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© 2017 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 

ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਿਵਅੰਜਨ ਿਵਧੀਆਂ  
9 – 12 ਮਹੀਨ ਦੀ ਉਮਰ  

ਇਹ ਸਾਧਨ ਤੁਹਾਡੇ 9 ਤ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਿਵਅੰਜਨ ਿਵਧੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ 

ਿਵਚਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 

� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਨ  ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਖਾਿਣਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤ ਦੋ 

ਸਨਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।  

� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।  

� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ, ਪੀਸੇ ਹੋਏ, ਫੇਹੇ ਹੋਏ, ਨਰਮ ਭੋਜਨ  ਅਤੇ ਟੋਸਟ ਅਤੇ ਕੈਕਰ  ਵਰਗੇ ਗਲ  ਨਾਲ 

ਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ  ਜ  ਪਕੇ ਹੋਏ ਨਰਮ ਫਲ  ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰ  ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਿਦਓ।  

� ਜਦ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਣਾ ਿਸੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖ ਦੇ 

ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ।  

� 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ, ਿਜਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਖਾਿਣਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਖਾ 

ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸ  

ਇਥੇ ਿਦੱਤੀਆਂ ਿਵਅੰਜਨ ਿਵਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

� ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਵਅੰਜਨ ਿਵਧੀਆਂ ਚੁਣੋ ਿਜੰਨ  . ਿਵੱਚ ਈਿਟੰਗ ਵੈਲ ਿਵਦ ਕੈਨਡਾਜ਼ ਫੂਡ ਗਾਇਡ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

ਿਵਅੰਜਨ ਿਵਧੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸ  ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ  
ਮੀਟ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਟੂ 

1 ਕੱਪ ਪਾਣੀ 250 ਿਮਲੀਗਾਮ 

1 ਕੈਨ (14 ਆ ਸ/450 ਿਮਲੀਲੀਟਰ) ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਟਮਾਟਰ 1 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/canada-food-guides.html
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½ ਪਾ ਡ   ਸਟੂਇੰਗ ਮੀਟ (ਬੀਫ, ਮੇਮਨ ਦਾ ਮੀਟ),ਕੀਮਾ ਜ   
ਪੀਿਸਆ ਹੋਇਆ 

225 ਗਾਮ 

1 ਆਲੂ 1 

2 ਗਾਜਰ  2 

2 ਡੰਡੀਆਂ ਸੇਲੇਰੀ 2 

½   ਛੋਟਾ ਿਪਆਜ ½  

ਇੱਕ ਦਰਿਮਆਨ ਮਾਪ ਦੇ ਪਤੀਲੇ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ, ਟਮਾਟਰ  ਅਤੇ ਮੀਟ ਨੂੰ ਿਮਲਾਓ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲੋ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ, 
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਟੁਕਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਕੱਟੋ। ਿਮਸ਼ਰਨ ਿਵੱਚ ਮੀਟ ਿਮਲਾਓ। ਉਬਾਲ,ੋ ਿਫਰ ਸੇਕ ਨੂੰ ਘਟਾ ਿਦਓ 

ਅਤੇ ਨਰਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਲਕੇ ਸੇਕ ਤੇ ਪਕਾਓ, ਲਗਭਗ 25 ਿਮੰਟ। ਕਦੀ-ਕਦਾਈ ਂਿਹਲਾਓ। 

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਸੌਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਤਾ 

1 ½ ਕੱਪ   ਚੈਡਰ ਚੀਜ਼, ਕੱਦੂਕਸ ਕੀਤਾ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕੀਤਾ 

ਹੋਇਆ 

375 ਿਮਲੀਲੀਟਰ 

1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਮੱਖਣ ਜ  ਮਾਰਜੇਿਰੰਨ 15 ਿਮਲੀਲੀਟਰ 

1 ਕੱਪ ਪੂਰੀ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ 250 ਿਮਲੀਲੀਟਰ 

1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਆਟਾ 15 ਿਮਲੀਲੀਟਰ 

4 ਕੱਪ ਬਰੌਕਲੀ ਦੇ ਧੋਤੋ ਹੋਏ ਫਲੋਰੇਟ ਅਤੇ /ਜ  ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਦੇ 

ਫਲੋਰੇਟ 

1 ਲੀਟਰ 

1 ½ ਕੱਪ   ਕੱਚਾ ਪਾਸਤਾ 375 ਿਮਲੀਲੀਟਰ 

ਪਾਸਤਾ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਿਦੱਤੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ  ਅਨਸੁਾਰ ਪਕਾਓ; ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਿਦਓ। ਬਰੌਕਲੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ 

ਟੁਕਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਨਰਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਪਰ ਮੁਰਝਾਉਣ ਤੱਕ ਨਹ , ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਸਟੀਮ ਕਰੋ, 
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ਲਗਭਗ 10 ਿਮੰਟ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੱਖਣ ਜ  ਮਾਰਜੇਿਰੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤੀਲੇ ਿਵੱਚ ਿਪਘਲਾਓ। ਆਟਾ ਿਮਲਾਓ ਅਤੇ 

ਿਮਲ ਜਾਣ ਤੱਕ ਿਹਲਾਓ। ਲਗਾਤਾਰ ਿਹਲਾ ਦੇ ਹੋਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁੱਧ ਿਮਲਾਓ। ਿਹਲਾਓ ਤ  ਿਕ ਢੇਲੇ ਗਾਇਬ ਹੋ 

ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੌਸ ਮਲਾਈ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਾਸਤਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਿਮਲਾਓ। ਇਕੱਠ ਿਮਲ 

ਜਾਣ ਤੱਕ ਿਹਲਾਓ। 

ਦਾਲ (ਲਿਟਲ ਸਟ)ੂ 

1½ ਕੱਪ   ਪਾਣੀ 375 ਿਮਲੀਲੀਟਰ 

½ ਕੱਪ   ਸੁੱਕੀ ਲਾਲ ਦਾਲ, ਧੋਤੀ ਹੋਈ 125 ਿਮਲੀਲੀਟਰ 

1 ਕੱਪ ਕੱਿਟਆ ਹੋਇਆ ਿਪਆਜ 250 ਿਮਲੀਲੀਟਰ 

2 ਲਸਹਨ ਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ, ਛੋਟੀਆ,ਂ ਪੀਸੀਆਂ ਹੋਈਆ ਂ 2 

½ ਛੋਟਾ ਚਮਚ   ਹਲਦੀ (ਿਵਕਲਪਕ) 1 ਿਮਲੀਲੀਟਰ 

½ ਛੋਟਾ ਚਮਚ   ਪੀਿਸਆ ਹੋਇਆ ਜੀਰਾ (ਿਵਕਲਪਕ) 1 ਿਮਲੀਲੀਟਰ 

½ ਛੋਟਾ ਚਮਚ   ਪੀਿਸਆ ਹੋਇਆ ਅਦਰਕ (ਿਵਕਲਪਕ) 2 ਿਮਲੀਲੀਟਰ 

2 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਤੇਲ 10 ਿਮਲੀਲੀਟਰ 

1 ਕੱਪ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਚਾਵਲ 250 ਿਮਲੀਲੀਟਰ 

ਇੱਕ ਦਰਿਮਆਨ ਪਤੀਲੇ ਿਵੱਚ, ਪਾਣੀ, ਦਾਲ, ½ ਕੱਪ ਿਪਆਜ, ਲਸਹਨ ਦੀ 1 ਤੁਰੀ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ (ਜੇ ਵਰਤ 

ਰਹੇ ਹੋਵੇ) ਿਮਲਾਓ। ਉਬਾਲੋ। ਸੇਕ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਸੇਕ ਤੇ 10 ਿਮੰਟ  ਤੱਕ ਪਕਾਓ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਰਿਮਆਨ 

ਸੇਕ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪੈਨ ਿਵੱਚ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦਾ ਿਪਆਜ ਅਤੇ ਲਸਹਨ ਿਮਲਾਓ। ਨਰਮ ਹੋਣ ਤੱਕ 

ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ ਤਲੋ, ਲਗਭਗ 8 ਿਮੰਟ। ਹਲਕੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਿਪਆਜ ਅਤੇ ਲਸਹਨ ਨੂੰ ਪਤੀਲੇ ਿਵੱਚ ਦਾਲ ਦੇ ਿਮਸ਼ਰਨ 

ਨਾਲ ਿਮਲਾਓ ਅਤੇ ਿਹਲਾਓ। 5 ਵਾਧੂ ਿਮੰਟ  ਵਾਸਤੇ ਹਲਕੇ ਸੇਕ ਤੇ ਪਕਾਓ। ਦਾਲ ਨੂੰ ਪਕਾਏ ਗਏ ਚਾਵਲ ਨਾਲ 
ਿਮਲਾ ਕੇ ਪਰੋਸੋ।  
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ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ  

� ਤੁਹਾਡੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅੰਜਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਤੁਸ  ਉਸ ਨੂੰ 1 ਤ 2 ਿਦਨ  ਲਈ ਫਿਰਜ ਿਵੱਚ 

ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਿਰਸੋਟੋ (Risotto) 

