
 

 

ਕਵੋਿਡ-19 ਦਰੌਾਨ ਸਿਹਤਮਦੰ ਭਜੋਨ ਖਾਣਾ 

ਵਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਸਿਸਰਆਸ਼ੀਲ ਰਸਹਣਾ, ਲੋੜੀਂਦ਼ੀ ਨੀਂਦ ਿੌਣਾ, ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਿਰਨਾ ਤੁਹਾਨ ੰ ਿੋਸਿਡ-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰ਼ੀ ਦੇ ਦਰੌਾਨ 

ਤੰਦਰੁਿਤ ਰਸਹਣ ਸਿਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਿਰ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਵਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡ ੇਇਵਮਊਨ ਵਿਿਟਮ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰੀ ਅਤੇ 

ਪੁਰਾਣੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਿਮੱਵਿਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 

ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਾਂ ਰਸਜਿਟਰਡ ਡਾਇਟ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦ਼ੀਆਾਂ ਭੋਜਨ ਸਿਫਾਰਸਾਾਂ ਦ਼ੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਿਰਨਾ ਜਾਰ਼ੀ ਰਿੱਖੋ। 

ਕਵੋਿਡ-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰ਼ੀ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਚੰਗ਼ੀ ਤਰਾ੍ਾਂ ਭਜੋਨ ਖਾਣਾ 

ਇਵਮਊਨ ਵਿਿਟਮ ਦੇ ਿੁਭਾਵਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਪੌਸ਼ਵਟਕ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈਂ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣੇ 

ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਡ ੇਇਵਮਊਨ ਵਿਿਟਮ ਨੰੂ ਿਹਾਇਤਾ ਦ ੇਿਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ, ਸਦਲ 

ਦ਼ੀ ਸਬਮਾਰ਼ੀ, ਡਾਇਸਬਟ਼ੀਜ਼, ਅਤੇ ਿੈਂਿਰ ਿਰਗ਼ੀਆਾਂ ਗੰਭ਼ੀਰ ਸਿਹਤ ਿਸਿਤ਼ੀਆਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨ ੰ ਘਟਾਉਣ ਸਿਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਿਰ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਾਂ 

ਿਸਿਤ਼ੀਆਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਿ ਿੋਸਿਡ-19 ਤੋਂ ਗੰਭ਼ੀਰ ਸਬਮਾਰ਼ੀ ਦੇ ਿਧਰੇੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ: 

 

 ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ: ਿੈਨੇਡਾ ਦ਼ੀ ਫ ਡ ਗਾਇਡ 

 ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ: ਿੋਸਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰ਼ੀ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਵਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ 

 ਵਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ 

ਪਰੁਾਣੀਆਾਂ ਵਿਹਤ ਿਵਿਤੀਆਾਂ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਿਵਿਤੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸਿਸਰਆਸ਼ੀਲ ਰਸਹਣਾ, ਠ਼ੀਿ ਰਸਹਣ ਅਤੇ ਜਸਟਲਤਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 

ਮਹਿੱਤਿਪ੍ ਰਣ ਰਸਹਣਾ ਜਾਰ਼ੀ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਾਂ ਰਸਜਿਟਰਡ ਡਾਇਟ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦ਼ੀਆਾਂ ਖਰੁਾਿ ਿਬੰਧ਼ੀ ਸਿਫਾਰਸਾਾਂ ਦ਼ੀ ਪ੍ਾਲਣਾ 

ਿਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ ਆਪ੍ਣ਼ੀ ਿਸਿਤ਼ੀ ਨ ੰ ਿੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸਿਲ ਲਿੱਗ ਸਰਹਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਤੁਿੀਂ ਬ਼ੀਮਾਰ ਮਸਹਿ ਿ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ 

