ल पणा आिण वजन कमी कर यासाठी आहार त ा | Diet
plan For Weight Loss in Marathi
(COPYRIGHT 360Marathi.in)
खाली आ ही तु हाला 1500 कॅ लरी दैिनक आहार चाटब ल सांगणार आहोत. वजन कमी कर यात मदत
कर यासाठी, हा पोषण आहार त ा कॅ लरीजची सं या कमी ठेवतो आिण पोषक त वे जा त ठे वतो. या त याम ये
वजन कमी कर यासाठी अशा खा पदाथाचा समावेश कर यात आला आहे, जे आप या भारत देशात आिण खास
क न महारा ात सव सहज उपल ध आहेत.
ल ात या क हा वजन कमी कर यासाठी चा आहार चाट ने काय कर यासाठी, तु हाला पढु ील चार आठवड्यांसाठी
िदवसातून सहा वेळा जेवण आव यक असेल.

पिह या आठवड्याचा वजन कमी कर यासाठी आहार चाट –
Weight loss diet chart for the first week
in Marathi
आहार/MEALS

काय खावे

सकाळी लवकर (सकाळी 6:30 ते 7:30
दर यान)

एक वाटी मेथीचे पाणी.

याहारी/ना ता (सकाळी 7:30 ते 8:30
दर यान)

४ इड या, एक वाटी साभं र, पाव वाटी नारळाची चटणी, एक कप ीन टी आिण चार बदाम.

म य सकाळ (सकाळी 10:00 ते 10:30)

एक कप दधू िकंवा सोया दूध िकंवा फळांचा रस.

दपु ारचे जेवण/दपु ारचे जेवण (दपु ारी 12:30 ते
1:00 दर यान)

तीन पो या (म यम आकारा या) , एक वाटी भात, एक वाटी मसरू , अध वाटी िम भाजी िकंवा िचकन करी
आिण एक वाटी सॅलड. जेव यानतं र दहा ते पंधरा िमिनटांनी एक कप ताक.

सं याकाळचा ना ता/सं याकाळ (दुपारी ३:३० ते
४:०० दर यान)

एक वाटी अक
ं ु रलेले मगू आिण दहा ते पंधरा शगदाणे. यात िलंबाचा रस आिण चवीनुसार मीठ घाला. याऐवजी
काकडी आिण गाजराची कोिशंबीर बनवनू खाऊ शकता.

रा ीचे जेवण/रा ीचे जेवण (सं याकाळी 7:00
ते 7:30 दर यान)

तीन पो या, अध वाटी भाजी/ हरभ याची भाजी/ िफश करी, अध वाटी दही आिण अध वाटी सलाड.
झोप यापूव एक कप कोमट दधु ात िचमटू भर हळद टाकून या.
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पिह या ह या या आहाराचे फायदे –
वरील आहारातील एकूण कॅ लरीज – 1509
 सकाळी लवकर मेथीचे पाणी याय याने पचनश
टाकले जातात.


सधु ारते आिण शरीरातील िवषारी पदाथ बाहेर

भा या, फळे आिण दु धज य पदाथाचा आहारात समावेश के यास शरीरात चरबी जमा हो यापासनू
रोखता येत.े

पिह या ह या या आहारामुळे आठवड्या या शेवटी जाणवणारे बदल
जर तु ही वर िदले या डाएट चाटचे पालन कर यासोबतच हलका यायाम के लात तर तु ही वतःला पवू पे ा अिधक
िनरोगी आिण उ साही वाटू शकाल.
आता वजन कमी कर यासाठी दसु या आठवड्यातील डाएट चाटब ल जाणनू घेऊया.
टीप – जेवण बनवताना जा त तेल वाप नका. तूपही मयािदत माणात सेवन करावे.

दुस या आठवड्याचा वजन कमी कर यासाठी आहार चाट –
Weight loss diet chart for the second
week in Marathi
आहार/MEALS

काय खावे

सकाळी लवकर (सकाळी 6:30 ते 7:30 दर यान)

एक वाटी मेथीचे पाणी.

वजन कमी कर यासाठी सकाळचा ना ता (सकाळी 7:30
ते 8:30 दर यान)

दोन मगू डाळ चा िचला, एक कप ीन टी आिण चार बदाम.

म य सकाळ (सकाळी 10:00 ते 10:30)

१ िकंवा २ कोणतेही हगं ामी फळ.

