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ਫਲ ਖਾਓ

ਪਰ੍ੋਟੀਨ ਵਾਲੇ
ਭੋਜਨ ਖਾਓ
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ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਖਾਓ। ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਿਜਓ।
ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ� ਨਾਲ� ਵੱ ਧ ਹੈ

ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤ� ਪਰ੍ਤੀ ਚੇਤੰਨ ਰਹੋ

ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰੀ ਪਕਾਉ

ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ

ਦੂਸਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਓ

ਭੋਜਨ ਲੇ ਬਲ ਵਰਤੋ

ਸੋਡੀਅਮ, ਸ਼ੱਕਰ ਜ� ਸੈਚੁਰੇਿਟਡ ਫੈਟ ਦੀਆਂ
ਵੱਧ ਮਾਤਰਾਵ� ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ� ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰੋ

ਫੂ ਡ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਪਰ੍ਤੀ ਸਚੇਤ ਰਹੋ

'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਗਾਇਡ ਖੋਜੋ

2

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੂਡ ਗਾਇਡ

Canada.ca/FoodGuide

ਬੱਬੱਚੇਚੇਦਾ
ਦਾਸਭ
ਸਭਤੋਂਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਖਾਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਸਫਾਰਸ਼�

ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ� ਨਾਲ� ਵੱ ਧ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਥੇ, ਕਦ�, ਿਕ� ਅਤੇ ਿਕਵ� ਖ�ਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤ� ਪ�ਤੀ ਚੇਤੰਨ ਰਹੋ


ਖਾਣ ਲਈ ਸਮ� ਲਓ



ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਕਦ� ਤੁਸ� ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰੀ ਪਕਾਉ


ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਕੀ ਖ�ਦੇ ਹੋ



ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ


ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਰਵਾਇਤ� ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਖਾਣ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਦੂਸਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਓ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ।

ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪ�ੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਓ।
ਪੌਿਦਆਂ ਤ� ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ�ੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰੀ ਚੁਣੋ।


ਸੈਚੁਰੇਿਟਡ ਫੈਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਫੈਟ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਚੁਣੋ।

ਵੱ ਧ ਪ�ੌਸੈਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਸੀਿਮਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਇਹ ਭੋਜਨ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਖਾਓ।


ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸਨ�ਕ ਬਣਾਓ ਿਜੰ ਨਹ੍� ਿਵੱਚ ਿਮਲਾਏ ਗਏ ਸੋਡੀਅਮ,
ਸ਼ੱਕਰ ਜ� ਸੈਚੁਰੇਿਟਡ ਫੈਟ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਜ� ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾਵ� ਹਨ



ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਮੀਨੂ ਿਵੱਚ� ਵੱਧ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਿਵਕਲਪ ਚੁਣੋ

ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਸੰ ਦ ਦਾ ਿਡ�ੰ ਕ ਬਣਾਓ


ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲੇ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਥ� ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਿਦਓ

ਭੋਜਨ ਲੇ ਬਲ ਵਰਤੋ

ਸਚੇਤ ਰਹੋ ਿਕ ਫੂਡ ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣ� ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
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