હલાલ ભોજનો
29. મિન્સ્ડ લેમ્બ અને વટાણાની કરી
વેજીટેબલ િસાલા અને ભાત સાથે
30. લેમ્બ અને બટેટાની કરી
વેજીટેબલ િસાલા અને ભાત સાથે
31. બીફ કરી
દાળ અને ભાત સાથે
32. મિકન ટીક્કા િસાલા
પરંપરાગત મિકન ટીક્કા િસાલા બાસિતી ભાત અને િણાની દાળ સાથે
33. મિકન કોરિા
િસૂરની દાળ અને ભાત સાથે
34. મિકન બીરીયાની
િગની દાળ અને ભાત સાથે
35. અરેમબક મિકન
ભાત અને શાકભાજી સાથે
36. અરેમબક લેમ્બ
ભાત અને શાકભાજી સાથે
37. લેમ્બ મબરીયાની
િગની દાળ અને ભાત સાથે
નોંધઃ પરંપરાગત એશીયન અને હલાલ ભોજનો સાથે કુદરતી દહીં તેિજ રોટલી
(ગ્લુટેન િુક્ત નમહ) િળી શકે છે . ઓડડર આપતી વખતે તિારા હો્ટ/હો્ટેસને પૂછો

સેન્સડવીિની પસંદગી
51. ટ્યૂના િેયોનેઝ સેન્સડવીિ
સફેદ અથવા હોલિીલ બ્રેડ પર
52. કોનડ કરેલ બીફની સેન્સડવીિ
સફેદ અથવા હોલિીલ બ્રેડ પર
53. મિકન અને િેયોનેઝ સેન્સડવીિ
સફેદ અથવા હોલિીલ બ્રેડ પર
54. િાઈલ્ડ િેડર િીઝ સેન્સડવીિ
સફેદ અથવા હોલિીલ બ્રેડ પર
55. હૅિ સેન્સડવીિ
સફેદ અથવા હોલિીલ બ્રેડ પર
56. એગ િેયોનેઝ સેન્સડવીિ
સફેદ અથવા હોલિીલ બ્રેડ પર
નોંધઃ મવનંતી કરવાથી સેલડ ગાર્નડશ િળી શકે છે . મવનંતી કરવાથી ગ્લૂટેન િુક્ત
સેન્સડવીિ િળી શકે છે . બંનેનો આધારા તિારે કેવા રકારનો ખોરાક ખાવાનો છે
તેના પર છે .

ગરિ ડીઝટ્સડ

Gujrati

Leicester Hospitals

તિારા િાટે
તાજા રંધાયેલ

મવનંતી કરવાથી ક્ટડડ સાથે પીરસી શકાય છે

57. િીકણં િોકલેટ ્પોન્સજ અને િોકલેટ સોસ

ના્તા તરીકે ખાઈ શકાય તેવા ખોરાક
38. મિકન ગુજોન્સસ અને પટેટો વેજીસ
સધનડ ફ્રાઈડ પદ્ધમતથી બનાવેલ મિકન ગુજોન્સસ સાથે િસાલાવાળા પટેટો વેજીસ
ગાજરની સળીઓ અને બ્રોકોલીના ટુકડા
39. ફફશ ફફંગસડ અને મિપ્સ
ફફશ ફફંગર સાથે મિપ્સ અને તાજી બ્રોકોલીના ટુકડા
40. શાકાહારી િીટબોલ્સ અને રો્ટ પટેટોઝ
"શાકાહારી િીટબોલ્સ” સાથે રો્ટ પટેટોઝ, ગાજર અને બ્રોકોલી

જે કટે પટેટો
સાદો જે કેટ પટેટો િુખ્િ ભોજન તરીકે િળી શકે છે અને સાઈડ ડીશ તરીકે નમહ.
તિાિ પટેટો સનફ્લાવર ્રેડ અથવા બટર સાથે અને પસંદગીના ફફલલંગ સાથે
આપવાિાં આવે છે ઃ
41. ખિણેલી િેડર િીઝ
42. કોટેજ િીઝ
43. ટ્યુના િેયોનેઝ
44. સાદી ટ્યુના
45. બેક્ડ બીન્સસ
નોંધઃ મવનંતી કરવાથી અને તિારે કેવો ખોરાક ખાવાનો છે તેના આધારે વધારાની
િીઝ અથવા સાઈડ સેલડ િળી શકે છે .

