
ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੰਚਬਾਕਿ ਬਣਾਓ

ਪਾਣੀਡੇਅਰੀ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ

ਮੀਟ ਅਤੇ ਪ੍ੋਟੀਨ 
ਵਾਲਿਆ ਂਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਫ਼ਿ

ਅਨਾਜ ਅਤੇ 
ਸੀਰੀਅਿ ਭੋਜਨ

Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ  

ਕਰੀਮ ਚੀਜ਼
ਦਹੀਂ 



`

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਜ਼਼ੇਦਾਰ ਲੰਚਬਾਕਿ ਬਣਾਓ -  
ਹਰ਼ੇਕ ਭੋਜਨ ਿਮੂਹ ਸਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਚੁਣੋ

> ਸੂਪ ਅਤੇ ਦਾਿ (ਦੁਪਲਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ 
ਿਈ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਿਈ ਫਿਾਸਕ 
ਲਵੱਚ ਪਲਹਿਾ ਂਤੋਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ)

> ਕੱਚੀਆ ਂਜਾ ਂਹਿਕੀਆ ਂਭਾਫ਼ ਲਦੱਤੀਆ ਂ
ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਟਕੁੜੇ (ਗਾਜਰ, ਲ਼ਿਮਿਾ 
ਲਮਰਚ, ਖੀਰਾ)

> ਭਾਫ਼ ਲਦੱਤੀਆ ਂਜਾ ਂਗਲਰੱਿ ਕੀਤੀਆ ਂ
ਛੱਿੀਆਂ

> ਕਰੀਮੀ ਡਰੈਲਸੰਗ ਨਾਿ ਸਿਾਦ

> ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਕੱਢਕੇ ਗਲਰੱਿ ਕੀਤਾ 
ਮੀਟ (ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਬੀਫ, ਲਚਕਨ)

> ਦੁੱਧ
> ਲਬਨਾ ਂਖੰਡ ਵਾਿਾ ਦਹੀਂ (ਰਾਤ ਭਰ 

ਜੰਲਮਆ ਹੋਇਆ)
> ਪਨੀਰ ਦੇ ਟਕੁੜੇ
> ਟੈਟਲਜ਼ਕੀ ਲਡਪ
> ਕਾਟੇਜ ਪਨੀਰ
> ਕੈਿ਼ਿੀਅਮ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਸੋਇਆ 

ਦੁੱਧ

> ਸੇਬ
> ਕੇਿਾ
> ਲਕੰਨੂ
> ਅੰਜੀਰ
> ਬੇਰੀਆ ਂ
> ਫ਼ਿਾ ਂਦਾ ਸਿਾਦ
> ਜੂਸ ਲਵੱਚ ਰੱਖੇ ਡੱਬੇਦਾਰ ਫ਼ਿ,  

਼ਿਰਬਤ ਲਵੱਚ ਨਹੀਂ

> ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਨਾਨ
> ਪਾਸਤੇ ਵਾਿੇ ਪਕਵਾਨ

> ਨੂਡਿਜ਼
> ਚਾਵਿ, ਕੀਨਵਾਹ ਜਾ ਂਕਸਕਸ
> ਫ਼ਿਾ ਂਵਾਿਾ ਕੇਕ
> ਘਰੇ ਬਣਾਇਆ ਪੀਜ਼ਾ
> ਲਬਨ੍ਾ ਂਛਾਣੇ ਅਨਾਜ਼ (ਭੂਰੀ) ਦੀ ਰੋਟੀ

ਫ਼ਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਚੀਜ਼ਾਂ

ਅਨਾਜ ਅਤੇ 
ਸੀਰੀਅਿ ਭੋਜਨ

ਮੀਟ ਅਤੇ ਪ੍ੋਟੀਨ ਦੇ 
ਹੋਰ ਬਦਿ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਓ (ਸਦਨ ਸਿਚ 
ਦੋਬਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ)। 

ਸੁਝਾਅ: ਿੰਚ ਬਾਕਸ ਲਵੱਚ ਭੋਜਨ ਨੂੰ 
ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਿਈ ਰਾਤ ਭਰ ਫ੍ੀਜ਼ ਕਰੋ

> ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਟਨੂਾ ਜਾ ਂਸੈਿਮਨ
> ਦਾਿ ਜਾ ਂਵੈਜੀ ਬਰਗਰ (ਫਿਾਫ਼ਿ) 
> ਉਬਿੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ
> ਹੁੱਮਸ (ਪੀਸੇ ਛੋਲਿਆ ਂਦੀ) ਲਡੱਪ
> ਟੋਫ਼ੂ

