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ું દાલલયા સાચે જ ળજન ઘટાડે છે ? એકવાર અજમાવી તો જુઓ...........  

 

દાળમા(Oatmeal) એક વુાચ્મ ખાદ્ય દાથથ છે જ ેઘઉં ન્મ નાજને  

ભોટા-ભોટા ીવીને ફનાલલાભાં અલે છે. તેભાં બયૂય ભાત્રાભાં ોક તત્લો 

શોમ છે જ ેસ્લાસ્થને ટકાલી યાખે છે , ળયીયના કોરેસ્ટર ોર રેલરને ઓછંુ કયે છે.  

શાટથના કામોભાં વુધાયો રાલે છે ને ફોડીના ભેટાફોળરઝભને ફપટ યાખે છે.  વૌથી 

ભોટી લાત કે દાળમા ખાલાથી લધેરુ લજન ઓછંુ થામ છે.  

 

અજકાર ભાકેટભાં દાળમાના ેકેટ અલે છે જનેે ઘયે અવાનીથી ફનાલી ળકામ 

છે. જાશેયાતોભાં તેને ફતાલલાભાં અલે છે કે તેનું ળનમળભત વેલન કયલાથી લજન 

ઓછંુ થામ છે. યંતુ લાસ્તલભાં ળું તે વત્મ છે કે અ એ જ ેકેટ છે , દાળમા 

ખાલાથી ફોડીભાં પેટ નથી લધતા ને ળયીય ફપટ યશે છે. શં ભે કેટરીક 

ફાફતો ફતાલલા  જઈ યહ્યા છીએ જભેાં દાળમા ખાલાથી લજન ઓછંુ થામ છે 

તેની ુળિ કયે છે....  

 

અગ લાંચો ઓટળભરના ખાવ ગુણો ને તેનાથી કેલી યીતે તંદુયસ્ત યશી 

ળકામ.... 

 

શાઈ પાઈફય મુક્ત નાજઃ- દાળમાભાં ઘુરનળીર ને ઘુરળીર પાઈફય શોમ 

છે. ફોડીભાં ઉચ્ચ ભાત્રાભાં પામફય શોલાથી કોરેસ્ટર ોર ઓછંુ થામ છે ને બ્રડ  

વુગય લધે છે. વાથ જ દાળમાના વેલનથી ેટ બયાઈ જામ છે ને રાંફા વભમ 

વુધી બૂખ નથી રાગતી. જો તભે દયેક વભમે કંઈકને કંઈક ખાલાની અદત 

ધયાલતા શોલ તો  દાળમાનું વેલન ચોક્કવ કયો. તેની શાઈ પાઈફય ડામટ તભને 

શેલ્દી ફનાલળે ને  તભાયા ફદરને તંદુયસ્તને ફનાલે છે.  
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શાઈ એનજી મુક્ત નાજઃ- દાળમા ળયીયને વૌથી લધુ એનજી પ્રદાન કયે છે. તે 

ફોડીને ફુસ્ટ કયે છે. જો તભે  દયયોજ એક કટોયી દાળમાનું વેલન કયો તો અખો 

ફદલવ ફોડીભાં એનજી ફની યશે છે.  ળયીયભાં શાઈ એનજી યશેલાથી ભેટાફોળરઝભ 

ળવસ્ટભ ણ વાયી યશે છે. અને રીધે જ  વલાયના વભમે દાળમાનું વેલન કયલા 

ઉય બાય અલાભાં અલે છે.  

 

ફનાલલું ણ ખૂફ જ અવાન છેઃ- દાળમા એક પ્રકાયનું અખું નાજ જ છે જ ે

ળયીયન ે તંદુયસ્ત ફનાલે છે. દાળમાનો વૌથી ભોટો પામદો એ છે કે તેને ફનાલલું 

ને ખાલું ફંને ખૂફ જ અવાન શોમ છે. તેને દૂધ કે પોની વાથે ફનાલી ળકામ 

છે. તભે ઈચ્છો તો ગળ્યા દાળમા ણ ફનાલી ળકો છો ને ઈચ્છો તો ચટટા 

નભકીન દાળમા ણ  ફનાલી ળકો છો. દાળમાને નાસ્તાભાં રેલાથી વૌથી લધુ 

પામદો થતો શોમ છે. તેને  ફનાલલાથી તેનાભાં ોક તત્લોભાં કોઈ જ પ્રકાયની 

કભી નથી થતી. કુર ભીને  દાળમાનું વેલન કયલાથી ળયીય સ્લસ્થ યશે છે.  

 

શાઈ એન્ટી-ઓક્વીડેન્ટ  મુક્ત નાજઃ- દાળમાભાં બયૂયભ ત્રાભાં એન્ટી 

ઓક્વીડેન્ટ શોમ છે જે  ળયીયભાંથી ઝેયીરા તત્લોને ફશાય કાઢી નાખે છે ને 

ળયીયભાં સ્પૂળતથ રાલે છે. તેના વેલનથી ળયીયભા ફીનજરૂયી તત્લોભાં કભી અલે છે 

ને ળયીયના કામો ણ  વુચારંુ યીતે ચારે છે. શાઈ એન્ટી ઓક્વીડેન્ટને રીધે જ 

ભેટાફોળરઝભ ળવસ્ટભ ણ  વાયી યીતે કાભ કાભ કયે છે.  

 

ફીભાય રોકો ભાટે છે ખાવ ખોયાકઃ-  

 

દાળમા ખૂફ જ ૌળિક શોમ છે. તે ખાલાભાં સ્લાફદિ ને ફનાલલા ખૂફ જ 

અવાન શોમ છે. દાળમા અવાનીથી ચી જામ છે એટરા ભાટે તેને ફીભાય 

રોકોને ભગદા કે  દૂધની વાથે ખાલા ભાટે અલાભા અલે છે. જો કોઈ નાન 
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ફાકની ભાતાનું દૂધ ઓછંુ  અલતંુ શોમ તો તેને દૂધની વાથે દાળમા 

ખલડાલલાથી દૂધ લધે છે તે ફાકને લધુ  ૌણ ણ અે છે.  

 

રો કેરેયીમુક્ત નાજઃ- દાળમાભાં ન્મ પૂડની  ેક્ષા ઓછી કેરેયી શોમ છે 

જનેાથી ળયીયને ઊજાથ ભે છે. યંતુ ભેદસ્લીતા  નથી લધતી. દાળમા , ખૂફ જ 

ઓછા ઘનત્લલાું પુડ છે જનેાથી ળયીયનું લજન ઘટલાભાં અવાની યશે છે. જો તભે 

ણ ખારી દાળમા ખાળો તો લજન ઓછંુ થલાની ઓછી ળક્મતા  યશે છે યંતુ જો 

તભે ળનભળમત યીતે તેનું બોજન કયલા રાગળો તો તેનાથી રાબ ભળ ેજ. 

 