સેલડ
46. મિકન સેલડ
47. હેિ સેલડ
48. ફ્લેક્ડ ટ્યુના સેલડ
49. િેડર િીઝ સેલડ
50. એગ સેલડ
સફેદ/બ્રાઉન રોલ અને બટર અથવા સનફ્લાવર ્રેડ મવનંતી કરવાથી.

58. વરાળથી રાંધલ
ે રા્પબેરી જાિ ્પોન્સજ
59. એપલ ક્રમ્બલ
60. ્ટીકી ટોફી અને ખજૂ રનું પુડીંગ
61. સાદો ક્ટડડ

- બપોરના અને રાતના ભોજનની યાદી પાનખર અને મશયાળો

ઠંડા ડીઝટ્સડ
62. તાજુ ં ફળ – સંતરં, સફરજન અથવા કેળું
63. કુદરતી ફળના રસિાં મિશ્ર ફળો
64. રાઈસ પુડીંગ
ગરિ કે ઠંડું પીરસી શકાય છે
65. ક્રેિ કેરિ
ે લ
66. ્રોબેરી િૂઝ
67. િોકલેટ િૂઝ
68. િીઝ અને ક્રેકસડ
મવનંતી કરવાથી બટર અથવા સનફ્લાવર ્રેડ િળી શકે
69.

જાડું ક્રીિી દહીં

70.

હળવું દહીં

સવારના અને બપોરના ના્તા
જુ દા જુ દા ના્તા ફદવસિાં ત્રણ વખત િફત ગરિ પીણાંની સાથે આપવાિાં
આવશે. કૃપા કરી નોંધ લેશો કે ખોરાકની ખાસ જરૂરતો પૂરી કરી શકાય તેવી રીતે
જુ દા જુ દા ના્તા આપવાિાં આવી શકે.
્નૅક બોક્સ
જો સારવાર અથવા ટે્ટ હોવાને લીધે તિે તિારં ભોજન લેવાનું િૂકી ગયાં હો તો
ફદવસના 24 કલાક ્નૅક બોક્સ િળી શકે છે .સાધારણ ્નૅક બોક્સિાં એક સેન્સડવીિ,
ફળ, ક્રી્પ, કેક અને સંતરાનો રસ હોય છે . જો તિને ્નૅક બોક્સ જોઈતું હોય તો કૃપા
કરીને વોડડ નસડ ્ટાફને કહો.

્વાદ, લહેજત અને તંદરુ ્તી િાટે
વરાળથી રાંધલ
ે

શરૂ કરવા િાટે
સવોત્તિ, તાજા રંધાયેલ
પૌષ્ટીક આહારના અિારા
નવા િેન્સયૂિાં તિારં
્વાગત છે
અિારં િાનવું છે કે તિને ભોજનિાં આનંદ આવે તે ઘણં જ અગત્યનું છે અને આ િેન્સયૂ (ખોરાકની વાનગીઓની
યાદી) અિે તિારી જરૂરતો પૂરી કરે તેિ સિતોલીત બનાવેલ છે . અિે આશા રાખીએ કે તિારા રોકાણ દરમ્યાન તિે
તિારા ભોજનનો આનંદ િાણી શકશો.
ખાવું પીવું તે તિારી સારવાર અને સંભાળનો અગત્યનો ભાગ છે . તિારા પોષણ અંગે જો તિને કોઈ લિંતા હોય તો
કૃપા કરીને કિડિારી સભ્યને વાત કરો.
જો તિને કોશર અથવા થેરપ્યોટીક િેન્સયૂ જોઈતું હોય તો કિડિારી પાસેથી તે િાગો. જો તિે ખાઈ શકો તેવો ખોરાક
િેળવવાિાં તિને િુશ્કેલી પડતી હોય, તો કૃપા કરીને કેટરીંગ મવભાગનો સંપકડ કરો અને તિારી જરૂરતો અંગે
વાતિીત કરવા કોઈ તિને િળવા આવશે.

