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��. शुगर असलेले ��ण िकती दूध िपऊ शकतात?
��. 40 वषा��या वयात शुगर िकती असावी?
��. शुगर झटपट कशी कमी करावी?
��. दधुामुळे साखर वाढते का?

भारतात मधुमेहा�या ��णांची सं�या िदवस�िदवस वाढत आहे. ��येक 5 पकै� जवळपास 2
भारतीयांना मधुमेहाची सम�या आहे. पािहलं तर मधुमेह हा �वतःच भयंकर आजार नसून तो
हळूहळू शरीरा�या िविवध अवयवांना आप�या नंतर िविवध रोगांना आमं�ण देऊन नुकसान
करतो. जसे आपण सहजपणे पाहू शकतो क� उ� र� शक� रा असले�या ��णाला डो�यांचे
आण मू��पडाचे आजार, बधीरपणा यासार�या सम�या असू शकतात.

मधुमेहावर िनयं�ण ठेव�यासाठी औषध आण �यायामाइतकेच मह�व आहार �कवा आहाराचे
आहे. असे मानले जाते क� मधुमेहाचे ��ण सामा�य जीवन जगू शकत नाहीत, �हणून �यांनी
अ�यंत कठोर आहार �यावा.

आ�ही तु�हाला सांगतो क� मधुमेहाचे कारण इ�सु�लन नावा�या हाम�नचा �ाव आहे. �या�या
घटनेची इतर कारणे �हणजे जा�त ताण, वजन �कवा वय, तसेच अनुवांशक कारणे. हा असा
आजार आहे �याम�ये जा�तीत जा�त टाळणे तु�हाला सुर�त ठेवते. जर तु�ही आहारात
काही चूक केली असेल �कवा आव�यक ठरलेली िदनचया� पाळली नसेल, तर तु�हाला �याच
�माणात अधक सम�यांना सामोरे जावे लागू शकते. अशा प�र��थतीत, तुम�यासाठी िवश�
मधुमेह आहार चाट� पाळणे अ�यंत आव�यक आहे.

वाचा – मधुमेहाची मािहती – �कार, ल�णे, कारणे, द�ुप�रणाम, उपचार, टाळ�याचे उपाय,
आहार त�ा
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मधुमेह आजार असा आहे क� तो तु�हाला एकदा झाला तर तो आयु�यभर तुम�यासोबत
राहतो. जा�तीत जा�त संयम ठेवून तु�ही �यावर िनयं�ण ठेवू शकता. आण हे कर�यासाठी,
तु�हाला एक िवश� िदनचया� पाळावी लागेल आण पौि�क आहार �यावा लागेल. वाढता
ल�पणा, अत ताणतणाव, अिनयंि�त खाणे आण �यायाम न करणे यामुळे तु�हाला मधुमेहाचे
बळी �हावे लागते. �हणून जर तु�हाला याला सामोरे जायचे असेल तर तु�हाला ते िनयिमतपणे
करावे लागतील. हे क� शकत नस�यामुळे या आजाराने बाधत लोकांची सं�या झपा�ाने
वाढत आहे. र�ातील साखर असले�या लोकांसाठी संतु�लत आण िनयिमत आहार घेणे खूप
मह�वाचे आहे. याशवाय, अनुकूल आहार चाट� फॉलो क�न तु�ही तुमचा मधुमेह िनयंि�त
क� शकता तसेच इ�सु�लनचा डोस कमी क� शकता.

जर तु�ही �याचा बळी असाल तर तु�हाला एकूण रोज�या सेवनात अनु�मे 40 ट�े, 40 ट�े
आण 20 ट�े कॅलरीज अ�पदाथा�मधून कब�दके, चरबी आण �थने िमळा�यात. परंतु जे
ल� आहेत �यां�यासाठी एकूण कॅलरीजपकै� 60 ट�े कॅलरीज कब�दकांमधून, 20 ट�े
फॅटमधून आण 20 ट�े �ोटीनमधून �या�यात.

मधुमेहा�या ��णांसाठी आदश� आहार त�ा कोणता असावा तसेच कोण�याही िवश� ��थतीत
मधुमेह िनयं�णात ठेव�यासाठी काही खास सूचना जाणून घेऊया.