ਪਾਣੀ

ਵਧੇਰੇ ਲਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ DPV Health ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਿ ਮੁਿਾਕਾਤ ਕਰਨ ਿਈ 1300 234 263 ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜਾ ਂਿੰਚਬਾਕਸ 
ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਲਕਆ ਂਬਾਰੇ heas.health.vic.gov.au/schools/healthy-lunchboxes 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਦਾਿਾ,ਂ ਸੂਪ ਅਤੇ ਸਟਜ਼ੂ (ਚਟਨੀਆ)ਂ ਉੱਪਰ ਲਦੱਤੇ ਕਈ ਭੋਜਨ ਸਮੂਹਾ ਂਨੂੰ ਲਮਿਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਲਸਹਤਮੰਦ ਿੰਚਬਾਕਸ ਦੇ ਬਦਿ ਹਨ।



ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੰਚ ਬਾਕਿ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿੁਝਾਅ 

DPV Health ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਲਰਵਾਰ ਦੀ ਲਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਿਈ ਕਈ ਤਰ੍ਾ ਂ
ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਪੇ਼ਿਕ਼ਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਂਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, 
ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜਾ ਂਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਸਹਲਾ ਂਿਕੂਲ ਦਾ 
ਲੰਚ ਸਤਆਰ ਕਰੋ;  
 ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਭੋਜਨਾ ਂਬਾਰੇ 
ਗੱਿ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਲਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਤੁਸੀਂ ਼ਿਾਮਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰ 
ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਜਿਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਲ਼ਿ਼ਿ ਕਰੋ!

ਪੂਰ਼ੇ ਹਫ਼ਤ਼ੇ ਲਈ ਪਸਰਿਾਰਕ ਦ਼ੇ 
ਰਾਤ ਦ਼ੇ ਖਾਣ਼ੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ 
ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਼ਿੁਰੂਆਤ ਲਵੱਚ 
ਕਲਰਆਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ;  
ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਿਈ ਹਰ ਰਾਤ 
ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਿਈ ਸੁਪਰ 
ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣ ਨਾਿੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ।

ਿਾਤਾਿਰਣ ਦਾ ਸਖਆਲ ਰੱਖੋ; ਸੈਂਡਲਵਚ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਡੱਲਬਆ ਂ
ਲਵੱਚ ਪੈਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਿਈ ਘੱਟ ਪੈਲਕੰਗ ਦੀ 
ਿੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਗਰਮ ਸਦਨਾ ਂਸਿੱਚ ਦੁਪਸਹਰ ਦ਼ੇ ਖਾਣ਼ੇ ਦ਼ੇ 
ਿਮੇਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਸਿੱਚ 
ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹੀਂ ਜਾ ਂਪਾਣੀ ਦੀਆ ਂ
ਬੋਤਲਾ ਂਦ਼ੇ ਟੱਬਾ ਂਨੂੰ ਫ੍ੀਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਲਕ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਿੰਚ 
ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਡੱਲਬਆ ਂਨੂੰ ਖੁਦ ਖੋਿ੍ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ ਲਕ ਉਹਨਾ ਂ
ਕੋਿ ਆਪਣੇ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਦੁਪਲਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ 
ਨੂੰ ਖਾਣ ਿਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾ ਂਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ 
ਦੂਲਜਆ ਂਦੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ 
ਪਵੇਗੀ।

ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡ਼ੇ ਬੱਚ਼ੇ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ 
ਡਸਰੰਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਦਨ ਵੇਿੇ 
ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬੋਤਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਿਈ 
ਉਤ਼ਿਾਲਹਤ ਕਰੋ। ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਲਟਡ 
ਰਲਹਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਕਿਾਸ ਲਵੱਚ 
ਲਧਆਨ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲਸੱਖ ਸਕਣ।

ਮੌਿਮੀ ਤਾਜ਼਼ੇ ਫਲ ਅਤ਼ੇ ਿਬਜ਼ੀਆ ਂ
ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ; ਉਹ ਮੌਸਮ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾ ਂਨਾਿੋਂ ਲਬਹਤਰ 
ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਿੇ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। 

ਆਪਣ਼ੇ ਬੱਸਚਆ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤ਼ੇ 
ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਦ਼ੇ ਲੰਚ ਬਾਕਿ ਲਈ ਫ਼ਲ ਅਤ਼ੇ ਿਬਜ਼ੀਆ ਂਚੁਣਨ ਸਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਸਦਓ। ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ 
ਆਪਣ਼ੇ ਿਕੂਲ ਦ਼ੇ ਲੰਚ ਬਾਕਿ ਨੂੰ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤ਼ੇ ਪੈਕ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਸਦਓ।

http://dpvhealth.org.au

