Nutrition Education Handouts for Adults
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Easy Ways to…

Add More Fruits and Vegetables to Your Meals
Brighten up your plate with colorful fruits and vegetables at every meal.

Breakfast

Lunch and Dinner

Snacks

Mix fruit with yogurt, oatmeal
or whole grain cereal.

Add vegetables to soups,
stews or casseroles.

Enjoy fruit with
peanut butter.

Include vegetables in an
omelet or egg sandwich.

Mix vegetables with pasta,
rice or couscous

Add vegetables to half
of a sandwich.

Make a smoothie with leafy
greens and frozen fruit.

Top tacos, pizzas and pita
bread with vegetables.

Serve fresh vegetables
with a bean dip.

For healthy eating tips, like
Eat Healthy, Be Active NYC
on Facebook at facebook.com/
eatinghealthynyc.

For more information about Stellar
Farmers Markets, visit nyc.gov and
search for farmers markets.

For healthy recipes, visit
jsyfruitveggies.org.

This material was funded by United States Department of Agriculture’s (USDA) Supplemental Assistance Program (SNAP). SNAP, formerly known as the Food Stamp Program (FSP) in New York, provides
nutrition assistance to people with low incomes. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more, contact 800-342-3009 or go to myBenefits.ny.gov. USDA is an equal opportunity provider and
employer. In accordance with Federal law and USDA policy, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex, age, religion, political beliefs or disability. To file a complaint
of discrimination, write USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 or call 202-720-5964 (voice and TDD).
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বেশি করে ফল ও সবজি খাওয়ার
সহজ উপায়...

প্রতিবার খাওয়ার সময় বর্ণ ময় ফল ও সবজি খান।

প্রাতঃরাশ

লাঞ্চ ও ডিনার

জলখাবার

দই, ওটমিল বা গ�োটা শস্যের
সিরিয়ালের সঙ্গে ফল মিশিয়ে খান।

স্যুপ, স্টু এবং ক্যাসারলের সঙ্গে সবজি
য�োগ করুন।

বাদামের মাখনের সঙ্গে
ফল খান।

অমলেট বা ডিমের স্যান্ডউইচে
সবজি দিন।

পাস্তা, ভাত বা কুশকুশ সবজি সহয�োগে
খান।

অর্ধেকটা স্যান্ডউইচের সাথে
সবজি মেশান

গাঢ় সবুজ শাক এবং হিমায়িত
ফলের স্মুদি খান।

টাক�ো, পিজ্জা এবং পিটায় টপিং
হিসাবে সবজি য�োগ করুন।

বিনের ডিপের সাথে তাজা
সবজি খান।

স্বাস্থ্যকর খাবার পরিকল্পনার পরামর্শ পেতে
Eat Healthy, Be Active NYC (ইট হেলদি,
বি অ্যাক্টিভ এনওয়াইসি) এর Facebook
পেজ লাইক করুন facebook.com/
eatinghealthynyc ঠিকানায়।

স্টেলার ফার্মার্স মার্কে ট সম্পর্কে আর�ো তথ্যের
জন্য nyc.gov-দেখুন এবং farmers
markets (ফার্মার্স মার্কে টস) খুজ
ঁ ন
ু ।

স্বাস্থ্যকর রেসিপির জন্য,
jsyfruitveggies.org এ যান।

এই উপকরণটির জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের কৃ ষি বিভাগ (United States Department of Agriculture, USDA) সম্পূরক সহায়ক প্রকল্প (Supplemental Assistance Program, SNAP)। SNAP যা আগে নিউ ইয়র্কে ফু ড স্ট্যাম্প প্রোগ্রাম
(Food Stamp Program, FSP) নামে পরিচিত ছিল, স্বল্প আয়ের মানুষদের পুষ্টি বিষয়ক সহায়তা দিয়ে থাকে। আপনাকে তারা পুষ্টিকর খাবার কিনতে সাহায্য করতে পারে। আর�ো জানতে 800-342-3009-এ য�োগায�োগ করুন বা myBenefits.ny.gov-এ
যান। USDA হল একটি সমান সুয�োগ প্রদানকারী এবং নিয়োগকর্তা। ফেডেরাল আইন এবং USDA নীতি অনুসারে, এই প্রতিষ্ঠান জাতি, বর্ণ, ক�োন দেশ থেকে আসা, লিঙ্গ, বয়স, ধর্ম, রাজনৈতিক বিশ্বাস বা অক্ষমতার নিরিখে কার�োর মধ্যে ভেদাভেদ করতে
পারবে না। বৈষম্যের ক�োন অভিয�োগ দায়ের করার জন্য, এই ঠিকানায় লিখে জানান: USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 বা 202-720-5964
(ভয়েস ও TDD) নম্বরে ফ�োন করুন।
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Build a Healthy Meal
My Plate Planner

A Healthy Meal Tastes Great
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The Plate Method
is a simple way
to plan meals
for you and your
family. You don’t
have to count
anything or read
long lists of foods.
All you need is
a 9-inch plate.
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Michael R. Bloomberg
Mayor

1/4 protein. 1/4 starch. 1/2 vegetables.

9-inch plate

Thomas R. Frieden, MD, MPH
Commissioner
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Fill half of your plate with fruits and
vegetables. Choose colorful foods to
brighten your meal.

Add lean protein. Choose proteins like
beans, nuts, tofu, fish, and lean or low-fat
meat and poultry.

For healthy eating tips, like
Eat Healthy, Be Active NYC
on Facebook at facebook.com/
eatinghealthynyc.