ਨਾਲ ਿੰਪ੍ਰਿ ਿਰੋ। 

 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭ਼ੀਰ ਸਿਹਤ ਹਾਲਤਾਂਾਂ ਦ ੇਪਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਿਧਰੇੇ ਜਾਣੋ: 

 

 ਬੀਿੀਿੀਡੀਿੀ: ਗੰਭ਼ੀਰ ਸਿਹਤ ਿਸਿਤ਼ੀਆਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾਾਂ ਲਈ ਿੋਸਿਡ-19 ਜਾਣਿਾਰ਼ੀ (PDF, 714KB) 

 ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਿਤੀ ਲਈ ਵਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ 

ਭਜੋਨ ਿਰੁਵੱਖਆ 

ਇਿ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਿਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਿਾਇਰਿ ਨਾਲ ਦੂਵਸ਼ਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਿਾਲ਼ੀਆਾਂ 

ਸਬਮਾਰ਼ੀਆਾਂ (ਫ ਡ ਪ੍ਇੌਜ਼ਸਨੰਗ) ਨ ੰ ਰੋਿਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨ ੰ ਿੁਰਿੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੰਭਾਲਣਾ ਅਜੇ ਿ਼ੀ ਮਹਿੱਤਿਪ੍ ਰਨ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਲਈ ਜਾਾਂ ਦ ਸਜਆਾਂ 

ਲਈ ਭੋਜਨ ਸਤਆਰ ਿਰਦੇ ਿਮੇਂ, ਚੰਗ ੇਿਫਾਈ ਅਮਲਾਾਂ ਦ਼ੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰੋ। ਭੋਜਨ ਸਤਆਰ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਂਰੌਾਨ, ਿਿੱਚਾ ਭੋਜਨ 

https://food-guide.canada.ca/en/
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/healthy-eating/covid-19.html
https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Guidelines%20and%20Forms/Guidelines%20and%20Manuals/Epid/CD%20Manual/Chapter%201%20-%20CDC/COVID-19-Handout-chronic-disease.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating/your-condition


ਿੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਹਿੱਿ ਿਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣ਼ੀ ਨਾਲ ਧੋਿੋ। ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਿਬਜ਼਼ੀਆਾਂ ਸਤਆਰ ਿਰਦੇ ਿਮੇਂ, 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਾਂ, ਪ਼੍ੀਣ ਲਈ ਿੁਰਿੱਸਖਅਤ ਿਗਦੇ, ਟ ਟ਼ੀ ਦੇ ਠੰਡ ੇਪ੍ਾਣ਼ੀ ਦ ੇਹੇਠਾਾਂ ਧੋਿ ੋਜਾਾਂ ਇਿ ਨ ੰ ਿਾਫ਼ ਿਰੋ। 

 

ਗਰੌਿਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ ਦੂਵਜਆਾਂ ਨੰੂ ਿੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਿਫਾਈ ਦਾ 

ਅਵਭਆਿ ਕਰੋ। ਇਿ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਸਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਾਂ ਖਰ਼ੀਦਦਾਰ਼ੀ ਨਾ ਿਰਨਾ, ਇਿਿੱਲੇ ਖਰ਼ੀਦਦਾਰ਼ੀ ਿਰਨਾ, ਦ ਜੇ ਗਾਹਿਾਾਂ ਤੋਂ 2-ਮ਼ੀਟਰ ਦ਼ੀ ਦ ਰ਼ੀ 

ਬਣਾ ਿੇ ਰਿੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਖਰ਼ੀਦਦਾਰ਼ੀ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣ਼ੀ ਗਰੌਿਰ਼ੀ ਦਾ ਿਮਾਨ ਰਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਿਾਾਂ ਨੰੂ ਧੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

 

ਗਰੌਿਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਬਾਰ ੇਿਲਾਹ ਿਮੇਤ, ਿੋਸਿਡ-19 ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦ਼ੀ ਿੁਰਿੱਸਖਆ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸਨਾਾਂ ਦ ੇਉੱਤਰਾਾਂ ਲਈ, ਿੇਖ:ੋ 

