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ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮ ਵਰੇ ਜ  ਿਕਸੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਇਿਟਸ਼ੀਅਨ ਤ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਸਿਲੰਗ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇ  ਕਰਨਾ ਨਹ  ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 

ਕਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ  
ਿਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਧ  : ਪੌਸਟੇਟ (Prostate) ਕਸਰ  

ਇਹ ਹਡਆਉਟ ਉਨ  ਮਰਦ  ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੌਸਟੇਟ (Prostate) ਕਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ 

ਹਨ ਪਰ ਿਜੰਨ  ਨੂੰ ਪੌਸਟੇਟ (Prostate) ਕਸਰ ਨਹ  ਹੋਇਆ ਹੈ।  

ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਕਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੌਿਧਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ, ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ 

ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੌਸਟੇਟ (Prostate) ਕਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ 

ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਲਾਏਕੋਪੀਨ ਅਤੇ ਸੇਲੇਿਨਯਮ (selenium) ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ 

ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਖਾਣ ਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।  

ਇਹ ਹਡਆਉਟ ਸਾਰੇ ਕਸਰ  ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਿਸਫਾਰਸ਼  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੌਸਟੇਟ 

(Prostate) ਕਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਨਸੁਖੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 

� ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਕਸਮ ਦੇ ਭੋਜਨ  ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਿਧਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ। ਪੌਿਧਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਦਾ 

ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ  ਿਜਆਦਾਤਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜ  ਪੌਸੈਸ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਸਾਬਤ 

ਅਨਾਜ, ਫਲੀਆਂ (ਬੀਨਜ਼, ਮਟਰ ਅਤੇ ਦਾਲ ), ਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਖ ਦੇ ਹੋ। ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ  

ਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ  ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਭੋਜਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੌਿਧਆਂ ਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਿਵਟਾਿਮੰਨ, ਖਿਣਜ, ਰੇਸ਼ਾ ਅਤੇ 

ਫਾਇਟੋਕੈਮੀਕਲ (phytochemicals) ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਕਸਰ ਿਵਰੁੱਧ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਿਕ ਿਕ ਉਨ  ਿਵੱਚ ਰੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਆਦਾ ਹੌਲੀ ਪਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

» ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਸਰਿਵੰਗ  ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ  ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਕਸਮ  

ਖਾਓ।  

» ਪੌਸੈਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜ  ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੌਸੈਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਦੇ 
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ਉਤਪਾਦ ਿਜਵ ਿਕ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਡਬਲਰੋਟੀ, ਓਟਸ, ਿਜਆਦਾ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸੀਰੀਅਲ, ਸਾਬਤ 

ਅਨਾਜ ਦਾ ਪਾਸਤਾ ਅਤੇ ਿਕਨਆੂ ਚੁਣੋ। ਉਦਹਾਰਣ ਲਈ : 

� ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਡਬਲਰੋਟੀ ਸਫੇਦ ਡਬਲਰੋਟੀ ਨਾਲ ਿਬਹਤਰ ਚੋਣ ਹੈ।  

� ਬਲੂਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਟਮੀਲ ਬਲੂਬੈਰੀ ਿਫਿਲੰਗ ਵਾਲੀ ਓਟ ਸੀਰੀਅਲ ਬਾਰ ਜ  ਇੱਕ 

ਬਲੂਬੈਰੀ ਮਿਫੰਨ ਨਾਲ ਿਬਹਤਰ ਚੋਣ ਹੈ।  

» ਫਲੀਆਂ, ਸੋਇਆ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ , ਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ  ਸਮੇਤ ਪੌਿਧਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪੋਟੀਨ ਨੂੰ ਮੀਟ 

ਨਾਲ ਿਜਆਦਾ ਵਾਰੀ ਚੁਣੋ ।  

» ਮੱਛੀ, ਸ਼ੈਲਿਫਸ਼, ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ, ਟਰਕੀ, ਿਚਕਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਮੀਟ ਦੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 75 
ਗਾਮ ਜ  2 ½ ਆ ਸ ਤੱਕ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਕਾਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਡੈਕ ਦੇ ਮਾਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।   

� ਜੇ ਤੁਸ  ਲਾਲ ਮੀਟ ਖ ਦੇ ਹੋ, ਤ  ਹਰ ਹਫਤੇ 500 ਗਾਮ ਜ  18 ਆ ਸ ਤ ਵੱਧ ਨਾ ਖਾਓ। 

ਲਾਲ ਮੀਟ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਬੀਫ, ਪੋਰਕ, ਮੇਮਣਾ ਅਤੇ ਬਕਰੀ/ਰਾ।  