Make a least half of your grains
whole grains. Look for the words “100%
whole grain” or “100% whole wheat” on
the Nutrition Facts label.

Add a healthy beverage. Drink water
or plain fat-free or low-fat milk.

For more information about Stellar
Farmers Markets, visit nyc.gov and
search for farmers markets.

For healthy recipes, visit
jsyfruitveggies.org.

This material was funded by United States Department of Agriculture’s (USDA) Supplemental Assistance Program (SNAP). SNAP, formerly known as the Food Stamp Program (FSP) in New York, provides
nutrition assistance to people with low incomes. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more, contact 800-342-3009 or go to myBenefits.ny.gov. USDA is an equal opportunity provider and
employer. In accordance with Federal law and USDA policy, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex, age, religion, political beliefs or disability. To file a complaint
of discrimination, write USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 or call 202-720-5964 (voice and TDD).
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স্বাস্থ্যকর খাবার তৈরীর
সহজ উপায়...

আমার প্লেট লেল্ানার
�
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প্লেট পদ্ধঞ্েটি হ�
আপনার ও আপনার
পঞ্রবাতরর আহার
(ঞ্ম�) পঞ্রকল্পনা
করার একটি সহি
উপায়। আপনাতক
প্কান ঞ্কছু র উপর
নির রাখতে হতব
না বা খাবাতরর �ম্া
োঞ্�কা পড়তে হতব
না। আপনার প্কব�
দরকার 9 ইঞ্চি প্লেট।
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1/4 প্্াটিন। 1/4 স্ার্চ। 1/2 শাকসবঞ্ি।

9 ইঞ্চি প্লেট

Thomas R. Frieden, MD, MPH
Commissioner

আপনার খাবারের প্লেটের অর্ধেক ফল ও সবজি দিয়ে
পূরণ করুন। বর্ণময় সবজি দিয়ে আপনার আহার
সাজান।

কম চর্বি যক্ত
ু প্রোটিন য�োগ করুন। বিন, বাদাম, টফু ,
মাছ, এবং পাতলা বা কম চর্বিযুক্ত মাংস এবং হাঁসের
মাংসের মত প্রোটিন জাতীয় খাবার চয়ন করুন।

স্বাস্থ্যকর খাবার পরিকল্পনার পরামর্শ পেতে
Eat Healthy, Be Active NYC (ইট হেলদি,
বি অ্যাক্টিভ এনওয়াইসি) এর Facebook
পেজ লাইক করুন facebook.com/
eatinghealthynyc ঠিকানায়।

আপনার ব্যবহার্য শস্য-দানার মধ্যে অন্তত অর্ধেক আস্ত
শস্যদানা রাখুন। কেনার সময় খাদ্যবস্তুর লেবেলে
“100% whole grain” বা “100% whole
wheat” লেখা দেখে নিন।
স্বাস্থ্যকর পানীয় য�োগ করুন। পানি/জল পান করুন
অথবা স্বাভাবিক চর্বি বিহীন বা স্বল্প চর্বিযুক্ত দুধ পান
করুন।

স্টেলার ফার্মার্স মার্কেট সম্পর্কে আর�ো তথ্যের
জন্য nyc.gov-দেখুন এবং farmers
markets (ফার্মার্স মার্কেটস) খুজ
ঁ ন
ু ।

স্বাস্থ্যকর রেসিপির জন্য,
jsyfruitveggies.org এ যান।

এই উপকরণটির জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের কৃ ষি বিভাগ (United States Department of Agriculture, USDA) সম্পূরক সহায়ক প্রকল্প (Supplemental Assistance Program, SNAP)। SNAP যা আগে নিউ ইয়র্কে ফু ড স্ট্যাম্প প্রোগ্রাম
(Food Stamp Program, FSP) নামে পরিচিত ছিল, স্বল্প আয়ের মানুষদের পুষ্টি বিষয়ক সহায়তা দিয়ে থাকে। আপনাকে তারা পুষ্টিকর খাবার কিনতে সাহায্য করতে পারে। আর�ো জানতে 800-342-3009-এ য�োগায�োগ করুন বা myBenefits.ny.gov-এ
যান। USDA হল একটি সমান সুয�োগ প্রদানকারী এবং নিয়োগকর্তা। ফেডেরাল আইন এবং USDA নীতি অনুসারে, এই প্রতিষ্ঠান জাতি, বর্ণ, ক�োন দেশ থেকে আসা, লিঙ্গ, বয়স, ধর্ম, রাজনৈতিক বিশ্বাস বা অক্ষমতার নিরিখে কার�োর মধ্যে ভেদাভেদ করতে
পারবে না। বৈষম্যের ক�োন অভিয�োগ দায়ের করার জন্য, এই ঠিকানায় লিখে জানান: USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 বা 202-720-5964
(ভয়েস ও TDD) নম্বরে ফ�োন করুন।
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Choose Colors of Good Health

Eat a variety of fruits and vegetables to keep your body strong!
RED

YELLOW/
ORANGE

FRUITS
Apples Cherries
Cranberries
Grapefruit*
Grapes Raspberries
Strawberries
Watermelon
VEGETABLES
Beets
Potatoes
Radishes
Rhubarb
Peppers

FRUITS
Apricots
Cantaloupe
Mangoes*
Nectarines
Oranges*
Papayas*
Peaches
Pineapples*
Lemons*
VEGETABLES
Butternut squash
Carrots
Pumpkin
Rutabaga
Summer squash
Sweet corn
Sweet potatoes

GREEN
FRUITS
Apples
Avocados*
Grapes
Honeydew melon
Kiwifruit*
Limes*
VEGETABLES
Broccoli
Brussels sprouts
Okra
Peppers Peas
Spinach
String beans
Zucchini

BLUE/
PURPLE
FRUITS
Blackberries
Blueberries
Black currants
Dried plums
Elderberries
Grapes Plums
Raisins
VEGETABLES
Black beans
Cabbage
Eggplant
Peppers
Potatoes

WHITE/
BROWN
FRUITS
Bananas*
Pears
Dates*
Nectarines
Peaches
VEGETABLES
Cauliflower
Garlic
Mushrooms
Onions
Parsnips
Potatoes
Turnips

*Usually not available at farmers markets in New York State.