 

 ਬੀਿੀਿੀਡੀਿੀ: ਿਫਾਈ ਅਤੇ ਿ਼ੀਟਾਣ ਸੋਧਨ 

 ਬੀਿੀਿੀਡੀਿੀ: ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ 
 

ਆਮ ਭੋਜਨ ਿੁਰੱਵਖਆ ਬਾਰੇ ਿਧਰੇੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇਹ ਿੇਖ:ੋ 

 

 ਭੋਜਨ ਿੁਰੱਵਖਆ 

 ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ: ਭੋਜਨ ਿੁਰਿੱਸਖਆ ਅਤੇ ਤੁਿੀਂ 

ਭਜੋਨ ਤਕੱ ਪਹੁਚੰ 

ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਇਿ ਿਮੇਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਿੁਝ ਲੋਿਾਾਂ ਲਈ ਇਿਨ ੰ ਖਰ਼ੀਦਣਾ ਮੁਸਿਲ ਹੋ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦਾ 

ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਿੇਿਾਿਾਾਂ ਸਿਚ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀਆਾਂ, ਖਰ਼ੀਦਾਰ਼ੀ ਤੇ ਿ਼ੀਮਾਿਾਾਂ, ਅਤੇ ਘਰ ਸਿਚ ਸਜ਼ਆਦਾ ਰਸਹਣ ਦ਼ੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨੇ ਿੁਝ ਲੋਿਾਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿ 

ਪ੍ਹੰੁਚ ਨ ੰ ਮੁਸਿਲ ਬਣਾ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰ਼ੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਲੋਿਾਾਂ ਨ ੰ ਿਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਨਿੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਿੇਿਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਸਿਿੱਤ਼ੀ 

ਲਾਭ ਹਨ। ਹੇਠਾਾਂ ਿਿਾਨਿ ਅਤੇ ਿਰਿਾਰ਼ੀ ਿੇਿਾਿਾਾਂ ਦ਼ੀ ਿ ਚ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਮਦਦ ਿਰ ਿਿਦ਼ੀਆਾਂ ਹਨ: 

 

 ਵਿੱਤੀ, ਬਿੱਸਚਆਾਂ ਦ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿਿੱਸਖਆ ਿਹਾਇਤਾਿਾਾਂ ਿਮੇਤ ਗਰੈ-ਸਿਹਤ ਿੰਬੰਧ਼ੀ ਜਾਣਿਾਰ਼ੀ ਲਈ, ਜਾਓ: ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤ਼ੀ 

ਸਬਰਸਟਸ ਿੋਲੰਬ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਾਬ। ਜਾਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਿੱਤ ਵਦਨ, ਿਿੇਰ ੇ7:30 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 8 ਿਜੇ ਦੇ ਸਿਚਿਾਰ ਪ੍ਸੈਿਸਫਿ ਿਮਂੇ ਾਂਂ 'ਤੇ, 1-

888-COVID19 (1-888-268-4319) ਤੇ ਿਾਲ ਿਰ ੋ

 211 ਡਾਇਲ ਿਰੋ ਜਾਾਂ ਿਸਮਊਸਨਟ਼ੀ ਿੇਿਾਿਾਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਿਾਰ਼ੀ ਲਈ  211.ca ਦੇਖ ੋ

 ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਅਤੇ ਿੇਿਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਿਾਨਕ ਿਮਾਜ ਿੇਿੀ ਿੰਿਿਾ ਜਾਾਂ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਿ 

ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਭੋਜਨ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਿਸਮਊਸਨਟ਼ੀ ਗਾਰਡਨ, ਫਾਰਮਰਜ਼ ਮਾਰਸਿਟ, ਮੁਫਤ/ਘਿੱਟ 

