ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਮੀਨੂ ਲਈ ਚਿਹਤਮੰ ਦ ਕੇਟਚ ੰ ਗ ਗਾਈਡ
ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਖਾਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ
ਸਰਹਾ ਹੈ। ਗਾਈਡ ਉਨਹ ਾਂ ਮੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਜੱ ਥੇ
ਬੱ ਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਵਕਲਪ ਦੇਣ ਲਈ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੱ ਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨਹ ਾਂ
ਲਈ ਿੰ ਗੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਿੋਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱ ਖਣ ਸਵੱ ਿ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ
ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਸਵੱ ਿ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਿ ਨਾਲ ਤਹਾਡੇ
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਜੀਵਨਸੈਲੀ ਦਾ ਸਨਮਰਾਣ ਕਰਨ ਸਵੱ ਿ
ਮਦਦ ਸਮਲੇ ਗੀ।
ਸ਼ਾਇਦ ਤਿੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਸਵੱ ਿੋਂ ਕਈ ਨਕਸਤਆਂ ਨੂੰ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਅਪਨਾ ਰਹੇ
ਹੋਵੋ ਪਰ ਅੱ ਗੇ ਹੋਰ ਨਕਸਤਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਤਆਰ ਰਹੋ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਿੋਣਾਂ ਕਰਨ ਸਵੱ ਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਿਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੋ।

ਫਲ ਅਤੇ ਿਬਜ਼ੀਆਂ
ਫਲ ਅਤੇ ਿਬਜੀਆਂ ਸਵਟਾਸਮਨ, ਖਸਣਜ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ (ਰੇਸ਼ੇ-ਯਕਤ ਭੋਜਨ) ਦੇ ਿੰ ਗੇ ਿਰੋਤ ਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਸਕ ਬੱ ਿੇ ਸਦਨ ਸਵੱ ਿ 5 ਵੰ ਨਗੀਆਂ ਖਾ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਿਾਰੇ ਮੱ ਖ ਭੋਜਨਾਂ ਸਵੱ ਿ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱਕ ਸਹੱ ਿਾ ਿਬਜੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ
ਬਸਨਆਦੀ ਆਹਾਰ (ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 40 ਗਰਾਮ) ਵਜੋਂ ਸਾਮਲ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜੇ, ਜੰ ਮੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ।
•

•

ਰੰ ਗੀਨ ਿਬਜੀਆਂ ਦੀ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪੇਸਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਯੋਗ ਕਰੋ, ਸਜਵੇਂ
ਸਕ ਿੈਂਡਸਵਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਿਟਾਰਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਡੱ ਪ ਕੀਤੇ ਵੈਜੀ

ਫਲ ਨਾਲੋਂ ਸਕਤੇ ਸਜਆਦਾ ਆਕਰਸਕ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।

ਿਸਟਕਿ। ਿਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਿਾਿ ਸਵੱ ਿ ਵੀ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ,

•

ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਪਾਿਤਾ ਿਾਿ, ਅਤੇ ਪੀਜਾ ਟੌਸਪੰ ਗਜ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵੱ ਿ।
•

ਪਰੋਿਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਿਬਜੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਸਵੱ ਿ
ਿਰਬੀ (ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਮੱ ਖਣ ਜਾਂ ਕਰੀਮ), ਨਮਕ ਜਾਂ

ਿਬਜੀਆਂ ਦੇ ਿੂਪ, ਖਾਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਲੀਆਂ-ਸਮਲੀਆਂ

ਖੰ ਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਿਾਹੀਦੀ।

ਵੰ ਨਗੀਆਂ, ਅਕਿਰ ਬੱ ਸਿਆਂ ਸਵੱ ਿ ਪਰਸਿੱ ਧ ਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ

•

ਇਿ ਸਵੱ ਿ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਿਬਜੀਆਂ ਸਾਮਲ ਹੋ ਿਕਦੀਆਂ

ਸਜੱ ਥੇ ਡੱ ਬੇ ਸਵੱ ਿ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਲੰਿ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਹਮੇਸਾ ਇੱਕ ਸਵਕਲਪ ਵਜੋਂ ਫਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ

ਹਨ।

•

ਕੱ ਸਟਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਅਕਿਰ ਬੱ ਸਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ

ਿਬਜੀਆਂ ਸਾਮਲ ਕਰੋ।

ਮਸਿਆਈ (ਸਡਜਰਟ) ਦੀ ਿੋਣ ਵਜੋਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹੱ ਿੇ ਦੀ
ਪੇਸਕਸ਼ ਕਰੋ। ਇਿ ਸਵੱ ਿ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਫਲ ਸਾਮਲ ਹੋ ਿਕਦੇ
ਹਨ (ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਫਲਾਂ ਦਾ ਿੂਰਾ)।
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ਿਟਾ ਿਯੁਕਤ ਖਾਣੇ।

•

ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਬੱ ਸਿਆਂ ਦੇ ਮੀਨੂ ਤੋਂ ਹਟਾਓ
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਸਵੱ ਿ ਸਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ।

ਿਟਾਰਿਯਕਤ ਖਾਣੇ ਤੰ ਦਰਿਤ ਖਰਾਕ ਦਾ ਮੱ ਖ ਸਹੱ ਿਾ ਹੰ ਦੇ

ਹਨ। ਉਹ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਿੰ ਗਾ ਿਰੋਤ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਹ ਿਾਡੇ ਦਆਰਾ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਹਾਈ

•

ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਲਾਗੇ-ਤਾਗੇ ਪਰੋਿਣ ਦੀ ਕੋਸਸਸ ਕਰੋ ਸਕਉਂਸਕ
ਉਨਹ ਾਂ ਸਵੱ ਿ ਖੰ ਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਜਆਦਾ ਹੰ ਦੀ ਹੈ।

ਿਾਰੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਟਾਰਿਯਕਤ ਭੋਜਨ (ਸਜਵੇਂ

ਸਕ ਆਲੂ, ਰੋਟੀ, ਿੌਲ ਜਾਂ ਪਾਿਤਾ, ਖ਼ਾਿਕਰ ਸਬਨਾਂ
ਿਰਬੀ ਦੇ) ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੱ ਿਾ ਸਾਮਲ ਕਰੋ। ਇਹ

•

•

•

ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਵਿਤੂਆਂ (ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਫਲ ਦਾ ਟਕੜਾ) ਨਾਲ
ਬਦਲੋ , ਜਾਂ ਸਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਓ।

ਜਾਂ ਪਾਿਤੇ ਦੀ ਿੋਣ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ।

ਿ ਬੀਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਤਲ਼ਣਾ

ਖੰ ਡ

ਬਹਤ ਸਜਆਦਾ ਿੰ ਸਤਰਪਤ ਿਰਬੀਯਕਤ ਭੋਜਨ ਿਰੀਰ ਸਵੱ ਿ

ਿਕਾਟਲੈਂ ਡ ਸਵੱ ਿ ਸਜਆਦਾਤਰ ਬੱ ਸਿਆਂ ਦੀ ਖਰਾਕ ਸਵੱ ਿ

ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਿਰਬੀ ਦੇ ਸਨਰਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਿਕਦਾ ਹੈ

ਬਹਤ ਸਜਆਦਾ ਖੰ ਡ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੰ ਦਾਂ ਦੀ ਿੜਾਂਦ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਸਜਿਨੂੰ ਤਿੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਿਕਦੇ। ਇਹ ਭਸਵੱ ਖ ਸਵੱ ਿ ਗੰ ਭੀਰ

ਬਣ ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਪਸਡੰ ਗ ਅਤੇ ਸਮਿਆਈ (ਸਡਜਰਟ) ਦੇ ਸਵਕਲਪਾਂ ਲਈ,

ਘੱ ਟ ਿਰਬੀ ਅਤੇ ਖੰ ਡ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਸਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਿਕਦਾ ਹੈ।
•

•

•

ਿਾਰੇ ਭੋਜਨ ਨਾ ਪਰੋਿੋ।

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਓ।

ਆਉਣ 'ਤੇ ਹਮੇਸਾ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਦਓ।

•

ਖੰ ਡ-ਸਮੱ ਿੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ
ਿਾਦਾ ਦੱ ਧ ਵਰਤੋ। ਜੇਕਰ ਤਿੀਂ ਹੋਰ ਸਵਕਲਪਾਂ ਦੀ