For healthy eating tips, like Eat Healthy, Be Active NYC on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for “farmers markets.”
For healthy recipes, visit jsyfruitveggies.org.
This material was funded by United States Department of Agriculture’s (USDA) Supplemental Assistance Program (SNAP). SNAP, formerly known as the Food Stamp Program (FSP) in New York, provides nutrition
assistance to people with low incomes. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more, contact 800-342-3009 or go to myBenefits.ny.gov. USDA is an equal opportunity provider and
employer. In accordance with Federal law and USDA policy, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex, age, religion, political beliefs or disability. To file a
complaint of discrimination, write USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 or call 202-720-5964 (voice and TDD).

ভােলা �াে�য্র রঙ বাছাইেয়র

সহজ উপায়...

আপনার শরীরেক শি�শালী রাখার জনয্ িবিভ� �কােরর ফল এবং শাকস�ী খান!
হলুদ/কমলা

লাল
ফল
আেপল েচিরফল
কয্ানেবির
বাতািবেলবু*
আঙু র
রা�েবির
�েবির
তরমুজ
শাকস�ী
িবট
আলু
মূলা
েরউিচিন
েগালমিরচ

সবুজ

ফল
অয্াি�কট
ফু িট
আম*
েন�ািরন
কমলােলবু*
েপঁেপ*
পীচ
আনারস*
েলবু*

ফল
আেপল
অয্ােভাকােডা*
আঙু র
হািনিডউ েমলন
(মধুরমত িমি�
একজাতীয় তরমুজ)
িকউইফল*
পািতেলবু*

শাকস�ী
বাটারনাট ে�ায়াশ (এক�কার
কুমেড়া)
গাজর
কুমেড়া
রটাবাগা (একধরেণর কচু )
সামার ে�ায়াশ
িমি� ভু �া
রাঙা আলু

শাকস�ী
ে�ােকািল
�ােসলস �াউট
ওকরা (েভি�)
েগালমিরচ
পালংশাক
ি�ং িবন
জুিকিন

নীল/েবগনী
ফল
বয্াকেবির
�েবির
�য্াক কাের�
শকেনা আলুেবাখারা
এ�ারেবির
আঙু র আলুেবাখারা
িকসিমস
শাকস�ী
কােলা িবন
বাঁধাকিপ
েবগন
েগালমিরচ
আলু

সাদা/বাদামী
ফল
কলা*
নাশপািত
েখজুর*
েন�ািরন
পীচ
শাকস�ী
ফু লকিপ
রসুন
মাসরম
েপঁয়াজ
পাসর্িনপ
আলু
শালগম

*সাধারণত িনউ ইয়কর্ ে�েটর ফামর্ াসর্ মােকর্টগিলেত উপল� নয়।
�া�য্কর খাদয্ পিরক�নার পরামেশর্র জনয্ Facebook-এর facebook.com/eatinghealthynyc েদখুন, েযমন �া�য্কর খাবার খান, কমর্ঠ িনউ
ইয়কর্ বাসী েহান (Eat Healthy, Be Active NYC)
ে�লার ফামর্াসর্ মােকর্ ট স�েকর্ আেরা তেথয্র জনয্ nyc.gov-েদখুন এবং “ফামর্াসর্ মােকর্ টস” (farmers markets) খুঁজন
ু ।
�া�য্কর েরিসিপর জনয্, jsyfruitveggies.org এ যান।
যু�রাে�র কৃ িষ িবভােগর (United States Department of Agriculture, USDA) স�ূরক পুি� সহায়তা �ক� (Supplemental Assistance Program, SNAP) এই উপকরণিটর জনয্ অথর্ বরা� কেরেছ। SNAP �� আেয়র মানুষেদর পুি� িবষয়ক সহায়তা িদেয় থােক, এটা আেগ New York ফু ড �য্া�

Bengali

�ক� ( Food Stamp Program, FSP) নােম পিরিচত িছল। আপনােক এিট পুি�কর খাবার িকনেত সাহাযয্ করেত পাের। আেরা জানেত 800-342-3009 ন�ের েযাগােযাগ করন বা myBenefits.ny.gov-এ যান। USDA হল এক সমান সুেযাগ �দানকারী এবং িনেয়াগকতর্ া। েফেডরাল আইন (Federal law) এবং
USDA নীিত (USDA policy) অনুসাের, এই �িত�ান জািত, বণর্, জাতীয় মূল, িল�, বয়স, ধমর্, রাজৈনিতক িব�াস বা অ�মতার িভিত্তেত কােরার মেধয্ ৈবষময্মূলক আচরণ করা েথেক িনিষ� কের। ৈবষেময্র েকানও অিভেযাগ দােয়র করার জনয্, এই িঠকানায় িলেখ জানান: USDA, Director of Civil Rights,
Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 বা 202-720-5964 (ভেয়স এবং TDD) ন�ের েফান করন।

Easy Ways to…

Choose Healthy Portions
1. Start with a 9-inch plate.
2. Use your hand to measure
your portions.
3. Fill half of your plate with
fruits and vegetables.
4. Fill a quarter of your plate
with lean protein.
5. Fill a quarter of your plate
with whole grains.

