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ડાયાબિટીસની દવાઓ હટાવો - માત્ર આટલી વસ્ત ુ અપનાવો
ુ ાંમસક કારણોથી
અસંયમમત ખાવા-પીવાન,ંુ માનમસક તણાવ, જાડાપણ,ંુ વ્યાયામ કે અન્ય અનવ
વતતમાન સમયમાં ડાયાબિટીસના રોગીઓની સંખ્યા સતત વધતી જાય છે . આ રોગને મનયંત્રણમાં
રાખવો ખ ૂિ જરૂરી હોય છે .
પણ કેટલીક ચીજો એવી છે , જેને જો તમે તમારા ભોજનમાં સામેલ કરી લો તો ક્યારે ય ડાયાબિટીસ
નહીં થાય અને જો ડાયાબિટીસ થય ંુ હશે તો કન્રોલમાં આવી જશે.

જાંબ ંુ –
ુ મેહ રોગીઓ માટે રામિાણ છે . મધપ્ર
ુ મેહ રોગીઓએ જાંબન
ુ ે વધારે માત્રામાં સેવન કરવ ંુ
જાંબ ંુ મધપ્ર
જોઈએ. જાંબન
ંુ ી છાલ, રસ અને િી િધ ંુ ડાયાબિટીસમાં વધારે ફાયદાકારક રહે છે . જાંબન
ંુ ી ગઠલીન ંુ
િારીક ચ ૂણત િનાવીને રાખી લો. દદવસમાં િે ત્રણ વાર, ત્રણ ગ્રામની માત્રામાં, પાણીની સાથે સેવન
ુ રની માત્રા ઓછી થઈ જાય છે . આથી, માત્ર જાંબ ંુ જ નહીં પણ જાંબન
ુ ી ગઠલી
કરવાથી, મ ૂત્રમાં શગ
ુ મેહના રોગીઓ માટે વધારે ફાયદાકારક છે .
પણ મધપ્ર

હળદર –
હળદરમાં કુ રકમૂ મન મળે છે . કુ રકમૂ મનન ંુ કોઈ પણ રૂપમાં સેવન કરવાથી િીટા કોમશકાઓન ંુ પ્રદશતન
વધારે સારં ુ રહે છે . આ કોમશકાઓ પૈન્ક્ન્િયાસમાં હોય છે . પૈન્ક્ન્િયાસ ગ્રંમથથી જ ઈન્નબુ લન મનકાળે છે .
ુ રન ંુ સ્તર મનયમમત રહે છે . ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસમાં ઈન્નબુ લનની ઉણપ આવી
જેથી બ્લડમાં શગ
ુ રની માત્રા વધારે થઈ જાય છે , િીટા કોમશકાઓન ંુ નક્ુ શાન થવાથી
જાય છે અને બ્લડમાં શગ
પૈન્ક્ન્િયાસમાં ઈન્નબુ લન િનવાન ંુ ઓછં થઈ જાય છે .
નાદરયર –
નાદરયળ તેલન ંુ મનયમમત સેવન કરવાથી ડાયાબિટીસ પેશન્ટની િધી સમસ્યાઓ ઉકેલાઈ જાય છે .
વાસ્તવમાં ડાયાબિટીસના રોગીને કોષ ઈન્નબુ લન રે જજસ્ટે ન્ટ થઈ જાય છે . અને ઈન્નબુ લન ન
િનવાન ંુ કારણ એ છે કે ગ્લકુ ોઝ કે શકત રાને ઉજાતમાં પદરવમતિત ન કરી શકે. ઉજાત કે આહારના

અભાવમાં રોગીના કોષ મરવા લાગે છે . એવામાં નારીયેળના તેલ નમુ નમિત સામાધાનના રૂપમાં
કામ કરે છે .

િીટ –
ડાયાબિટીસમાં િીટના સેવનથી પણ લોહીમાં રહેલી શકત રાની માત્રા ઓછી થઈ જાય છે . િીટન ંુ ન
ુ મેહના રોગીને દૂ ધ,
માત્ર સલાડ દ્વારા પણ તેન ંુ શાક, પરોઠા વગે રેની સાથે લેઈ શકાય છે . મધપ્ર
તરુ ીયા, પાલક, પપૈયા વગેરેન ંુ સેવન વધારે કરવ ંુ જોઈએ.

કારે લા –
ુ મેહ રોગીઓમાં શગ
ુ રની માત્રા ઓછી કરે છે . મધપ્ર
ુ મેહના રોગીઓને
કારે લાનો કડવો રસ મધપ્ર
તેનો રસ રોજ પીવો જોઈએ. શાકમાં પણ તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ડાયાબિટીસ નથી થત ંુ કે
પછી થય ંુ હોય તો મનયમત્રીત થઈ જાય છે .

લીંબ ુ –
ુ ાણી પીવ ંુ જોઈએ. લીંબન
ુ ા સેવન ફાયદાકારક હોય
ડાયાબિટીસના રોગીઓને વધારે માં વધારે લીંબપ
છે . રોજના એક ગ્લાસ લીંબ ુ પાણી ડાયાબિટીસ પેશન્ે ટ માટે લાભદાયક હોય છે .