ਪੇਸਕਸ ਕਰਨਾ ਿਾਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘੱ ਟ ਕੈਲੋਰੀ ਜਾਂ ਖੰ ਡਰਸਹਤ ਸਕਿਮਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਸਬਨਹ ਾਂ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਸਵਕਲਪ
ਹਮੇਸਾ ਉਪਲਬਧ ਹਹੋਣ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਸਿਪਿ ਵਾਲੇ

ਿਾਦਾ ਦੱ ਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਪੀਓ ਅਤੇ ਖੰ ਡਯਕਤ

•

ਬੱ ਸਿਆਂ ਦੇ ਮੇਨੂ ਸਵੱ ਿ ਸ਼ਾਮਲ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਕਰੋ।

ਕਰੋ ਜਾਂ ਖੰ ਡ ਜਾਂ ਰਿ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਜੇ ਫਲ ਵਰਗੇ ਫਲ ਦੇ
ਸਵਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰੋ।

ਬੱ ਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਿਾਈਆਂ,

ਸਬਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਓ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਹ ਾਂ

ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ

ਭੂਰੇ/ਹੋਲਮੀਲ ਜਾਂ 50/50 ਸਕਿਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ

•

ਬੱ ਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਮੱ ਿੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ
ਰੀਸਫਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿੋ।

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਸਸ ਕਰੋ ਸਕ ਮੀਨੂ ਸਵੱ ਿ
ਕਈ ਸਕਿਮਾਂ ਹੋਣ।

ਜੇਕਰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ 150ml ਦੀ
ਮਾਤਰਾ ਸਵੱ ਿ ਪਾਓ ਜਾਂ ਸਜੰ ਨਾ ਿੰ ਭਵ ਹੋ ਿਕੇ ਇੰਨੀ ਕ

ਸਹੱ ਿਾ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।
•

ਜੇਕਰ ਵੱ ਧ ਖੰ ਡ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਜੇ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ

•

ਤਲ਼ਣ ਵੇਲੇ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਿੂਰਜਮਖੀ ਜਾਂ ਿਰਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ।

•

ਸਜੱ ਥੇ ਵੀ ਿੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤਲ਼ਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਸਰੱ ਲ ਜਾਂ
ਬੇਕ ਕਰੋ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਿੌਿਜ
ੇ , ਅਤੇ ਇਿ ਨੂੰ ਸਡਫੌਲਟ ਸਵਕਲਪ
ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿੋਿ।ੋ
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•

ਨਮਕ

ਚਿਹਤਮੰ ਦ ਚਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਚਹਤ ਕ ੋ

ਅੱ ਧੇ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਬੱ ਿੇ ਹਰ ਰੋਜ ਬਹਤ ਸਜਆਦਾ ਨਮਕ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਸਕ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਕਿੇ ਵੀ ਡੀਲ ਜਾਂ ਪਰਿਾਰਾਂ ਸਵੱ ਿ

ਵੱ ਧ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਖਾਸਣਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਬੇਕਨ,

ਲਈ ਿਰਗਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਸਾਸਹਤ ਕਰੋ।

ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਸਵਕਲਪ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਣ

ਿੌਿੇਜ ਅਤੇ ਕਸਰਿਪੀ ਭੋਜਨ।
•

ਬਦਲਵੀਂ ਿੀਜਸਨੰਗਜ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਾਸਲਆਂ

•

ਸਡਫੌਲਟ ਿੋਣ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਸਵਕਲਪ ਰੱ ਖੋ।

ਦੀ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ
ਸਵੱ ਿ ਨਮਕ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿੋ।
•

•

ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਵਕਲਪ ਦੀ ਪੇਸਕਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਿਾਰ ਕਰੋ।

ਸਿਰਫ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਸਦਓ। ਬਹਤ ਿਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ

•

•

ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਡਪ ਵਾਲਾ ਿੂਪ ਜਾਂ ਵੈਜੀ ਿਸਟਕਿ, ਪੇਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ

ਸਕਿਮਾਂ ਦੀ ਿੋਣ ਕਰੋ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਘੱ ਟ ਹਮਕ ਅਤੇ ਿੀਨੀ