આ િેન્સયૂ વાપરવું

1. ફળોનો રસ
સંતર, સફરજન અથવા અનાનસ
2. આજનો સૂપ
સફેદ અથવા બ્રાઉન રોલ અને િાખણ કે સનફ્લાવર ્રેડ સાથે. આજની પસંદ િાટે
વોડડ હો્ટ/હો્ટેસને પૂછો.

3. ્ટીમ્ડ સાિન ફફલેટ હોલન્સડેઈઝ સોસ સાથે
વરાળથી રાંધેલ સાિન ફફલેટ હોલન્સડેઈઝ સોસિાં સાથે બાફેલાં બટેટાં અને લીલાં મિશ્ર
શાકભાજી
4. ્ટીમ્ડ ફફશ પાસડલે સોસ સાથે
વરાળથી રાંધેલ સફેદ િાછલી પાસડલે સોસ સાથે ક્રીિી છુ ં દેલા બટેટા અને ગાજર અને
્વીડનો છુ ં દો
5. ફફશ અને િીપ્સ
ખીરાિાં બોળીને તળેલી સફેદ િાછલી સાથે જાડી િીપ્સ અને લીલા વટાણા

બીફ (ગાયનું િાંસ)

તિારા ભોજનના થોડા કલાક પહેલાં તિારે શું ખાવું છે તિને પૂછવાિાં આવશે.



તિાિ ભોજન ફળના રસ સાથે પીરસવાિાં આવે છે . ઓરેન્સજ, એપલ અથવા પાઈનેપલના
રસિાંથી કોઈ એક પસંદ કરો અથવા બ્રાઉન કે સફેદ રોલ સાથે સૂપ પીરસવાિાં આવે છે , સાથે
મવનંતી કરવાથી બટર કે સનફ્લાવર ્રેડ િળી શકે છે .

6. બીફ કેસરે ોલ અને ડમ્પલલંગ
જાડા રસાિાં પોિું બીફ સાથે વરાળથી રાંધલ
ે મિશ્ર શાક, બફેલાં પટેટાં અને ફૂલેલું
ડમ્પલલંગ



તે પછી હલાલ અથવા એમશયન વેજીટેરીયન મવકલ્પિાંથી કોઈ પણ ્વાફદષ્ટ ભોજન પસંદ કરો,
અથવા તિે ઈચ્છો તો જે કેટ પટેટો, સેલડ કે સેન્સડમવિ લઈ શકો છો.

7. બીફ લઝાન્સયા



છે લ્લે અિારા મવશાળ િેન્સયૂિાંથી કોઈ ્વાફદષ્ટ ગળી વાનગી પસંદ કરો.

જો તિને ખોરાકના પેકેટો ખોલવાિાં િદદની જરૂરત હોય, તો કૃપા કરીને ટીિના સભ્યને પૂછો, જે ઓ ખુશીથી તિારી
િદદ કરશે.

પોષણનાં મિહ્નો

જો તિારી ખોરાકની ખાસ જરૂરતો હોય, જે તિને તિારા આહાર મનષ્ણાતે કહેલું હોય, તો
િેન્સયૂ પર દરેક વાનગીની બાજુ િાં લાગતાવળગતાં મિહ્નો િાટે જુ ઓ. બીજાં ખાસ
આહારનાં િેન્સયૂ િળી શકે છે .
વધુ આરોગ્યરદ પસંદગી. આ વાનગીઓિાં િરબી અને નિક ઓછાં હોય છે .
વધુ શમક્તરદ. આ વાનગીઓિાં ખાસ કરીને વધુ કેલેરીઝ હોય છે .

