
  

 

 

  

 

|  PAGE 1 of 5Updated: 2012-12-12


Pun: Healthy Eating Guidelines for People with Chewing Difficulties 
 
© 2012 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 

ਿਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸੇਧ  
ਿਚੱਥਣ ਦੀ ਕਠਨਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕ  ਲਈ 
ਇਹ ਸਰੋਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਮ, ਿਸੱਲੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਚੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਚੁਣਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਿਸਰ, ਗਰਦਨ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲ ਿਵਚ ਹੀ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਇਹ 
ਸੇਧਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।  

 

� ਨਰਮ ਿਸੱਲੇ ਖਾਣੇ ਚੁਣੋ। ਕੱਿਟਆ, ਕੀਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੀਿਸਆ, ਦਿਲ਼ਆ ਹੋਇਆ ਜ  ਿਬਲਕੁਲ ਤਰਲ 

ਪਦਾਰਥ ਵ ਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖਾਣਾ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਸ  ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਚੱਥ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

� ਬੈ ਡ ਦੇ ਪਦਾਰਥ  ਜ  ਕਰੈਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਪ, ਦੁੱਧ ਜ  ਚਾਹ ਿਵਚ ਡਬੋ ਕੇ ਨਰਮ ਕਰ ਲਵ;ੋ ਜ  ਉਨ  ਤੇ ਨਾਨ-
ਹਾਈਡੋਜੀਨਿਟਡ ਮਾਰਜਰੀਨ, ਿਸਰਪ ਜ  ਸ਼ਿਹਦ ਲਗਾਓ। 

� ਆਲੂ, ਕਚਾਲੂ, ਸਕੁਐਸ਼ ਜ  ਗਾਜਰ  ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਹਣ ਲਈ ਦੁੱਧ, ਕਰੀਮ ਜ  ਸ਼ੋਰਬਾ ਵਰਤੋ। 

� ਕੇਲੇ, ਤਰਬੂਜ਼ ਜ  ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਫਲ  ਦਾ ਿਮਲਕਸ਼ੇਕ ਜ  ਗਾੜਾ ਘੋਲ ਬਣਾਓ। 

� ਮੀਟ, ਮੁਰਗਾ ਜ  ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੀ, ਸ਼ੋਰਬੇ ਜ  ਸਾਸ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ। 

� ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਨਡੂਲਜ਼ ਜ  ਚੌਲ  ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਸ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ। 

� ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਆਦਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ  ਤੇ ਮੱਖਣ, ਮਾਰਜਰੀਨ, ਤੇਲ, ਸਲਾਦ 
ਡਰੈਿਸੰਗਜ਼ ਜ  ਖੱਟੀ ਕਰੀਮ ਪਾਓ। 

� ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਤੁਿਲਤ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। ॥ਕੈਨਡਾ ਦੀ ਖਾਣਾ ਗਾਈਡ ਅਨਸੁਾਰ ਚੰਗਾ 

ਖਾਣਾ॥ . www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-
an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/guide_trans-trad-
punjabi_v.pdf. ਮੁਤਾਿਬਕ ਖਾਣੇ ਦੇ ਚੌਹ  ਹੀ ਗਰੁੱਪ  ਿਵਚ ਖਾਣੇ ਚੁਣੋ। ਹਰ ਖਾਣੇ ਿਵਚ 4 ਿਵਚ ਘੱਟੋ 

ਘੱਟ 3 ਗਰੁੱਪ  ਦਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ 
  

ਹੇਠ  ਿਦੱਤਾ ਟੇਬਲ ਖਾਣੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਿਵਚ ਉਹ ਖਾਣੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਿਚੱਥੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। 

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/guide_trans-trad-punjabi_v.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/guide_trans-trad-punjabi_v.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/guide_trans-trad-punjabi_v.pdf
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ਖਾਣੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਚੁਣੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ਼ 7-10 
ਖ਼ੁਰਾਕ  ਹਰ ਰੋਜ਼ 
1 ਖ਼ਰੁਾਕ= 