जाणून �या – शुगर लेवल िकती असावी?
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मधुमेही ��णा�या आहारात ६० ट�े काब�हायड� ेट, २० ट�े चरबी आण २० ट�े �थने
असावीत. 1500-1800 िदवसभर घेणे आव�यक आहे. दोन हंगामी फळे आण तीन
�कार�या भा�या रोज खा�याच लागतात. मांसाहार क� नये, िवशेषतः लाल मांस अ￭जबात
खाऊ नये. तु�ही खाली िदले�या डायबेिटस आहार सारणीचे पालन केले तर बरे होईल.

सकाळसाठी – मधुमेह आहार त�ा मराठी

सकाळी उठ�यावर अधा� चमचा मेथी पावडर �लासभर पा�यात टाकून �या �कवा
रा�ी बाल� पा�यात भजवून हे पाणी सकाळी गाळून �या.
तासाभरानंतर, तु�ही शुगर �� चहा आण 2-3 िब��कटे सौ�य गोडवा घेऊ शकता.
ना��यासाठी, एक वाटी अंकुरलेले धा�य आण नॉन-��कम दूध �कवा एक ते दोन
वा�ा ओटमील आण �ाऊन �ेड. तेल नसलेले दोन पराठे आण एक वाटी दही,

https://360marathi.in/blood-sugar-level-in-marathi/


ग�हाचे �े�स आण �ीमशवाय दूध.

दपुारसाठी – मधुमेह आहार त�ा मराठी

दपुार�या जेवणापूव� पे�, सफरचंद, सं�ी �कवा पपई खा.
दोन रो�ा, एक छोटी वाटी भात, एक वाटी मसूर, एक वाटी भाजी, एक दही आण
एक �ेट सलाड खा.

सं�याकाळसाठी – मधुमेह आहार त�ा मराठी

सं�याकाळ�या �नॅकम�ये तु�ही साखरेशवाय �ीन टी आण हलक� गोड िब��कटे
�कवा कोणताही बेक केलेला ना�ता घेऊ शकता.

रा�ीसाठी – मधुमेह आहार त�ा मराठी
रा�ी�या जेवणात दोन रो�ा आण एक वाटी भाजी खावी.
झोप�यापूव� एक �लास कोमट दधुात एक चतुथा�श चमचे हळद टाकून �या.

तु�हाला कदाचत मािहत नसेल पण ल�पणा देखील मधुमेह रोग हो�यासाठी आण मधुमेह
असले�या ��णासाठी घातक आहे. �हणून ल�पणा कमी कर�यासाठी तु�ही डाएट चाट� फॉलो
क�न वजन कमी क� शकतात,

(PDF) ल�पणा आण वजन कमी कर�यासाठी आहार त�ा | Diet plan For Weight
Loss 
बाबा रामदेव यांचे वजन कमी कर�यासाठी िट�स आण डाएट | Baba Ramdev Diet
Plan For Weight Loss

मधुमेह आहार त�ा मराठी 2 | Diabetes Diet Chart 2

मधुमेहावर िनयं�ण ठेव�यासाठी सव��थम आहार आण जीवनशैलीत बदल करणे आव�यक
आहे. अ�यथा साखरेवर िनयं�ण ठेवणे कठीण होते. मधुमेह एक चयापचय िवकार आहे.
याम�ये आपण जे काही खातो ते �लुकोजम�ये �पांत�रत होते आण र�ा�ारे संपूण� शरीरात
पसरते. इ�सु�लन हाम�न नंतर �लुकोजचे ऊज�त �पांतर करतो. मधुमेहामुळे एकतर शरीरात
पुरेसे इ�सु�लन तयार होत नाही �कवा शरीर इ�सु�लनचा यो�य वापर क� शकत नाही.
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�यामुळे शरीर साखर, �टाच� आण इतर अ�ाचे ऊज�त �पांतर क� शकत नाही. �यामुळे
माणसाचा आहार हा �या�या र�ातील साखरेची पातळी, िदनचया�, �यायामा�या सवयी,
शरीराची रचना यावर अवलंबून असतो.