છુ ં દો કરેલ બીફ જાડા ટિાટો સોસિાં રાંધીને સાથે પા્ટાના લેયર ઉપર બીિાિેલ
સોસ, િોત્ઝરેલા અને િેડર િીઝ સાથે લીલા વટાણા

પે્રી પાઈિાં ભરેલ પોિું મિકન, ક્યોર કરેલ બેકન અને લીક ક્રીિવાળા સોસિાં, સાથે ફૂલાવેલ છુ ં દેલા
બટેટા, લીલા વટાણાં અને તાજાં ગાજર

શાકાહારી
16. સાદી ઓિલેટ
હળવી ફૂલેલી ઓિલેટ, સાથે િીપ્સ અને લીલા વટાણા

17. િીઝ અને ટિેટાના પા્ટા

જાડા ટિાટો સોસિાં તાજા કોરજે ટ અને લાલ ઘોલર િરિાં સાથે રાંધેલ ફ્યુમસમલ પા્ટા ઉપર િેચ્યોર
િેડર િીઝ ભભરાવીને

18. િેક્રોની િીઝ

સફેદ સોસિાં રાંધેલ પા્ટા સાથે િેચ્યોર િેડર િીઝ

19. િણા અને શક્કરીયાની કરી

િણા અને શાકની િોળી કરી સાથે વરાળથી રાંધેલ ભાત

20. િીઝ અને પટેટો પાઈ

િીઝ, બટેટા અને શાક ભરેલ પે્રી પાઈ સાથે છુ ં દલ
ે બટેટા અને બેક્ડ બીન્સસ

21. વેજીટેબલ એન્સડ બીન કેસરે ોલ

જાડા રસાિાં બનાવેલ બીન, શાક અને ટિાટોનો કેસેરોલ સાથે શેકેલા બટેટા અને તાજી વરાળથી રાંધેલ
કેબેજ, ગાજર અને કેલની ભાજીનું મિશ્રણ

8. કોટેજ પાઈ
જાડા રસાિાં છુ ં દો કરેલ બીફની ઉપર ફલાવેલ છુ ં દો કરેલ બટેટા અને સાથે તાજાં ગાજર
અને બ્રોકોલી

લેમ્બ
9. લેમ્બ એન્સડ લેમન્સટલ ્ટ્યૂ
ટાિેટા અને દાળના ્ટ્યૂિાં ધીિા તાપે રાંધેલ લેમ્બની ઉપર કાપેલાં બટેટાં તેની સાથે
મિશ્ર લીલાં શાક

પરંપરાગત એમશયન વેજીટેરીયન
22. મિશ્ર શાકભાજીની કરી
દાળ અને ભાત સાથે

23. પાલક િસાલા
િણાની દાળ અને ભાત

10. સેવરી મિન્સ્ડ લેમ્બ
જાડા રસાિાં છુ ં દેલું લેમ્બ, સાથે બાફેલા બટેટા અને ગાજર અને ્વીડનો છુ ં દો

24. આલૂ સાગ

પોકડ

26. આલૂ ગોબી

િોળાની દાળ અને ભાત સાથે

25. િના િસાલા

તુવેર દાળ અને ભાત સાથે
આખા િગની દાળ અને ભાત સાથે

11. સોસેજ અને િૅશ

વધુ પોિો. આ ભોજનો િાવવાિાં સરળ હોય છે . કાંટાથી છુ ં દી શકાય તેવાં ભોજનો અિારાં
સુધારેલાં ્વરૂપની વાનગીઓના િેન્સયુિાંથી િળી શકે છે .