For fruits, vegetables and grains, a portion
is the size of your fist. This equals:
• 1 cup of chopped vegetables
• 1 medium apple
• 1 cup of brown rice or pasta
Try to eat five portions a day.

For lean protein, a portion is the size
of your palm. This equals:
• 3 ounces of fish
• 3 ounces chicken
Try to eat three portions a day.

For more information, visit chooseMyPlate.gov.
For healthy eating tips, like
Eat Healthy, Be Active NYC
on Facebook at facebook.com/
eatinghealthynyc.

For more information about Stellar
Farmers Markets, visit nyc.gov and
search for farmers markets.

For healthy recipes, visit
jsyfruitveggies.org.

This material was funded by United States Department of Agriculture’s (USDA) Supplemental Assistance Program (SNAP). SNAP, formerly known as the Food Stamp Program (FSP) in New York, provides
nutrition assistance to people with low incomes. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more, contact 800-342-3009 or go to myBenefits.ny.gov. USDA is an equal opportunity provider and
employer. In accordance with Federal law and USDA policy, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex, age, religion, political beliefs or disability. To file a complaint
of discrimination, write USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 or call 202-720-5964 (voice and TDD).
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কি পরিমাণ খাবার স্বাস্থ্যকর তা ঠিক করার
সহজ উপায়...

1. 9 ইঞ্চির প্লেট দিয়ে শুরু করুন।
2. আপনার খাবারের পরিমাণ
মাপতে হাত ব্যবহার করুন।
3. আপনার খাবারের প্লেটের অর্ধে ক
ফল ও সবজি দিয়ে পূরণ করুন।
4. প্লেটের এক চতু র্থাংশ কম চর্বি যক্ত
ু
প্রোটিন জাতীয় খাবার দিয়ে পূরণ
করুন।
5. এক চতু র্থাংশ গ�োটা শস্য জাতীয়
খাবার নিন।

ফল, সবজি এবং শস্যের, জন্য একমুঠ�ো যথেষ্ট।
অর্থ্যাত:
• 1 কাপ কুঁ চন�ো সবজি
• 1 টি মাঝারি মাপের আপেল
• 1 কাপ বাদামী চাল বা পাস্তা
দিনে পাঁচ মুঠ�ো খাওয়ার চেষ্টা করুন।

কম চর্বি যক্ত
ু প্রোটিন জাতীয় খাবারের
জন্য আপনার হাতের তালুর আকারের সমান
খাবার নিন। অর্থ্যাত:
• 3 আউন্স মাছ
• 3 আউন্স মুরগির মাংস
দিনে তিন মুঠ�ো খাওয়ার চেষ্টা করুন।

আরও তথ্যের জন্য chooseMyPlate.gov দেখুন।
স্বাস্থ্যকর খাবার পরিকল্পনার পরামর্শ পেতে
Eat Healthy, Be Active NYC (ইট হেলদি,
বি অ্যাক্টিভ এনওয়াইসি) এর Facebook
পেজ লাইক করুন facebook.com/
eatinghealthynyc ঠিকানায়।

স্টেলার ফার্মার্স মার্কে ট সম্পর্কে আর�ো তথ্যের
জন্য nyc.gov-দেখুন এবং farmers
markets (ফার্মার্স মার্কে টস) খুজ
ঁ ন
ু ।

স্বাস্থ্যকর রেসিপির জন্য,
jsyfruitveggies.org এ যান।

এই উপকরণটির জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের কৃ ষি বিভাগ (United States Department of Agriculture, USDA) সম্পূরক সহায়ক প্রকল্প (Supplemental Assistance Program, SNAP)। SNAP যা আগে নিউ ইয়র্কে ফু ড স্ট্যাম্প প্রোগ্রাম
(Food Stamp Program, FSP) নামে পরিচিত ছিল, স্বল্প আয়ের মানুষদের পুষ্টি বিষয়ক সহায়তা দিয়ে থাকে। আপনাকে তারা পুষ্টিকর খাবার কিনতে সাহায্য করতে পারে। আর�ো জানতে 800-342-3009-এ য�োগায�োগ করুন বা myBenefits.ny.gov-এ
যান। USDA হল একটি সমান সুয�োগ প্রদানকারী এবং নিয়োগকর্তা। ফেডেরাল আইন এবং USDA নীতি অনুসারে, এই প্রতিষ্ঠান জাতি, বর্ণ, ক�োন দেশ থেকে আসা, লিঙ্গ, বয়স, ধর্ম, রাজনৈতিক বিশ্বাস বা অক্ষমতার নিরিখে কার�োর মধ্যে ভেদাভেদ করতে
পারবে না। বৈষম্যের ক�োন অভিয�োগ দায়ের করার জন্য, এই ঠিকানায় লিখে জানান: USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 বা 202-720-5964
(ভয়েস ও TDD) নম্বরে ফ�োন করুন।
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Easy Ways to …

Cook with Beans
Store

Prepare

Cook

Sort beans to remove any
shriveled beans.

Dried

Cooked

Canned

Place dry beans in a
container with a tight lid
and store in a cool, dry
place for up to one year.