» ਵਾਧੂ ਿਮਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ੱਕਰ , ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦੀਆਂ ਿਜਆਦਾ ਮਾਤਰਾਵ  ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ  ਨੂੰ 

ਸੀਿਮਤ ਕਰੋ। ਇੰਨ  ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ  ਿਵੱਚ ਿਜਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ  

ਕਰਕੇ ਭਾਰ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨ  ਿਵੱਚ ਅਕਸਰ ਉਨ  ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ  ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

ਿਜਹੜੇ ਕਸਰ ਿਵਰੁੱਧ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

� ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਪੇਯ ਪਦਾਰਥ , ਲੈਮੇਨਡ, ਫਲ  ਦੇ ਰਸ ਅਤੇ ਪੌਪ ਵਰਗੇ 

ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲੇ ਪੇਯ ਪਦਾਰਥ  ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਜ  ਸ਼ੱਕਰ ਤ ਿਬਨ  ਚਾਹ ਜ  ਕਾਫੀ ਿਪਓ।  

� ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਭੋਜਨ  ਅਤੇ ਿਚਪਸ, ਫਰਚ ਫਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਕੀਜ਼ ਵਰਗੇ 

ਿਜਆਦਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਜ  ਸੱਕਰ ਵਾਲੇ ਪੌਸੈਸ ਕੀਤੇ ਸਨਕ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ  ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰੋ। ਜਦ 

ਤੁਸ  ਇਹ ਭੋਜਨ ਖ ਦੇ ਹੋ ਤ  ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖੋ।  

� ਬੇਕਨ, ਸੌਸੇਜ, ਹੌਟ ਡੌਗਜ਼, ਕੋਲਡ ਕਟਸ ਸਮੇਤ ਪੌਸੈਸ ਕੀਤੇ ਮੀਟ  ਅਤੇ ਸਲਾਮੀ, 
ਪੈਪਰੋਨੀ, ਹੈਮ,ਬਲੋਨਾ ਅਤੇ ਸਮੋਕ ਕਰਕੇ ਜ  ਨਾਈਟੇਟ  ਨਾਲ ਸਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ 

ਦੂਸਰੇ ਮੀਟ  ਸਮੇਤ ਲੰਚਨ ਮੀਟ  ਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।  

� ਲਾਏਕੋਪੀਨ ਅਤੇ ਸੇਲੇਿਨਯਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਅਕਸਰ ਖਾਓ। ਲਾਕੋਪੀਨ ਿਬਹਤਰ ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ 

ਭੋਜਨ  ਨੂੰ ਘੱਟ ਚਰਬੀ (ਉਦਹਾਰਣ ਲਈ ਐਵੋਕਾਡ,ੋ ਿਗਰੀਆਂ, ਜ  ਤੇਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ) ਦੇ 
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ਨਾਲ ਪਕਾਇਆ, ਉਸਦੇ ਗੁੱਦੇ (puree) ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ  ਖਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। 

� ਹਰ ਿਦਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਪਾਪਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਨਹ । 

ਹਰ ਰੋਜ਼ 1500 ਿਮਲੀਗਾਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤ ਵੱਧ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਸਟੇਟ (Prostate) ਕਸਰ ਦੇ 

ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦੈਿਨਕ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੂਰਕ 

ਕੇਵਲ ਤ  ਹੀ ਵਰਤੋ ਜੇ ਤੁਸ  ਭੋਜਨ ਤ ਕਾਫੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਤ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ।  

� ਕਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੂਰਕ  ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੋਜਨ ਚੁਣੋ। ਪਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭੋਜਨ  ਿਵੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ  ਦਾ 

ਜੋੜ ਅਤੇ ਉਨ  ਦਾ ਰਸਾਇਿਣਕ ਰੂਪ ਪੂਰਕ  ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰਬਧੀ ਿਜਆਦਾ ਲਾਭ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਕ  

ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਤ ਿਕਧਰੇ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾਵ  ਿਵੱਚ ਿਵਟਾਿਮੰਨ ਅਤੇ ਖਿਣਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੂਰਕ  ਿਵਚਲੇ ਿਵਟਾਿਮੰਨ ਅਤੇ ਖਿਣਜ ਕਸਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ, 
ਪਰ ਇਸ ਸਮ ਤੇ ਪੌਸਟੇਟ (Prostate) ਕਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਕ ਲੈਣ ਦੀ 

ਲਾਏਕੋਪੀਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਸੋਤ ਸੇਲੇਿਨਯਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਸੋਤ 

ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ (ਪੇਸਟ , ਸੌਸ , 
ਰਸ, ਸੂਪ)  

ਤਰਬੂਜ  

ਗੇਪਫਰੂਟ (ਗੁਲਾਬੀ (ਿਪੰਕ) ਅਤੇ ਲਾਲ)  

ਰੇਡ ਪੈਪਰ  

ਪਰਸੀਮੋਨਜ਼ (Persimmons)  

ਖ਼ੁਰਮਾਨੀਆਂ  

ਿਗਰੀਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਨਟਸ) 
ਅਤੇ ਬੀਜ  

ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ  

ਿਚਕਨ  

ਟਰਕੀ  

ਫਲੀਆਂ  

ਅੰਡੇ  

ਉਮਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੈਿਨਕ ਮਾਤਰਾ 

19 ਤ 70 ਸਾਲ  1000 ਿਮਲੀਗਾਮ (ਐਮਜੀ)  

70 ਸਾਲ ਤ ਵੱਧ ਉਮਰ  1200 ਿਮਲੀਗਾਮ (ਐਮਜੀ)  



  

 

 

  

 

|  PAGE 4 of 5Updated: 2016-05-12


Pun: Eating Guidelines for Cancer Prevention: Prostate Cancer 
 
© 2016 ਹੈਲਥਿਲੰਕ ਬੀ.ਸੀ.ਆਫ਼ ਕੈਨਡਾ। ਸਭ ਹੱਕ ਰਾਖਵ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਛਾਿਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਸੋਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। 
 
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮ ਵਰੇ ਜ  ਿਕਸੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਇਿਟਸ਼ੀਅਨ ਤ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਸਿਲੰਗ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇ  ਕਰਨਾ ਨਹ  ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 

ਿਸਫਾਰਸ਼ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ। 

» ਿਵਟਾਿਮੰਨ ਈ ਪੂਰਕ  ਨੂੰ ਪੌਸਟੇਟ (Prostate) ਕਸਰ ਦੇ ਵੱਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ 

ਹੈ।  

» ਸੇਲੇਿਨਯਮ ਪੂਰਕ ਉਨ  ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜੰਨ  ਨੂੰ ਪਿਹਲ  ਹੀ 

ਭੋਜਨ ਤ ਕਾਫੀ ਸੇਲੇਿਨਯਮ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।  

» ਜੇ ਤੁਸ  ਿਵਟਾਿਮੰਨ, ਖਿਣਜ ਜ  ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੂਰਕ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤ  ਿਕਸੇ 

ਡਾਕਟਰ ਜ  ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।  

� ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਤ ਿਜਆਦਾ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਕਈ ਭੋਜਨ ਿਜਵ ਿਕ ਫਲੀਆ,ਂ ਸੋਇਆ 

ਦੇ ਬਣੇ ਭੋਜਨ, ਅਨਾਰ ਦਾ ਰਸ, ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਗੀਨ ਟੀ, ਦਾ ਪੌਸਟੇਟ (Prostate) ਕਸਰ ਤੇ 

ਉਨ  ਦੇ ਅਸਰ ਲਈ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਈ, ਿਲੰਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹ  ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ 

ਪਤਾ ਨਹ  ਲਗਦਾ, ਇਨ  ਭੋਜਨ  ਨੂੰ ਪੌਿਧਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਿਵਿਵਧ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ ਖਾਓ।  

 

. ਕੈਨਡਾਜ਼ ਫੂਡ ਗਾਇਡ  

ਇਹਨ  ਸੋਤ  ਨੂੰ ਪਕਾ ਨ ਵੇਲ਼ੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨੀ ਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਵਸੀਿਲਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ  ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸੇਵਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜ  ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ। 

 

http://www.healthcanada.gc.ca/foodguide
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ਿਵਤਰਕ: 
 
ਹੈਲਥਿਲੰਕ ਬੀ.ਸੀ. (HealthLinkBC) (ਪਿਹਲਾ ਨਾਮ ਡਾਇਲ-ਏ-ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜ  Dial-A-
Dietitian) ਿਵਖੇ ਆਹਾਰ ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ  (Dietitian Services) ਬੀ.ਸੀ. ਿਨਵਾਸੀਆਂ 

ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ 

ਹੈ। . www.healthlinkbc.ca/healthyeating ਵੈਬਸਾਈਟ ਿਵਖੇ ਜ  8-1-1 `ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ੋ

ਬੀ.ਸੀ. ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਗਾ ਤ । ਤਰਜਮਾਕਾਰ 130 ਤ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬੋਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  

http://www.healthlinkbc.ca/healthyeating