પરંપરાગત કમ્બરલેન્સડ સોસેજ સાથે લાલ કાંદાનો જાડો રસો, સાથે છુ ં દેલા બટેલા
અને લીલા વટાણા

શાકાહારી. આ ભોજનો શાકાહારી લોકો િાટે યોગ્ય છે .
ગ્લુટન
ે િુક્ત. આ વાનગીઓિાં ગ્લુટેન ધરાવતા કોઈ પદાથો હોતાં નથી અને તે વાનગીઓિાં
20ppm કરતાં ઓછો ગ્લુટેન હોય છે .
ન્સયૂરોપેમનક. આ ભોજનો જે િને ન્સયૂરોપેમનક ખોરાકની જરૂરત હોય તેવાં લોકો િાટે યોગ્ય છે .

12. આખો ફદવસ િળી શકે તેવો બ્રેકફા્ટ
પરંપરાગત અંગ્રેજી બ્રેકફા્ટ જે િાં કમ્બરલેન્સડ સોસેજ, બેકનની પાતળી કાપેલી
પટ્ટીઓ, ફૂલેલી ઓિલેટ, બેક્ડ બીન્સસ, તાજાં ટાિેટાં અને હૅશ બ્રાઉન

િધ્યિથી તીખાં ભોજન.

14. મિકન, બેકન અને લીકની પાઈ

તિાિ િાછલી ટકાઉ ્ત્રોત્રો પાસેથી આવે છે અને તેિાં ઝીણાં હાડકાં હોઈ શકે છે



જો તિને કોઈ ખોરાકની એલર્જી હોય કે કોઈ ખોરાક સહન ન કરી શકતાં હો, તો તિે તિારો ખોરાક અને
પીણાં િંગાવો તે પહેલાં િહેરબાની કરીને અિારા વોડડના કે કેટરીંગના કોઈ કિડિારી સભ્ય સાથે વાત કરી
લો. વાનગીઓિાં નાંખેલ સાિગ્રીિાં નટ્સ નમહ હોવા છતાં, તેિાં નટ્સનાં અંશો નમહ હોવાની અિે
ખાતરી આપી શકતાં નથી.

શેકેલી મિકન બ્રે્ટ જાડા રસાિાં સાથે શેકેલા બટેટાં, બ્રોકોલી, બટરનટ ્ક્વોશ, વટાણા અને કેલ

િીકન બ્રે્ટના પોિા ટુકડા િસાલેદાર ટીક્કા સોસિાં સાથે પીળા ભાત અને કાંદાના ભજીયા

આ િેન્સયૂ તિને તિારાં િુખ્ય ભોજન પસંદ કરવાિાં િદદ િાટે છે .

આ િેન્સયૂનું બીજી ભાષાઓિાં ભાષાતંર કરવાિાં આવેલ છે ; મવનંતી કરવાથી તે મિત્રોના ્વરૂપિાં અને
બ્રેઈલ મલમપિાં પણ િેળવી શકાય છે . બીજાં આ િેન્સયૂ પણ િળી શકે છે : કોશર, આફ્રો-કેરેમબયન, વીગન,
નટ ફ્રી, કાયલોથોરેક્સ, રીનલ બાવલની તૈયારી (તપાસ િાટે), લો રેસીડ્યુ અને િોડીફાઈડ ટેક્સિસડ.

13. પરંપરાગત રો્ટ (શેકલ
ે )ું મિકન

15. મિકન ટીક્કા િસાલા

ફફશ



િદદ અને સલાહ

મિકન

હલાલ ભોજન સેન્સડવીિો, જે કેટ પટેટો, સલાડ અને ગળી
વાનગીઓની યાદી િાટે કૃપા કરીને પાછળ જુ ઓ

27. કોલીફ્લાવર અને રીંગણ િસાલા
િસૂરની દાળ અને ભાત સાથે

28. વટાણા અને બટેટાનું શાક
તડકા દાળ અને ભાત સાથે

નોંધઃ પરંપરાગત એશીયન અને હલાલ ભોજનો સાથે કુદરતી દહીં ( ) તેિજ રોટલી (ગ્લુટેન
િુક્ત નમહ) િળી શકે છે . ઓડડર આપતી વખતે તિારા હો્ટ/ હો્ટેસને પૂછો