सकाळी ६ वाजता – एक �लास पा�यात अधा� चमचा मेथी पावडर टाकून �या.
सकाळी ७ वाजता – एक कप शुगर �� चहा, १-२ हलक� साखरेची िब��कटे घेता
येतील.
�याहारी / ना�ता – अध� वाटी अंकुरलेले धा�य आण एक �लास दूध �ीमशवाय.
सकाळी 10 नंतर – एक लहान फळ �कवा लबूपाणी.
दपुारी 1 वाजता दपुारचे जेवण – पीठा�या 2 रो�ा, एक वाटी तांदूळ, एक वाटी
मसूर, एक वाटी दही, अध� वाटी सोया �कवा पनीर करी, अध� वाटी िहर�या भा�या
आण एक �ेट. एक� को￮शबीर.
4 pm – साखर �कवा साखर नसलेला एक कप चहा आण साखर मु� िब��कटे
�कवा टो�ट �कवा 1 सफरचंद.
सं�याकाळी 6 वाजता – एक कप सूप �या
रा�ीचे जेवण – दोन रो�ा, एक वाटी भात (आठव�ातून २ वेळा �ाऊन राइस)
आण एक वाटी मसूर, अध� वाटी िहर�या भा�या आण एक �ेट सॅलड. साय आण
साखरेशवाय एक �लास दूध �या. असे के�याने रा�ी अचानक साखर कमी हो�याचा
धोका नाही.

वाचा – लो �लड �ेशर मािहती: कारणे, ल�णे, घरघुती उपाय, योगासन

मधुमेह अस�यावर काय खावे? । What To Eat If You Have
Diabetes?

मधुमेह असलेलया ��णाने नेहमी िवचार क�नच फळे �कवा इतर अ�पदाथ� खावेत. अ�यथा,
मधुमेही ��णाची शुगर शरीरात जा�त होईल, जी घातक ठ� शकते. मधुमेहाचे िनदान होताच
��ण ताबडतोब साखरेसाठी आयुव�िदक �कवा अ ॅलोपॅथीची औषधे घे�यास सु�वात करतात,
असे कर�याऐवजी �यांनी �थम आप�या आहाराकडे ल� िदले पािहजे. चला जाणून घेऊया
मधुमेहा�या ��णांनी काय खावे:

के�याम�ये काब�हायड� े�सही चांग�या �माणात असतात. मधुमेहा�या ��णांनी पूण�
केळी खा�याऐवजी अध� केळी एकावेळी खावी.
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मधुमेहा�या ��णाने रोज एक �कवा अध� सफरचंद खावे. सफरचंदात भरपूर
अँटीऑ��सडंट असतात. हे कोले�ट� ॉलची पातळी कमी करते आण पचन सुधारते.
पे� हे फळ मधुमेहा�या ��णांसाठी खूप फायदेशीर आहे. �यात ��हटॅिमन ए, ��हटॅिमन
सी आण आहारातील फायबर चांग�या �माणात असते. �यात कमी �माणात साखर
असते.
नाशपाती�या फळाम�ये जीवनस�वे आण आहारातील फायबर चांग�या �माणात
असतात. हे एक फळ आहे जे मधुमेहाम�ये सेवन करावे.
पीच फळांम�ये आव�यक पोषक घटक असतात आण �यात साखर कमी �माणात
असते, �यामुळे �यांचा �लायसेिमक इंडे�स कमी असतो, �यामुळे मधुमेहा�या ��णांनी
ते सेवन करावे.
जामुन हे फळ मधुमेहा�या ��णांसाठीही फायदेशीर आहे. �यामुळे र�ातील साखर
कमी हो�यास मदत होते.

वाचा – उ� र�दाब मािहती: कारणे, ल�णे, द�ुप�रणाम, आहार, �यायाम, उपाय 

मधुमेही �कवा शुगर�या ��णांनी काय खाऊ नये । What Not To
Eat By Diabetics?

मधुमेहा�या ��णांसाठी आहारात व�य�  ठेवणे सवा�त मह�वाचे असते. यो�य आहार आण
�यायामा�या मदतीने तु�ही मधुमेहावर ब�याच अंशी िनयं�ण ठेवू शकता. चला जाणून घेऊया
कोण�या गो�ी टाळ�या पािहजेत.