दपु ारचे जेवण/दपु ारचे जेवण (दपु ारी 12:30 ते 1:00
दर यान)

तीन पो या, थोडा भात, एक वाटी भाजी, एक वाटी सलाड आिण एक वाटी दही.

सं याकाळचा ना ता/सं याकाळ (दपु ारी ३:३० ते ४:००
दर यान)

एक कप नारळ पाणी आिण कप/वाडगा ा े िकंवा िचरलेला टरबजू .

रा ीचे जेवण/रा ीचे जेवण (सं याकाळी 7:00 ते 7:30
दर यान)

दोन पो या, अधा कप मश म/टोफू/िचकन करी आिण अधा कप वाफवलेला पालक/ ोकोली.
झोप यापवू िचमटू भर हळद िमसळलेले दधू या.
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दुस या ह या या आहाराचे फायदे –
वरील आहारातील एकूण कॅ लरीज – 1509


मूग डाळ चीला खा याने शरीराला भरपरू िथने िमळतात. मोसमी फळे खा याने शरीरा या
जीवनस वे आिण खिनजां या गरजा पूण होतात.



नारळा या पा यात असलेले इले ोलाइट आिण पालकाम ये असलेले ि हटॅिमन-सी आिण इतर
पोषक घटक शरीराची रोग ितकारक श वाढवतात.

टीप – खा यापवू भा या आिण फळे पणू पणे धु यास िवस नका.

दुस या ह या या आहारामुळे आठवड्या या शेवटी जाणवणारे बदल


हा वजन कमी कर यासाठीचा डाएट चाट िनयिमतपणे फॉलो के यावर दसु या आठवड्या या
शेवटी तु हाला बरे वाटू लागेल.



तुमची पचनि या सधु ार यास सु वात होईल.



जर तु हाला ऍिसिडटीची सम या असेल तर ती ब याच माणात दरू होईल. तुम या शरीरातील
चरबीही कमी हो यास सु वात होईल.



तुम या आत हे बदल जाणवून तु ही आनंदाने ितस या आठवड्या या आहाराचा अवलबं कराल.

आता वजन कमी कर यासाठी ितस या आठवड्यातील डाएट चाटब ल जाणनू घेऊया.

ितस या आठवड्याचा वजन कमी कर यासाठी आहार चाट –
Weight loss diet chart for the Third week
in Marathi
आहार/MEALS

काय खावे

सकाळी लवकर (सकाळी 6:30 ते 7:30 दर यान)

अ या िलंबाचा रस एक कप पा यात िमसळून या.

वजन कमी कर यासाठी सकाळचा ना ता (सकाळी
7:30 ते 8:30 दर यान)

एक कप/वाडगा दिलया (भाजीपाला ओट्स), एक कप ीन टी आिण चार बदाम/अ ोड.

म य सकाळ (सकाळी 10:00 ते 10:30)

एक उकडलेले अडं े आिण एक िकवी िकंवा एक कप ता या फळांचा रस.

दपु ारचे जेवण/दपु ारचे जेवण (दपु ारी 12:30 ते 1:00
दर यान)

दीड वाटी तांदळ
ू , एक रोटी (तूप िकंवा तूपिशवाय), एक वाटी राजमा क स जी/िफश करी, एक वाटी सलाड
आिण एक वाटी ताक.

सं याकाळचा ना ता/सं याकाळ (दुपारी ३:३० ते
४:०० दर यान)

एक कप ीन टी आिण म टी ेन िबि कट.

रा ीचे जेवण/रा ीचे जेवण (सं याकाळी 7:00 ते
7:30 दर यान)

तीन पो या, अध वाटी मसूर, एक वाटी भाजी िकंवा िशजवलेले िचकन (िचकन टू), अध वाटी सॅलड
आिण डाक चॉकलेटचा तक
ु डा. झोप यापवू एक कप कोमट दधू या.
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ितस या ह या या आहाराचे फायदे –
वरील आहारातील एकूण कॅ लरीज – 1536


िलबं ू पाणी याय याने शरीरातील िवषारी पदाथ बाहेर पडतात.



दिलया खा याने पौि क घटक तर िमळतातच िशवाय पोटही दीघकाळ भर यासारखे वाटते.



शरीरातील िथने आिण ऊज या गरजा अडं ् या या सेवनाने पणू होतात.



जर तु ही भा या आिण फळे खात असाल तर काही भात खा यात काही नुकसान नाही. याच
वेळी, गडद चॉकलेटचा तुकडा िमठाई खा याची इ छा कमी करतो.