� 125 ਿਮ.ਿਲ. (½ ਕੱਪ) 
ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ  

� 125 ਿਮ.ਿਲ. (½ ਕੱਪ) 
ਬਣੇ ਹੋਏ ਜ  ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਫਲ਼  

� 125 ਿਮ.ਿਲ. (½ ਕੱਪ) 
ਜੂਸ  

ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਜ  ਚੰਗੀ ਤਰ  ਪਕਾਈਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜ  ਫਲ਼  

ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਜ  ਤਰਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫਲ਼ 

ਜ  ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਿਜਵ ਿਕ ਐਪਲਸਾਸ, 
ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ  

ਨਰਮ, ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫਲ਼ ਜ  ਸਬਜ਼ੀਆਂ 

ਿਜਵ ਿਕ ਕੇਲਾ, ਆੜੂ, ਆਵਾਕੈਡ ੋ

ਫਲ਼  ਜ  ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੂਸ 

ਥਾਜ਼ਾ ਗਰੇਪਫ਼ਰੂਟ ਅਤੇ ਸੰਤਰ ੇ

ਚੈਰੀ  
ਅੰਗੂਰ  
ਪਾਈਨਐਪਲ  

ਫ਼ਰਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਲੂ, 
ਿਛਲਕੇ ਵਾਲੇ ਆਲੂ, ਫ਼ਰਚ 
ਫ਼ਰਾਈਜ਼  

ਫ਼ਰਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜ  ਕੜੱਕ 

ਕੀਤੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ  

ਸੁੱਕੇ ਫਲ਼ ਜ  ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜੇਕਰ 

ਪਕਾ ਕੇ ਨਰਮ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ 
ਹੋਣ 

ਖਾਣੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਚੁਣੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ

ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਦਲ 2-3 ਖ਼ੁਰਾਕ  

ਹਰ ਰੋਜ਼ 
1 ਖ਼ਰੁਾਕ= 

� 250 ਿਮ.ਿਲ.(1 ਕੱਪ) ਦੁੱਧ ਜ  

ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਸੋਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ  

� 175 ਿਮ.ਿਲ. (¾ ਕੱਪ) ਦਹ   

� 250 ਿਮ.ਿਲ. (1 ਕੱਪ) ਪਨੀਰ  

ਦੁੱਧ, ਚਾਕਲੇਟ ਿਮਲਕ ਜ  
ਿਮਲਕਸ਼ੇਕ,  

ਪਨੀਰ, ਿਰਕੋਟਾ ਚੀਜ਼ ਜ  ਚੀਜ਼ ਸਾਸ 

ਨਰਮ, ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ  
ਿਪਘਿਲਆ ਚੀਜ਼  

ਸਾਦਾ ਜ  ਸਵਾਦ ਵਾਲਾ ਦਹ , 
ਕਸਟਰਡ, ਿਮੱਠ ਖਾਣੇ ਜ  
ਆਈਸਕੀਮ 
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� 50 ਗਾ. (1½ ਔਸਂ) ਕੁਦਰਤੀ 

ਸਖ਼ਤ ਚੀਜ਼ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬਣਾਏ ਚੀਜ਼ 

ਦੇ  

� 2 ਟੁਕੜ ੇ 

ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੇ ਬਦਲ 2-3 ਖ਼ੁਰਾਕ  

ਹਰ ਰੋਜ਼ 
1 ਖ਼ਰੁਾਕ= 

� 75 ਗਾ. (2 ½ ਔਸਂ) ਪਕਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਮੀਟ, ਮੁਰਗਾ ਜ  ਮੱਛੀ  

� 175 ਿਮ.ਿਲ. (¾ ਕੱਪ) ਟੋਫ਼ ੂ 

� 2 ਅੰਡ ੇ 

� 175 ਿਮ.ਿਲ. (¾ ਕੱਪ) 
ਪਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੀਨਜ਼, ਮਟਰ 

ਅਤੇ ਦਾਲ਼   

� 30 ਿਮ.ਿਲ. (2 ਵੱਡੇ ਚਮਚ) 
ਮੁੰਗਫ਼ਲੀ ਜ  ਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਮੱਖਣ  

ਿਰੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਜ  ਦਮ ਦੇ ਕੇ 

ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੀਫ਼, ਸੂਰ, 
ਭੇਡ,ੂ ਮੁਰਗਾ ਜ  ਟਰਕੀ ਦਾ 

(ਪੀਿਸਆ, ਕੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜ  ਿਗੱਲਾ, 
ਪਤਲੀ ਸਲਾਈਸ) ਮੀਟ  

ਹੱਡੀਆਂ ਤ ਿਬਨ  ਮੱਛੀ  

ਹ ਡੀ ਦਾ ਬਿਣਆ ਪੀਿਸਆ ਹੋਇਆ 

ਮੀਟ, ਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲ਼   

ਮੁੰਗਫ਼ਲੀ ਦਾ ਨਰਮ ਮੱਖਣ  

ਟੋਫ਼ ੂ 
ਅੰਡੇ  

ਹਾਟ ਡਾਗਜ਼, ਸਾਸੇਜ, 
ਬੇਕਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ  

ਸੱੁਿਕਆ ਜ  ਸਖ਼ਤ ਮੀਟ  

ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਮੁਰਗੇ 
ਵਗੈਰਾ  

ਕੁਰਕਰਾ ਮੁੰਗਫ਼ਲੀ ਦਾ 
ਮੱਖਣ 

ਸਾਬਤ ਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਬੀਜ  

ਖਾਣੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਚੁਣੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ

ਸੂਪ ਸਾਫ਼ ਸੂਪ 
ਿਮਕਸ ਸੂਪ  

ਕਰੀਮ ਵਾਲੇ ਸੂਪ ਅਤੇ ਸਮੰੁਦਰੀ 

ਜੀਵ  ਜ  ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਟੀਊ  

ਵੱਡੇ ਮੀਟਦੇ ਟੁਕਿੜਆਂ ਜ  ਸਖ਼ਤ 

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੂਪ  

ਿਮੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਦਾ ਜੈਲੀ  ਗੈਨਲਾ ਬਾਰ 



  

 

 

  

 

|  PAGE 4 of 5Updated: 2012-12-12


Pun: Healthy Eating Guidelines for People with Chewing Difficulties 
 
© 2012 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 

 

ਖਾਿਣਆਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਿਮਸਾਲ   

� ਮੈਕਰੋਨੀ ਅਤੇ ਚੀਜ਼  

� ਸ਼ੈਫ਼ਰਡਜ਼ ਪਾਈ (ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ  ਪਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਬੀਫ਼ ਨੂੰ ਿਮਲਾ ਕੇ 

ਬਣਾਈ ਜ ਦੀ ਹੈ)  

� ਮੀਟਲੋਫ਼  

� ਪੈਰੋਜੀਜ਼  

� ਲਸਾਨਾ/ਕੈਨਲੋਨੀ/ਪਾਸਤਾ ਖਾਣੇ  

� ਆਮਲੇਟ  

� ਿਚੱਲੀ  

ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ  

� ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤ ਪਿਹਲ  ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਿਛੱਲ ਲਵੋ ਅਤੇ ਬੀਜ ਕੱਢ ਿਦਓ।  

� ਕੱਚੇ ਅੰਿਡਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਖਾਣੇ ਨਾ ਖਾਓ ਜ  ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਪੀਓ ਿਕ ਿਕ ਇਨ  ਨਾਲ ਜ਼ਿਹਰ ਫੈਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।  

� ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤ  ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਖਾਓ - ਿਦਨ ਿਵਚ 5 ਜ  6 ਵਾਰ।  

� ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ  ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।  

 

ਨਰਮ ਫਲ਼  ਵਾਲੀ ਜੈਲੀ 
ਸ਼ਿਹਦ 
ਚੀਨੀ  
ਚੀਨੀ ਦੇ ਬਦਲ  
ਸ਼ਰਬਤ  

ਿਚੱਥਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਮੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ  
ਸਖ਼ਤ ਕੁਰਕਰੇ ਿਬਸਕੁਟ 
ਕਰੈਮਲ 
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