Quick Soak: Cover dry
beans with hot water; boil
for two to three minutes.
Remove from heat and
cover for one to two hours.
or
Overnight Soak: Cover
dry beans with cold water;
soak overnight or for at
least eight hours. Rinse
and replace water; cook
until tender.

Refrigerate cooked
beans for four to five
days or freeze for up to
six months.

Thaw frozen beans
overnight in the fridge for
cold recipes.
Add cooked beans directly
to hot or cold recipes.
When using beans in hot
recipes, make sure they
are thoroughly reheated.

Store leftover beans in a
glass or plastic container
(not in the can).
Drain and rinse beans with
water to reduce sodium.
Do not use dented or
rusted cans.

When cooking beans, add
acidic foods (like
tomatoes, lemon juice or
vinegar) at the end. Acidic
foods will toughen bean
skins.
Cook one big pot of beans
and use for multiple
meals.

Flavor with salt-free spices
and fresh herbs.
Add to sautéed veggies or
cooked greens and garlic.
Add to soups, stews,
casseroles, salads and
pasta dishes.
Blend for dips.

Use canned beans the
same way as cooked
beans.

For healthy eating tips, like Eat Healthy, Be Active NYC on Facebook at
facebook.com/eatinghealthynyc
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for “farmers markets.”
For healthy recipes, visit jsyfruitveggies.org.
This material was funded by United States Department of Agriculture’s (USDA) Supplemental Assistance Program (SNAP). SNAP, formerly known as the Food Stamp Program (FSP) in New York, provides
nutrition assistance to people with low incomes. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more, contact 800-342-3009 or go to myBenefits.ny.gov. USDA is an equal opportunity provider
and employer. In accordance with Federal law and USDA policy, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex, age, religion, political beliefs or disability. To file
a complaint of discrimination, write USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 or call 202-720-5964 (voice and TDD).

িবনস বা িবিভ� ধরেণর িসেমর বীজ িদেয় রা�া করার

সহজ উপায়...
সংর�ণ করন

��ত করন

রা�া করন

েকান কুঁ চেক যাওয়া িবন অপসারণ
করেত বাছাই করন।

েকােনা পাে� শকেনা িবন শ�ভােব
ব� কের ঠা�া, শকেনা জায়গায় এক
বছর পযর্� েরেখ িদন।

শকেনা

রা�া করা

এেন এক েথেক দুই ঘ�া েঢেক রাখুন।
অথবা

রাতভর েভজােনা: শকেনা িবনগিল
ঠা�া জেল েরেখ েঢেক িদেয় সারারাত বা
অ�ত আট ঘ�ার জনয্ েরেখ িদন। জেল
ধুেয় িনন এবং জল পাে� িদন; নরম না
হওয়া পযর্� রা�া করেত থাকুন।
ঠা�া েরিসিপর জনয্ রাতভর গলা জমাট
িবনগিলেক ি�েজ ঠা�া করন।
ি�েজ িবন রা�া কের চার েথেক পাঁচ
িদেনর জনয্ রাখুন অথবা ছয় মােসর
জনয্ জিমেয় রাখুন।

উ�ৃত্ত িবনগিল একিট �ােস বা
�য্াি�েকর পাে� (কয্ােন নয়) স�য়
কের রাখুন।

েকৗটাজাত

চট-জলিদ েভজােনা: গরম জল িদেয়
েঢেক রাখুন; দুই েথেক িতন িমিনেটর জনয্
িস� কের িনন। এরপর তাপ েথেক সিরেয়

েতাবড়ােনা বা মিরচা ধরা কয্ান
বয্বহার করেবন না।

গরম বা ঠা�া েরিসিপেত সরাসির রা�া
করা িবন েযাগ করন।
গরম েরিসিপেত িবন বয্বহার করার সময়
িবনগিল স�ূণর্ভােব আবার গরম করা
হেয়েছ িকনা েখয়াল রাখেত হেব।

েসািডয়াম কমােত ভােলা কের ধুেয় জল
েঝেড় িনন।

যখন িবন রা�া করেবন, তখন রা�ায়
অয্ািসড জাতীয় খাবার (েযমন টময্ােটা,
েলবুর রস, বা িভিনগার) িদন। অয্ািসড
জাতীয় খাবার িবেনর গা কিঠন কের
েদয়।
একিট বড় পাে��র এক পা� িবন রা�া
করন এবং একািধক িমেল তা বয্বহার
করন।

লবণ ছাড়া মসলা এবং তাজা তৃ ণ েযাগ
কের �াদ আনুন।
সাঁতলান সবিজ বা রা�া করা শাক ও
রসুেন েযাগ করন।
সুয্প, �ু , কয্াসারল, সালাদ ও পা�ায়
েযাগ করন।
েডাবােনার জনয্ েমশান।

