાયરસથચ ફેલાતા રોગો 
સામે રક્ષણ આપ ેછે.  

ટામેટાાં 1 મધ્યમ કદનુાં  ટામેટુાં    ટામેટામાાં એક યકારનુાં  એન્ટચ ઑક્સચડન્ટ 
રહેલુાં  છે, જ ે વચટામચન સચ કરતાાં પણ વધ ુ
ક્યક્તચક્યાળચ છે. એનાથચ રોગયતચકારક ક્યક્તચ 
જાગ્રત થાય છે અન ે વદૃ્ધાવસ્થા લાવનાર 
પરચબળન ેકાબમુાાં  રાખ ેછે.  

સ્રોબરચ 1/2 કપ     એમાાંનુાં  અમ્લ તત્ત્વ કેન્સર યતચરોધક છે.   

પપકયુાં, પાઈનપેલ 
અન ેકચવચ  

એક પપકયુાં, 1 કપ 
પાઈનપેલ, 1-2  કચવચ  

 પાેનક્રચયાન ેમદદકરનાર તત્ત્વો આ ફળોમાાં 
પશુ્કળ યમાણમાાં રહેલાાં છે. એનાથચ 
રોગયતચકારક ક્યક્તચનચ ક્ષતચન ે લચધ ે થતા 



રોગોથચ માાંડચ એલર્જી, કેન્સર અન ે એઈડ 
સદુ્ધાાંમાાં  મદદ મળે છે.   

કેરચ 1 કેરચ  એમાાં રહેલુાં  એક જાતનુાં તત્ત્વ રોગયતચકારક 
ક્યક્તચમાાં વધારો કર ેછે.   

લીંબ ુવગવનાાં ફળો 1 મોટુાં  મોસાંબચ કે એનાાં 
જટેલા યમાણમાાં અન્ય 
એ વગવનાાં ફળ 

 આ ફળોમાાં રહેલુાં  વચટામચન સચ વચવચધ 
કેન્સર જમે કે ફેફસાાં, ગળુાં, હોજરચ, અન્નનળચ 
વગરે ેસામે રક્ષે છે. એમાાં સારા યમાણમાાં એક 
ત્તપયોગચ તત્ત્વ છે જને ેવચટામચન પચ પણ કહ ે
છે.  

આલ ુ(એયચકોટ ) 3 તાજાાં  તાજાાં આલમુાાં વચટામચન 'એ'નુાં  પવુવ રુપ સારા 
યમાણમાાં હોય છે. ત્તપરાાંત એમાાં વચટામચન સચ 
અન ેફાઈબર પણ હોય છે.  

કેળાાં મધ્યમ કદનુાં  એક  મેગ્નશે્યમનો ભરપરુ ખજાનો  (જ ે
રુધચરાભચસરણમાાં મદદ કર ે છે), પોટેશ્યમ 
અન ેસાકરના  ધચમા અભચક્યોષણમાાં સહાયક,  
એક યકારના દ્રાવ્ય ફાઈબરનો સુાંદર સ્રોત, ફ્રચ 
રડૅચકલન ેરક્તક્યકવ રામાાં યવેક્યતાાં રોકે છે.  

લસણ તાજા લસણનચ 2-3 
કળચ અથવા 1 ેમેચ 
લસણનો પાત્તડર 

 એનાથચ બ્લડયકે્યર અન ે કૉલેસ્રોલ ઘટે છે. 
એમાાં કેન્સરના કોષોનો નાક્ય કર ે તેવાાં 
રસાયણ (કેમચકલ) પણ હોવાનચ ક્ય તા છે.  



લચલચ  ેા  

(લમેનગ્રાસ  નહીં)  

1 કપ  લચલચ ેામાાં પોલચ ફચનોલ નામનુાં  રસાયણ 
હોય છે, જ ે હૃદયરોગ, કેન્સર અન ે સ્રોકનુાં  
જોખમ ઓછુાં  કરવામાાં મદદ કર ેછે.  

કઠોળ સારચ રચતે રાાંધલેુાં  1 કપ  એમાાં સારા યમાણમાાં યોટચન અન ે જટચલ 
કાબોવદચત પદાથવ હોય છે. વળચ એમાાં દ્રાવ્ય 
અન ેઅદ્રાવ્ય બાંને જાતના ફાઈબર પણ છે.   જ ે
કબજીયાત દુર કરવામાાં મદદ કર ે છે. વળચ 
એમાાં કેન્સર સામે રક્ષણ આપ ેતેવાાં  રસાયણો 
પણ રહેલાાં છે.  

સોયાબચન  અન ેટોફુ  120 ગ્રામ ટોફુ અથવા 
એના યમાણમાાં 

સોયાબચનનચ કોઈ પણ 
વાનગચ  

 હાનચકારક કૉલેસ્રોલનુાં  યમાણ ઘટાડ ે છે, 
જનેાથચ હૃદયરોગનુાં  જોખમ ઘટે છે. અભ્યાસમાાં 
જાણવા મળયુાં  છે કે જ ેલોકો નચયમચત રચતે 
સોયાબચનનચ વાનગચ લેતા હોય તેમન ે 
યોસ્ટેટ, આાંતરડાાં, ફેફસાાં, જઠર વગરેનેા 
કેન્સરનુાં  જોખમ ઘટે છે કે એનો દર નચેો જાય 
છે.  

સેમન  મચ્છચ 100 ગ્રામ  એમાાં હૃદયરોગ સામે રક્ષણ આપ ે તેવુાં  
ઓમેગા-3 ઓઈલ હોય છે. ત્તપરાાંત એમાાં 
કેલ્શશ્યમ, મેગ્નશે્યમ, યોટચન અને વચટામચન 
બચ પણ છે.  



ઑટ 1 કપ ઑટમચલ, અથવા 
1-1/4(1.25) કપ ઑટ 

ફ્લેક 

 ઑટબ્રનેથચ કૉલેસ્રોલ અન ેબ્લડયકે્યર ઘટે છે. 
આાંતરડાના કેન્સરનુાં  જોખમ પણ કદાે ઘટે છે. 
ઑટમાાં દ્રાવ્ય અન ે અદ્રાવ્ય બાંન ે યકારના 
ફાઈબર રહેલા છે, જ ેકબજીયાત દુર કરવામાાં 
મદદ કર ેછે. 

   

 