ਿ਼ੀਮਤ ਿਾਲੇ ਭੋਜਨ) ਦ਼ੀ ਭਾਲ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਪ੍ਤਾ ਿਰੋ ਸਿ ਿ਼ੀ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਿਸਮਊਸਨਟ਼ੀ ਸਿਿੱਚ ਿਿਾਨਿ ਭੋਜਨ ਿੁਰਿੱਸਖਆ ਿਮ ਹ ਹਨ। 

ਇਹ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਹੈਲਿ ਅਿਾਰਟ਼ੀ, ਿਿਾਨਿ ਿਰਿਾਰਾਾਂ, ਿਮਾਜ ਿੇਿ਼ੀ ਿੰਿਿਾਿਾਾਂ ਦਾ ਸਹਿੱਿਂਾ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਉਹ ਿੁਤੰਤਰ ਹੋ ਿਿਦੇ 

ਹਨ। 

 ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ ਬੈਨੇਵਫਟਿ ਫਾਇੰਡਰ  ਦਾ ਉਪਯਗੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲਾਭਾਾਂ ਬਾਰ ੇਿਧਰੇੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਰ ੋਵਜਹਨਾਾਂ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਿਕਦੇ 

ਹੋ 

 ਗਰੌਿਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਡਵਲਿਰੀ ਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਵਰਿਾਰ, ਦੋਿਤਾਾਂ, ਗਆੁਾਂਢ਼ੀਆਾਂ ਅਤੇ ਿਿਾਨਿ ਿੇਿਾਿਾਾਂ 

ਨਾਲ ਿੰਪ੍ਰਿ ਿਰੋ। ਡਸਲਿਰ਼ੀ ਿੁਝ ਿਟੋਰਾਾਂ 'ਤੇ ਇਿ ਸਿਿਲਪ੍ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋਿਾਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਸਜਹੜੇ ਸਬਮਾਰ਼ੀ ਜਾਾਂ 

ਗਤ਼ੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦ਼ੀਆਾਂ ਚੁਣੌਤ਼ੀਆਾਂ ਿਰਗ ੇਿਾਰਨਾਾਂ ਿਰਿੇ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਯਗੋ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/cleaning-and-disinfecting
http://www.bccdc.ca/health-info/prevention-public-health/food-safety
https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating/everyone/food-safety
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/general-food-safety-tips/food-safety-you.html
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support
http://211.ca/
https://benefitsfinder.services.gc.ca/hm?GoCTemplateCulture=en-CA


ਹੋਰ ਹੈਲਿਵਲੰਕਬੀਿੀ ਫਾਈਲ ਵਿਵਸ਼ਆਾਂ ਿਾਿਤੇ www.HealthLinkBC.ca/healthfilesਤੇ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਿਿਾਨਕ ਵਿਹਤ ਯੂਵਨਟ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਬੀ.ਿ਼ੀ. 

ਸਿਿੱਚ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਿ਼ੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਿਾਰ਼ੀ ਅਤ ੇਿਲਾਹ ਦੇ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਾਂ 8-1-1 (ਟੋਲ-ਫਰ਼ੀ) ਤੋ ਫੋਨ ਿਰੋ। ਬੋਲੇ ਅਤੇ 

ਉੱਚਾ ਿੁਣਨ ਿਾਸਲਆਾਂ ਲਈ, 7-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ। ਬੇਨਤ਼ੀ ਿਰਨ ਤੇ 130 ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਭਾਸਾਿਾਾਂ ਸਿਿੱਚ ਅਨੁਿਾਦ ਿੇਿਾਿਾਾਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। 

ਭਜੋਨ ਦੀ ਯਜੋਨਾਬੰਦੀ ਅਤ ੇਰਵੈਿਪੀਆਾਂ 

ਕੁਝ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ, ਆਮ ਨਾਲੋਂ  ਸਜ਼ਆਦਾ ਘਰ ਰਸਹਣ ਦਾ ਅਰਿ ਭੋਜਨ ਦ਼ੀ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਿਾਉਣ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਿਮਾਾਂ ਹੋ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਜੇ 