काही फळांम�ये साखरेचे �माण जा�त अस�याने ही फळे मधुमेहा�या ��णांनी खाऊ
नयेत. उदाहरणाथ�, �ा�े, चेरी, अननस, केळी, सुका मेवा, गोड फळे यांचा रस घेऊ
नये.
एका लहान �ा�फळात देखील सुमारे एक �ॅम काब�हायड� ेट असते. �यामुळे
मधुमेहा�या ��णांनी याचे सेवन क� नये.
�ा�ां�माणे, चेरीम�ये एक �ॅम काब�हायड� ेट असते, �हणून ते जा�त �माणात खाऊ
नये.
िपकले�या अननसात साखरेचे �माण जा�त असते, �यामुळे हे फळ मधुमेहा�या
��णाने खाऊ नये �कवा अधूनमधून थो�ा �माणात घेऊ नये.
एका िपकले�या आं�याम�ये सुमारे 25-30 �ॅम काब�हायड� े�स असतात. �यामुळे
र�ातील साखरेची पातळी वाढते. �यामुळे आं�याचे सेवन टाळावे.
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सु�या मे�याचे जा�त सेवन क� नका. िवशेषत: बाजारात िमळणारे मनुके �कवा
साखर �कवा चॉकलेट असलेले ड� ाय�ू�स अ￭जबात खाऊ नयेत.
गोड फळांचे रस देखील सेवन क� नये. मधुमेहा�या ��णाने शरीरात
हायपर�लायसेिमयाची ��थती अस�याशवाय रस घेऊ नये. रस ऐवजी फळ खा.

वाचा – कॅ��शयम वाढवणारे पदाथ� | Calcium Foods List in Marathi

मधुमेह अस�यास ल�ात ठेव�यासार�या गो�ी
हे ल�ात ठेवा क� जर तु�ही मधुमेहाचे ��ण असाल तर थो�ा थो�ा अंतराने अ� खा,
कारण एकाच वेळी भरपूर अ� खा��याने र�ातील साखरेची पातळी खूप वेगाने वाढते.
िदवसाचे अ� पाच भागांम�ये िवभागून ��येक वेळी थो�ा �माणात खा.

1. मधुमेहा�या ��णा�या आहारात काब�हायड� े�स सार�या फायबरचे �माण जा�त असले
पािहजे जसे क� संपूण�पणे शजवलेली संपूण� ग�हाची �ेड सोलून, ओ�स इ�यादी, कारण
ते र��वाहात हळूहळू शोषले जातात.

2. २ िकलो गहू आण बाल� घेऊन एक िकलो हरभरा कुटून �या. हे पीठ क�डाबरोबर रोटी
बनव�यासाठी वापरा.

3. भा�यांम�ये कारला, मेथी, ढोकळा, पालक, ��ॅश, सलगम, वांगी, �टडा, राजिगरा,
परवाळ, लौक�, मुळा, �ॉवर, बोकळी, टोमॅटो, कोबी, सोयाबीन मोठे, काळा हरभरा,
सोयाबीन, शमला िमरची, िहर�या भा�यांचा आहारात समावेश होतो. म�ये �यां�यापासून
बनवलेले सूपही खा.

4. अश�पणा दूर कर�यासाठी क�े नारळ, अ�ोड, श�गदाणे, काजू, इसबगोळ, सोयाबीन,
दही, ताक इ�यादी �या.

5. 25 �ॅम जवस िपठात बारीक क�न रोटी बनवा. �ॅ�ससीड र�ातील साखर िनयंि�त
ठेव�यास मदत करते.

6. �ीन टीचे सेवन मधुमेहा�या ��णांसाठी खूप फायदेशीर आहे. याम�ये असलेले
अँिटऑ��सड�ट �य��ला िनरोगी ठेवतात. �ीन टी असो क� �लॅक टी, दो�ही दूध आण
साखरेशवाय �यावे.

7. मधुमेही ��णांनी उपवास टाळावा, अशी िवशेष सूचना आहे. याशवाय जेवणाम�ये जा�त
अंतर नसावे आण रा�ी�या जेवणात हलके अ� �यावे. याशवाय िनयिमत योगासने
आण �यायाम के�याने र�ातील साखर िनयंि�त राहते.

8. कमीत कमी तूप आण तेल वापरा.
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9. कमीत कमी तेल वाप�न सव�  भा�या नॉन��टक कुकवेअरम�ये शजवा. अधकाधक
िहर�या पालेभा�या खा.