রা�া করা িবেনর মেতা একইভােব
বয্বহার করন।

�া�য্কর খাবার খান, কমর্ঠ িনউ ইয়কর্ বাসী েহান (Eat Healthy, Be Active NYC)-এর মত �া�য্কর খাদয্ পিরক�নার পরামেশর্র জনয্ েদখুন
Facebook-এর facebook.com/eatinghealthynyc
ে�লার ফামর্াসর্ মােকর্ ট স�েকর্ আেরা তেথয্র জনয্ nyc.gov-েদখুন এবং “ফামর্াসর্ মােকর্ টস” (farmers markets) খুঁজন
ু ।
�া�য্কর েরিসিপর জনয্, jsyfruitveggies.org এ যান।
যু�রাে�র কৃ িষ িবভােগর (United States Department of Agriculture, USDA) স�ূরক পুি� সহায়তা �ক� (Supplemental Assistance Program, SNAP) এই উপকরণিটর জনয্ অথর্ বরা� কেরেছ। SNAP �� আেয়র মানুষেদর পুি� িবষয়ক সহায়তা িদেয় থােক, এটা আেগ New York ফু ড �য্া� �ক�
( Food Stamp Program, FSP) নােম পিরিচত িছল। আপনােক এিট পুি�কর খাবার িকনেত সাহাযয্ করেত পাের। আেরা জানেত 800-342-3009 ন�ের েযাগােযাগ করন বা myBenefits.ny.gov-এ যান। USDA হল এক সমান সুেযাগ �দানকারী এবং িনেয়াগকতর্ া। েফেডরাল আইন (Federal law) এবং USDA
নীিত (USDA policy) অনুসাের, এই �িত�ান জািত, বণর্, জাতীয় মূল, িল�, বয়স, ধমর্, রাজৈনিতক িব�াস বা অ�মতার িভিত্তেত কােরার মেধয্ ৈবষময্মূলক আচরণ করা েথেক িনিষ� কের। ৈবষেময্র েকানও অিভেযাগ দােয়র করার জনয্, এই িঠকানায় িলেখ জানান: USDA, Director of Civil Rights, Room 326W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 বা 202-720-5964 (ভেয়স এবং TDD) ন�ের েফান করন।

Bengali

Easy Ways to…

Cut the Salt
•

At the Store

Choose foods with less than 5 percent Daily
Value of sodium (salt) per serving.

At Home

•

Make homemade soups and broths.

•

Rinse canned beans and vegetables with
water to reduce the amount of sodium.

•

Create salt-free spice blends using your
favorite spices.

•

Add vinegar, lemon or orange zest and/or
juice to foods.

•

Buy whole foods as often as possible.

•

Fill your cart with fruits and vegetables.

•

If buying packaged foods, choose those
labeled:
 “Low-sodium”
 “Sodium free”
 “No salt added”

•

Instead of processed or cured meats,
choose:
 Lean cuts of meat and poultry
 Fish
 Beans and legumes

•

Flavor foods with fresh and dried herbs,
spices and low sodium soy sauce.

•

Instead of quick-cooking rice mixes and
noodles, choose:
 Brown rice
 Whole wheat noodles and pasta
 Whole cornmeal

•

Avoid adding salt to the water when cooking
beans, rice, pasta and vegetables.

•

Instead of salty snack foods, choose:
 Fresh vegetables with a bean dip
 Whole grain crackers
 Plain, lightly salted popcorn

•

Slowly cut back on the amount of salt you
add to food, until you are using little to no
salt.

For healthy eating tips, like Eat Healthy, Be Active NYC on Facebook at
facebook.com/eatinghealthynyc
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for “farmers markets.”
For healthy recipes, visit jsyfruitveggies.org.
This material was funded by United States Department of Agriculture’s (USDA) Supplemental Assistance Program (SNAP). SNAP, formerly known as the Food Stamp Program (FSP) in New York, provides nutrition
assistance to people with low incomes. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more, contact 800-342-3009 or go to myBenefits.ny.gov. USDA is an equal opportunity provider and
employer. In accordance with Federal law and USDA policy, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex, age, religion, political beliefs or disability. To file a
complaint of discrimination, write USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 or call 202-720-5964 (voice and TDD).

লবণ কমােনার

সহজ উপায়...
েদাকােন

•

�িত পিরেবশন িপছু 5 শতাংেশর কম েসািডয়াম (লবণ)
আেছ এমন খাবার বাছু ন।

বািড়েত
•

ঘের সুয্প ও জুস ৈতির করন।

•

েসািডয়ােমর পিরমাণ কমােত েকৗটাজাত িবন ও সবিজ
ভােলা কের ধুেয় িনন।

•

যতটা স�ব েগাটা খাবার িকনুন।

•

আপনার ঝু িড় ফল ও শাকস�ী িদেয় পূরণ করন।

•

যিদ পয্ােকেটর খাবার েকেনন, েসইগিল বাছু ন েযগিলেত
েলেবল করা আেছ:
 “Low-sodium” (কম-েসািডয়াম)
 “Sodium free” (েসািডয়াম মু�)
 “No salt added” (লবণ িবহীন)

•

ৈতির করা বা লবণ িদেয় রাখা মাংেসর পিরবেতর্ এগিল
েবেছ িনন:
 চিবর্হীন মাংস ও েপালি�
 মাছ
 িবন এবং কলাই

•

•

•

•

�ত রা�া করা ভােতর িম�ণ এবং নুডলেসর বদেল
এগিল েবেছ িনন:
 বাদামী চাল (�াউন রাইস)
 েগাটা গেমর নুডলস ও পা�া
 েগাটা ভু �া

•

আপনার পছে�র মশলা বয্বহার কের লবণ মু�
মশলার িম�ণ ৈতির করন।
খাবাের িভিনগার, েলবু বা কমলােলবুর সুগ�ী
এবং/অথবা রস েযাগ করন।

তাজা ও শকেনা গ� লতাপাতা, মসলা ও কম

েসািডয়ােমর েসায়া সস িদেয় খাবাের সুগ� আনুন।
•

িবন, ভাত, পা�া ও সবিজ রা�া করার সময় পািন/জেল
লবণ না েদওয়ার েচ�া করন।

• রা�ায় েদওয়া লবেনর পিরমাণ �মশ কিমেয় েফলুন,
যত�ণ না তা খুবই সামানয্ বা শূনয্ হেয় যাে�।