ਿੋਿ।ੋ

ਟਮਾਟਰ ਕੈਿੱਪ।

•

ਹੰ ਦੀ।

ਸਜੱ ਥੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਹਨ ਸਜੱ ਥੇ

ਬੱ ਿੇ ਆਪਣੀ ਪਿੰ ਦ ਰੱ ਖ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰ ਦ
ਹੋਰ ਿੀਜਾਂ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਪਾਣੀ, ਿਾਦਾ ਦੱ ਧ ਅਤੇ ਫਲ ਅੱ ਖਾਂ ਦੇ
ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਿਭ ਤੋਂ ਪਰਮੱ ਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੱ ਖੋ।

ਬੱ ਿੇ ਅਕਿਰ ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਸਵਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰ ਦ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਪਰ ਮਾਤਰਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਉਸਿਤ ਨਹੀਂ

ਜੇਕਰ ਦੋ ਕੋਰਿ ਭੋਜਨ ਡੀਲ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ

ਮਸਿਆਈ (ਸਡਜਰਟ) ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਿਆਦੀ ਿਟਾਰਟਰ,

ਸਜੱ ਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱ ਟ ਨਮਕ ਵਾਲੀਆਂ

ਖੁ ਾਕ ਦੀ ਮਾਤ ਾ

ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣੇ ਦੇ ਡੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੱ ਸਿਆਂ ਦੀ ਵੱ ਖ-

ਵੱ ਖ ਭੱ ਖ ਨੂੰ ਸਧਆਨ ਸਵੱ ਿ ਰੱ ਖਸਦਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੱ ਖ ਭੋਜਨ

ਟੇਬਲਾਂ ਤੋਂ ਨਮਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਾਲੇ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ
ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਅਸਜਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਿਪਿ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਸ ਵਾਲੇ ਿੌਿੇਜ,

•

ਜੇ ਭਰਭਰੇ ਅਤੇ ਿਆਦੀ ਿਨੈਕਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ 30
ਗਰਾਮ ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਸਦਓ। ਤਿੀਂ ਭੰ ਨੇ ਜਾਂ

ਪੌਪ ਕੀਤੀਆਂ ਿੀਜਾਂ ਦੀ ਿੋਣ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸਸ ਵੀ
•

ਸਜੱ ਥੇ ਿੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਬੱ ਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਕੀ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ

ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ - ਉਹ ਤਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦੇ, ਇਿ ਲਈ ਇਨਹ ਾਂ

ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਡਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਬਾਲਗਾਂ ਸਵੱ ਿ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਿਕਦੇ

ਹਨ।

ਕਰਵਾਓ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ (ਜਾਂ ਅੱ ਧੇ) ਭਾਗ ਪੇਸ ਕਰੋ, ਖਾਿ ਕਰਕੇ

ਸਵੱ ਿ ਬਸਨਆਦੀ ਕਰਕਰੇਪਣ ਨਾਲੋਂ ਘੱ ਟ ਿਰਬੀ ਦੇ ਅੰ ਸ਼ ਹੰ ਦੇ

ਹਨ।
•

ਉਨਹ ਾਂ ਖਰਾਕੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਿਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤਿੀਂ ਬੱ ਸਿਆਂ ਨੂੰ

ਪਰੋਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਿੀਜਾਂ
ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵੱ ਿ ਿਰਬੀ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀ ਸਜਆਦਾ ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਨੂੰ
ਘਟਾਓ ਸਜੱ ਥੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਤ ਿਾਰੀ ਪਲੇ ਟ ਦੀ
ਜੂਿ ਬਿੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ।
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ਿਪਲਾਇ ਾਂ ਤੋਂ ਚਿਹਤਮੰ ਦ ਿਮੱ ਗ ੀ ਅਤੇ
ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਪਰਾਪਤ ਕ ੋ
ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ
ਬਾਰੇ ਪੋਸਣ ਿੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ
ਘੱ ਟ ਨਮਕ, ਖੰ ਡ ਅਤੇ ਿਰਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਿੀਜਾਂ ਦੀ ਿੋਣ ਕਰੋ।
ਤਹਾਡਾ ਿਪਲਾਇਰ ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਿਕਦਾ
ਹੈ।
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