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਹ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਿਿੱਖੋ ਿਿੱਖਰ਼ੀਆਾਂ ਿਮਿੱਗਰ਼ੀਆਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪ੍ਿਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿੱਸਚਆਾਂ ਨ ੰ ਭੋਜਨ ਦ ੇਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ 

ਿਧ਼ੀਆ ਿਮਾਾਂ ਹੋ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਨਿੀਆਾਂ ਰੈਵਿਪੀਆਾਂ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤੇ ਵਲੰਕਾਾਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ: 

ਰਵੈਿਪੀਆਾਂ 

 ਕਨੇਡੀਅਨ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਿ ਅਿੋਿੀਏਸ਼ਨ: ਿੋਸਿਡ-19 ਅਤੇ ਬੇਸਿਿ ਸੈਲਫ ਕੱੁਕਬੱੁਕ 

 ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਅਿ ਕੈਨੇਡਾ: ਿੁਿੱਿਿਸਪ੍ਰੇਸਨ 

 ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ: ਿੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫ ਡ ਗਾਈਡ - ਰੈਸਿਪ਼੍ੀਆ ਾਂਂ 

 ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ: ਿੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫ ਡ ਗਾਈਡ - ਤੁਹਾਡ਼ੀਆਾਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਨ ੰ ਪ੍ ਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਰੈਿਵਂਪੀਆਾਂ ਾਂਂ 

ਭਜੋਨ ਦੀ ਯਜੋਨਾਬਦੰੀ 

 ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ: ਿੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫ ਡ ਗਾਈਡ - ਬਜਟ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ 

 ਭੋਜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ: ਸੁਰ ਆਤ ਿਰਨਾ 

 UnlockFood.ca: ਮੇਰਾ ਮੈਨਯੁ ਪ੍ਲੈਨਰ 

 UnlockFood.ca: ਫ਼ ਡ ਿੇਿਟ ਨ ੰ ਘਿੱਟ ਿਰਨ ਲਈ ਿੁਝਾਅ 

ਬੱਵਚਆਾਂ ਨਾਲ ਭਜੋਨ ਬਣਾਉਣਾ 

 UnlockFood.ca: ਬਿੱਸਚਆਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਂਾ 

 UnlockFood.ca: ਿਿੱਖ ਿਂੱਖ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਵਚਆਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ 

 UnlockFood.ca: ਬਿੱਸਚਆਾਂ ਦ ੇਅਨੁਿ ਲ ਰੈਸਿਪ਼੍ੀਆ ਾਂਂ 

 
 

ਆਖਰੀ ਿਾਰੀ ਅਪੱਡਟੇ ਕੀਤਾ ਵਗਆ: 26 ਮਈ, 2020 

 

https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.cpha.ca/covid-19-and-basic-shelf-cookbook
http://www.cookspiration.com/category.aspx?d=40&s=3&i=5
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/canada-food-guide/tips-healthy-eating/meal-planning-cooking-healthy-choices/recipes.html
https://food-guide.canada.ca/en/tips-for-healthy-eating/adjusting-recipes/
https://food-guide.canada.ca/en/tips-for-healthy-eating/healthy-eating-on-a-budget/
https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating/meal-planning
https://www.unlockfood.ca/en/menuplanner.aspx
https://www.unlockfood.ca/en/Articles/Cooking-And-Food/Cooking-Methods/Tips-On-Reducing-Food-Waste-At-Home.aspx
https://www.unlockfood.ca/en/Articles/Childrens-Nutrition/Cooking-and-Meal-Planning/Cooking-with-Kids.aspx
https://www.unlockfood.ca/en/Articles/Child-Toddler-Nutrition/Cooking-with-Kids.aspx
https://www.unlockfood.ca/en/Recipes/Kid-friendly-award-winning-recipes.aspx