टीप – ितस या आठवड्या या शिनवारी, 1500 कॅ लरीजऐवजी, 2000 कॅ लरीज वापर या जाऊ शकतात.

ितस या ह या या आहारामुळे आठवड्या या शेवटी जाणवणारे बदल


ितस या आठवड्या या शेवटी, तु ही वतःला पवू पे ा अिधक उ साही आिण ताजेतवाने
अनुभवाल. तसेच, आठवड्या या शेवटी, तुम या आवड या गो चे सेवन के यावरही, तु हाला
वतःम ये चपळपणा जाणवेल.



तु हाला वजन कमी हो याची िच हे अिधक प पणे िदसू लागतील.

आता वजन कमी कर यासाठी चौ या आठवड्यातील डाएट चाटब ल जाणनू घेऊया.

चौ या आठवड्याचा वजन कमी कर यासाठी आहार चाट –
Weight loss diet chart for the Fourth
week in Marathi
आहार/MEALS

काय खावे

सकाळी लवकर (सकाळी 6:30 ते 7:30 दर यान)

अ या िलंबाचा रस एक कप पा यात िमसळून या.

वजन कमी कर यासाठी सकाळचा ना ता (सकाळी 7:30
ते 8:30 दर यान)

अधा वाटी/कप उपमा (भा या उपमा), एक कप दधू /िहरवा चहा आिण दोन बदाम.

म य सकाळ (सकाळी 10:00 ते 10:30)

एक कप/वाडगा हगं ामी फळ.

दपु ारचे जेवण/दपु ारचे जेवण (दुपारी 12:30 ते 1:00
दर यान)

तीन रोट्या, एक वाटी भाजी, एक वाटी मसूर डाळ िकंवा इतर कोणतीही डाळ/बी स, अध वाटी सॅलड
आिण अध वाटी दही.

सं याकाळचा ना ता/सं याकाळ (दपु ारी ३:३० ते ४:००
दर यान)

एक कप नारळ पाणी िकंवा इतर कोण याही हगं ामी फळाच
ं ा ताजे रस िकंवा ीन टी.

रा ीचे जेवण/रा ीचे जेवण (सं याकाळी 7:00 ते 7:30
दर यान)

एक रोटी, एक कप ाऊन राइस, एक वाटी मसूर/मासे/िचकन/मश म करी आिण अध वाटी उकडले या
भा या. झोप यापूव एक कप कोमट दधू या.
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चौ या ह या या आहाराचे फायदे –
वरील आहारातील एकूण कॅ लरीज – 1486


िनयिमतपणे भा या आिण फळांचे सेवन के याने आपले वजन सतं ुिलत ठे व यास मदत होते.



ते खा याने आप या शरीराला िथने, जीवनस वे आिण खिनजे यांसारखे पोषक त व सहज
िमळतात.

टीप – तु ही रोज या आहारात िकमान पाच कार या भा या आिण तीन कारची फळे समािव करा.

चौ या ह या या आहारामळ
ु े आठवड्या या शेवटी जाणवणारे बदल


चौ या आठवड्या या अखेरीस, तुमचे वजन झपाट्याने कमी होऊ लागेल आिण तु ही वतःला
अिधक िनरोगी आिण चपळ वाटू शकाल.



तुमचे वजन संतुिलत ठे व यासाठी िकंवा वजन कमी कर याची ि या सु ठे व यासाठी आम या
आहार योजनेची पनु रावृ ी करत रहा.

ल पणा िकंवा वजन वाढ यापासून वाच यासाठी काय खावे –
Food For Weight Loss In Marathi
वजन कमी कर यासाठी आिण ल पणापासनू वतःचा बचाव कर यासाठी तु ही खालील गो ी खाऊ शकता आिण
ल पणापासनू मु होऊ शकता.


कोिशबं ीर खा



कमी कॅ लरी अ न या



भरड धा य समािव करा



चवण आिण खा



मध आिण िलबं ू



दु धज य पदाथ जसे क दही आिण बटर इ.



शगदाणे आिण बदाम इ.



िलंबूवग य फळे



सपू या



पालक



सफरचंद



मसरू



लापशी



अंडी



ि हनेगर



avocado

ल पणा टाळ यासाठी काय खाऊ नये? – वजन कमी
कर यापासनू टाळ याजोगे पदाथ
ल पणा या आजारापासनू वतःचा बचाव कर यासाठी, खाली नमदू के ले या या गो चे सेवन क नये.