েনানতা জলখাবােরর বদেল এগিল েবেছ িনন:
 িবন িমি�ত তাজা সবিজ
 েহাল ে�ন িব�ু ট
 সাধারণ, �� েনানতা পপকনর্
�া�য্কর খাবার খান, কমর্ঠ িনউ ইয়কর্ বাসী েহান (Eat Healthy, Be Active NYC)-এর মত �া�য্কর খাদয্ পিরক�নার পরামেশর্র জনয্ েদখুন
Facebook-এর facebook.com/eatinghealthynyc
ে�লার ফামর্াসর্ মােকর্ ট স�েকর্ আেরা তেথয্র জনয্ nyc.gov-েদখুন এবং “ফামর্াসর্ মােকর্ টস” (farmers markets) খুজ
ঁ ন
ু ।
�া�য্কর েরিসিপর জনয্, jsyfruitveggies.org এ যান।

যু�রাে�র কৃ িষ িবভােগর (United States Department of Agriculture, USDA) স�ূরক পুি� সহায়তা �ক� (Supplemental Assistance Program, SNAP) এই উপকরণিটর জনয্ অথর্ বরা� কেরেছ। SNAP �� আেয়র মানুষেদর পুি� িবষয়ক সহায়তা িদেয় থােক, এটা আেগ
New York ফু ড �য্া� �ক� ( Food Stamp Program, FSP) নােম পিরিচত িছল। আপনােক এিট পুি�কর খাবার িকনেত সাহাযয্ করেত পাের। আেরা জানেত 800-342-3009 ন�ের েযাগােযাগ করন বা myBenefits.ny.gov-এ যান। USDA হল এক সমান সুেযাগ �দানকারী এবং
িনেয়াগকতর্ া। েফেডরাল আইন (Federal law) এবং USDA নীিত (USDA policy) অনুসাের, এই �িত�ান জািত, বণর্, জাতীয় মূল, িল�, বয়স, ধমর্, রাজৈনিতক িব�াস বা অ�মতার িভিত্তেত কােরার মেধয্ ৈবষময্মূলক আচরণ করা েথেক িনিষ� কের। ৈবষেময্র েকানও অিভেযাগ দােয়র
করার জনয্, এই িঠকানায় িলেখ জানান: USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 বা 202-720-5964 (ভেয়স এবং TDD) ন�ের েফান করন।

Bengali

Easy Ways to…

Eat a Variety of Proteins

Eat a variety of proteins as part of a healthy diet. Eat plant proteins more often.

Beans and Lentils

Nuts and Seeds

Lean Animal Proteins

Make a three bean salad.

Spread nut butter on apple
or banana slices.

Choose fish twice a week.

Add beans to sautéed
greens and eat with
brown rice.

Add nuts to vegetables
and salads.

Eat lean meat and
poultry in the right
portions – about the size
of your palm.

Make a bean dip to enjoy
with vegetables.

Snack on a handful of
unsalted nuts or seeds.

Bring a hard boiled egg
with you for an easy
snack.

For healthy eating tips, like Eat Healthy, Be Active NYC on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for “farmers markets.”
For healthy recipes, visit jsyfruitveggies.org.
This material was funded by United States Department of Agriculture’s (USDA) Supplemental Assistance Program (SNAP). SNAP, formerly known as the Food Stamp Program (FSP) in New York, provides
nutrition assistance to people with low incomes. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more, contact 800-342-3009 or go to myBenefits.ny.gov. USDA is an equal opportunity provider
and employer. In accordance with Federal law and USDA policy, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex, age, religion, political beliefs or disability. To file
a complaint of discrimination, write USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 or call 202-720-5964 (voice and TDD).

িবিভ� ধরেণর ে�ািটন খাওয়ার

সহজ উপায়...