2 ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਤੇਲ 30 ਿਮਲੀਲੀਟਰ 

½ ਪਾ ਡ   ਪੀਿਸਆ ਹੋਇਆ ਿਚਕਨ (ਿਵਕਲਪਕ) 225 ਗਾਮ 

½   ਿਪਆਜ, ਕੱਿਟਆ ਹੋਇਆ ½  

1 ਛੋਟੀ ਗਾਜਰ, ਿਛੱਲੀ ਅਤੇ ਕੱਦੂਕਸ ਕੀਤੀ 1 

1 ਛੋਟੀ ਜ਼ਕੁੀਨੀ, ਕੱਟੀ ਹੋਈ 1 

½   ਲਾਲ ਿਮਰਚ, ਬੀਜ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ½  

1 ਡੰਡੀ ਸੇਲੇਰੀ, ਕੱਟੀ ਹੋਈ 1 

2 ½ ਕੱਪ   ਘਰ ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ ਿਚਕਨ ਸਟੌਕ (ਨਮਕ ਤ ਿਬਨ ) 625 ਿਮਲੀਲੀਟਰ 

1 ਕੱਪ ਚਾਵਲ, ਧੋਤੇ ਹੋਏ 250 ਿਮਲੀਲੀਟਰ 

1 ਕੱਪ ਕੱਦੂਕਸ ਕੀਤਾ ਪਾਰਮੇਜ਼ਾਨ ਚੀਜ਼ 250 ਿਮਲੀਲੀਟਰ 

15 ਿਮਲੀਲੀਟਰ (1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ) ਤੇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਤੀਲੇ ਿਵੱਚ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਿਚਕਨ (ਜੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋਵੋ) 
ਿਮਲਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ  ਪਕਾਓ। ਪੈਨ ਤ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ। ਉਸੀ ਪੈਨ ਿਵੱਚ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ 

ਿਪਆਜ ਪਾਓ। ਨਰਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਿਹਲਾਓ, ਲਗਭਗ 5 ਿਮੰਟ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਿਮਲਾਓ। ਿਹਲਾਓ ਅਤੇ 

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਜ  10 ਹੋਰ ਿਮੰਟ  ਵਾਸਤੇ ਪਕਾਓ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਟੌਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਿਮਲਾਓ। 

ਿਹਲਾਓ। ਢਕੋ, ਉਬਾਲੋ ਸੇਕ ਘਟਾਓ ਅਤੇ 20 ਿਮੰਟ  ਵਾਸਤੇ ਹਲਕੇ ਸੇਕ ਤੇ ਪਕਾਓ। ਜਦ ਚਾਵਲ ਪੱਕ ਜ ਦੇ ਹਨ, 
ਚੀਜ਼ ਿਮਲਾਓ ਅਤੇ ਿਪਘਲ ਜਾਣ ਤੱਕ ਿਹਲਾਓ। 
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� ਜੇ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾਆਰਾ 1 ਤ 2 ਿਦਨ  ਿਵੱਚ ਖਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਹੈ, ਤ  ਤੁਸ  ਛੋਟੇ ਿਹੱਿਸਆਂ 

ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜੰਮਾ (ਫਰੀਜ਼ ਕਰ) ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਆਇਸ ਕਯੂਬ ਟੇ ਿਵੱਚ ਜੰਮਾਓ। ਭੋਜਨ ਦੇ 

ਕਯੂਬ  ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੀਜ਼ ਬੈਗ ਜ  ਡੱਬੇ ਿਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਬੈਗ ਜ  ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 

ਲੇਬਲ ਕਰੋ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੋ।  

 

. ਹੈਲਥ ਿਲੰਕ ਬੀ ਸੀ ਫਾਇਲ   
� ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਭੋਜਨ - . HealthLink BC File #69c  

� 1 ਤ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ  ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ - . HealthLink BC 
File #69d  

� ਇੱਕ ਤ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸਨਕਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ - . HealthLink BC File 
#69e  

ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ  ਡਾਕ ਰਾਹ  (8-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ)ੋ ਜ  ਆਨਲਾਇਨ . (online) ਉਪਲਬਧ : 

� 6- 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਗਲ  ਨਾਲ ਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ . (Finger Foods for 
Babies 6 - 12 months)  

� ਤੁਹਾਡੇ 6- 9 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਿਵਅੰਜਨ ਿਵਧੀਆਂ . (Recipes for Your Baby 6 - 9 
Months Old)  

� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣਾ: 6 ਤ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸਪਲ ਮੈਿਨਯੂ . (Feeding Your 
Baby: Sample Meals for Babies 6 to 12 Months of Age)  

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। 
 
 

 

https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/healthlinkbc-files
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/babys-first-foods
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/helping-your-1-3-year-old-child-eat-well
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/helping-your-1-3-year-old-child-eat-well
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/meal-snack-ideas-1-3-year-old
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/meal-snack-ideas-1-3-year-old
https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating
https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating/finger-foods-baby-6-12-month
https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating/finger-foods-baby-6-12-month
https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating/recipes-baby-9-12-month
https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating/recipes-baby-9-12-month
https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating/sample-meals-baby-6-12-month
https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating/sample-meals-baby-6-12-month
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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