10. हा डाएट चाट� रोज फॉलो कर�यासोबतच वर नमूद केले�या गो��पकै� एक वापरा.

वाचा – (सोपे उपाय) लघवीला वारंवार जावे लागणे घरगुती उपाय, कारणे, ल�णे

मधुमेह अस�यास तुमची जीवनशैली । Diabetic Life Style

आहारासोबतच मधुमेही ��णांनी जीवनशैलीकडे िवशेष ल� िदले पािहजे. वाईट जीवनशैलीचा
अवलंब के�यास साखरेची सम�या वाढू शकते. चला जाणून घेऊया साखरे�या ��णांनी
कोणती जीवनशैली अंगीकारली पािहजे.

रोज सकाळी अधा� तास चाला.
रोज सकाळी आण सं�याकाळी काही वेळ �यायाम करा.
रोज योगा आण �ाणायाम करा.
तणावमु� जीवन जगा.
म�पान आण धू�पानापासून दूर राहा.

मधुमेह टाळ�यासाठी योगासने आण आसने | Yoga For
Diabetes In Marathi

मधुमेहावर िनयं�ण ठेव�यासाठी तु�ही ही योगासने क� शकता.

सवा�गासन,
उ�नपदासन,
हलासन,
नौकासन,
सेतुबधंासन,
म��यासन

िन�कष� – मधुमेह आहार त�ा मराठी PDF

जसे िक आप�याला मािहत आहे भारतात मधुमेहा�या ��णांची सं�या आकाशात जाऊन
पोहोचली आहे आण अजून वाढतच आहे. मधुमेहामुळे हळूहळू शरीरा�या िविवध अवयवांना
रोगांच आमं�ण िमळत जात. जसे क� उ� र� शक� रा असले�या ��णाला डो�यांचे आण
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मू��पडाचे आजार, बधीरपणा यासार�या सम�या असू शकतात. �हणूनच मधुमेह असले�या
�य��नी आहार पाळणं फार गरजेचं आहे.

आ�ही िदलेला मधुमेह आहार त�ा मराठी PDF तु�हाला आवडली असेल अशी आशा
करतो, आण तसे अस�यास तुम�या िम�ांना आण प�रवाराला शेअर क�न �यांना पण या
आहाराची जाणीव होऊ �ा. तसेच काही शंका अस�यास कॉम�ट क�न न�� िवचारा आ�ही
लवकरात लवकर उ�र दे�याचा �य�न क�.

ध�यवाद

FAQ – मधुमेह आहार त�ा मराठी PDF

��. शुगर असलेले ��ण िकती दधू िपऊ शकतात?

उ�र – मधुमेहाचा ��ण िदवसातून तीन वेळा कमी चरबीयु� दूध घेऊ शकतो. सकाळी
ना��यासोबत दूध घेणे चांगले. वा�तिवक, सकाळी र�ातील साखरेची पातळी कमी होते
आण शरीराला भरपूर ऊजा� लागते.

��. 40 वषा��या वयात शुगर िकती असावी?

उ�र – जर तुमचे वय 40-50 वष� असेल तर उपवास र�ातील साखरेची पातळी 90 ते 130
mg/dL असू शकते. दपुार�या जेवणानंतर Ra पातळी 140 mg/dl पे�ा कमी असावी.
�याच वेळी, रा�ी�या जेवणानंतर, र�ातील साखरेची पातळी 150 mg/dl सामा�य �ेणीत
येते.

��. शुगर झटपट कशी कमी करावी?

उ�र– र�ातील साखरेची पातळी कमी कर�यासाठी पाणी हा सवा�त सोपा माग� आहे. या
दर�यान तु�ही पाणी �याय�यास ते तुम�या र�ातील साखरेची पातळी िनयंि�त ठेव�यास
मदत क� शकते. आ�ही तु�हाला सांगतो क� िकडनी शरीरातील टॉ��सन आण इ�सु�लन
पा�या�ारे बाहेर काढ�याचे काम करते.

��. दधुामुळे साखर वाढते का?



उ�र– �याहारी करताना दधुाचे सेवन के�याने काब�हायड� े�सचे पचन कमी होते आण
र�ातील साखरेचे �माण कमी होते. �यामुळे मधुमेहा�या ��णाने नेहमी ना��यात दूध �यावे.
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