च ाय आिण िच ससारखे तेल जा त असलेले पदाथ.



उ च साखरयु पेय,े जसे क को ड ि ं स आिण सॉबट्स.



िमठाई आिण खीर यासारखे साखरे चे माण जा त असलेले पदाथ.

वजन कमी कर यासाठी काही यायाम आिण योग – Some
Exercise and Yoga for Weight Loss in
Marathi
वजन कमी कर यासाठी आमचा आहार चाट अवलबं यासोबतच, तु ही तमु या दैनिं दन िदनचयत खालील
यायामाचाही समावेश करावा.


सकाळी आिण सं याकाळी चाला.



दोरीवर उडी मार याचा सराव करा.



पोहायला जाणे.



सायकल वापरा.



झंबु ा िकंवा डा स लासनेही तु ही वजन कमी क शकता.

यायामा यित र योगासनानेही वजन कमी करता येत,े योगासन कर यापवू डॉ टराच
ं ा स ला ज र या: वजन कमी
कर यासाठी खालील योगासने आहेत.
 च ासन


भुजंगासन



वीर भ ासन



नवसन



सयू नम कार

वजन कमी कर यासाठी आणखी काही उपाय – Other Tips
for Weight Loss in Marathi
आमचा आहार चाट आिण वर नमदू के लेले यायाम अिधक भावी कर यासाठी तु ही तुम या जीवनशैलीत खालील
बदल करावेत.

1. वजन कमी कर यासाठी सकाळचा ना ता करायला िवस नका – याहारी हे िदवसाचे
सवात मह वाचे जेवण आहे. ना याकडे दुल के यास मधमु हे , मूड ि वंग आिण ल पणाचा ास
होऊ शकतो. खरं तर, सकाळचा ना ता आप या शरीरातील चयापचय ि येवर थेट प रणाम
करतो. जी य वेळेवर ना ता करत नाही, याची भक
ू हळूहळू वाढत जाते. अशा ि थतीत जा त
भुकेलेला माणसू जा त अ न खाऊ लागतो आिण शेवटी तो ल पणाचा बळी ठरतो.
2. भरपूर पाणी या – पाणी तु हाला ल पणापासनू मु कर यात खपू मदत क शकते. यामळ
ु े
िदवसभरात जा तीत जा त पाणी िप याचा य न करा. श य अस यास, जेवण कर यापवू पाणी
िप याची सवय लावा, यामळ
ु े तमु ची भक
ू थोडी कमी होते आिण तु ही जा त खात नाही.
3. गाढ झोप या – शा ानं ा असे आढळून आले आहे क झोपे या कमतरतेमळ
ु े वजन वाढू
शकते, कारण झोपे या कमतरतेमुळे आप या शरीराची इ सिु लन संवेदनशीलता आिण लुकोज
सहनशीलता कमी होते. यामळ
ु े शरीरातील लेि टनची पातळी कमी होते, यामळ
ु े आपली भक
ू
वाढते. चांगली झोप घेत याने आप या शरीरातील चयापचय आिण यूरोएंडो ाइनची ि या यो य
कारे पणू होते.
4. गाढ झोपेसाठी या िट स वाप न पहा – झोप या या दोन ते तीन तास आधी अ न खा.
खा यानतं र थोडं चालत जा आिण मग झोपी जा. झोप यापवू पलगं पणू पणे व छ करा.
मोबाईल दरू ठे वनू झोपा. झोप यापवू लाईट बंद करायला िवस नका. जर तु हाला झोप येत नसेल
तर तु हाला ची नसलेले पु तक वाचा.
5. तणावापासून दूर राहा – श यतो तणाव टाळा. वा तिवक, तणावामळ
ु े शरीरात असे काही
हाम नल बदल होतात, यामळ
ु े तुमची भक
ू वाढू शकते. हे टाळ यासाठी योगा िकंवा यानाचा
सराव करा.
6. नैरा य टाळा – नेहमी उदास िकंवा िनराश रािह याने ल पणा येऊ शकतो. हे टाळ यासाठी बाहेर
जा आिण तु हाला आनंद देणा या गो ी करा. डायरीत िलहन तमु या भावना य करा आिण
श य अस यास काही सामािजक काय मात भाग या आिण लोकांम ये िमसळा.
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