�া�য্কর খাবার িহেসেব িবিভ� ধরেনর ে�ািটন খান। আেরা েবশী কের উি�� ে�ািটন খান।

িবন এবং মসুর ডাল

বাদাম এবং বীজ

চিবর্ হীন পশ ে�ািটন

িতনিট িবন িদেয় একিট সয্ালাড
ৈতির করন।

আেপল বা কলার টু কেরার উপর
িচনাবাদােমর মাখন ছিড়েয় িদন।

স�ােহ দুইবার মাছ বাছু ন।

সাঁতলােনা শােক িবন েযাগ
করন এবং বাদািম ভাত িদেয়
খান।

সবিজ ও সয্ালােড বাদাম েযাগ
করন।

আপনার হােতর মুেঠার পিরমাণ
অনুসাের চিবর্হীন মাংস ও মুরগীর
মাংস খান।

সবিজর মজা িনেত িবন িডপ
ৈতির করন।

লবণহীন বাদাম ও বীজ িদেয় অ�

সহজ জলখাবােরর জনয্ একটা পূণর্
িস� িডম খান।

পিরমাণ জলখাবার ৈতির করন।

�া�য্কর খাদয্ পিরক�নার পরামেশর্র জনয্ Facebook-এর facebook.com/eatinghealthynyc েদখুন, েযমন �া�য্কর খাবার
খান, কমর্ঠ িনউ ইয়কর্ বাসী েহান (Eat Healthy, Be Active NYC)
ে�লার ফামর্াসর্ মােকর্ ট স�েকর্ আেরা তেথয্র জনয্ nyc.gov-েদখুন এবং “ফামর্াসর্ মােকর্ টস” (farmers markets) খুঁজন
ু ।
�া�য্কর েরিসিপর জনয্, jsyfruitveggies.org এ যান।
যু�রাে�র কৃ িষ িবভােগর (United States Department of Agriculture, USDA) স�ূরক পুি� সহায়তা �ক� (Supplemental Assistance Program, SNAP) এই উপকরণিটর জনয্ অথর্ বরা� কেরেছ। SNAP �� আেয়র মানুষেদর পুি� িবষয়ক
সহায়তা িদেয় থােক, এটা আেগ New York ফু ড �য্া� �ক� ( Food Stamp Program, FSP) নােম পিরিচত িছল। আপনােক এিট পুি�কর খাবার িকনেত সাহাযয্ করেত পাের। আেরা জানেত 800-342-3009 ন�ের েযাগােযাগ করন বা myBenefits.ny.govএ যান। USDA হল এক সমান সুেযাগ �দানকারী এবং িনেয়াগকতর্ া। েফেডরাল আইন (Federal law) এবং USDA নীিত (USDA policy) অনুসাের, এই �িত�ান জািত, বণর্, জাতীয় মূল, িল�, বয়স, ধমর্, রাজৈনিতক িব�াস বা অ�মতার িভিত্তেত কােরার মেধয্
ৈবষময্মূলক আচরণ করা েথেক িনিষ� কের। ৈবষেময্র েকানও অিভেযাগ দােয়র করার জনয্, এই িঠকানায় িলেখ জানান: USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington,
D.C. 20250 বা 202-720-5964 (ভেয়স এবং TDD) ন�ের েফান করন।

Bengali

Easy Ways to…
Eat Enough Fiber
\

Fiber may lower your risk of heart disease. Most adults need 28 grams of fiber each
day. Look at how easy it is!

Instead of…

Eat…

H
Half a bagel =
1 gram 1 1 gram of fiber
A glass of juice =
1 gram of fiber

A handful of chips =
1 gram of fiber

1/2 cup oatmeal =
4 grams of fiber
One medium orange =
3 grams of fiber

A handful of nuts =
4 grams of fiber

A cup of white rice =
1/2 gram of fiber

1/2 cup of brown rice
and 1/2 cup of beans =
11 grams of fiber

A pudding cup =
1/2 gram of fiber

1 1/2 cup blueberries =
6 grams of fiber

Total Fiber: 4 grams

Total Fiber: 28 grams

Tips for Eating More Fiber:
•

Eat whole fruits and vegetables instead of juices, which have little to no fiber.

•

Fruit and vegetable skins contain a lot of fiber. Wash and eat the peel.

•

Check the Nutrition Facts label and choose foods with at least 10% of Daily Value for fiber.

•

Read the ingredients list and choose foods with whole grains listed first.
For healthy eating tips, like Eat Healthy, Be Active NYC on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc.
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for “farmers markets.”
For healthy recipes, visit jsyfruitveggies.org.
This material was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP).

যেথ� পিরমাণ ফাইবার খাওয়ার

সহজ উপায়...

ফাইবার আপনার হৃদেরােগর ঝুঁ িক কমােত পাের । েবিশরভাগ �া�বয়� মানুেষর ৈদিনক অ�ত
28 �াম কের ফাইবােরর দরকার হয়। েদখুন এিট কত সহজ!

এগিলর পিরবেতর্…

এগিল খান…

অেধর্ক বােগল =
1 �াম ফাইবার

1/2 কাপ ওটিমল =
4 �াম ফাইবার
একিট মাঝাির আকােরর
কমলােলবু =
3 �াম ফাইবার

এক �াস ফেলর রস =
1 �াম ফাইবার
অ� পিরমাণ িচপস =
1 �াম ফাইবার

অ� পিরমাণ বাদাম =
4 �াম ফাইবার

এক কাপ সাদা ভাত =
1/2 �াম ফাইবার

1/2 কাপ বাদািম ভাত
এবং 1/2 কাপ িবন =
11 �াম ফাইবার

এক পুিডং কাপ =
1/2 �াম ফাইবার

1 1/2 কাপ �েবির =
6 �াম ফাইবার

েমাট ফাইবার: 4 �াম

েমাট ফাইবার: 28 �াম

আেরা েবিশ ফাইবার খাওয়ার পরামশর্ :
•

ফল বা সবিজর রেস কম বা এেকবােরই ফাইবার থােক না, তাই েগাটা ফল বা সবিজ খান।

•

ফল এবং সবিজর েখাসায় অেনক ফাইবার থােক। ভােলা কের ধুেয় েখাসািট খান।

•

পুি�গত তেথয্র েলেবল েদখুন এবং এমন খাবার বাছু ন যােত অ�ত িনয়িমত 10% ফাইবার পাওয়া যায়।

•

উপাদােনর তািলকািট পড়ুন এবং েগাটা শসয্ সেমত খাবারগিল �থেম বাছু ন|
�া�য্কর খাবার খান, কমর্ঠ িনউ ইয়কর্বাসী েহান (Eat Healthy, Be Active NYC)-এর মত �া�য্কর খাদয্ পিরক�নার পরামেশর্র জনয্ েদখুন
Facebook-এর facebook.com/eatinghealthynyc
ে�লার ফামর্াসর্ মােকর্ট স�েকর্ আেরা তেথয্র জনয্ nyc.gov-েদখুন এবং “ফামর্াসর্ মােকর্টস” (farmers markets) খুঁজন
ু ।
�া�য্কর েরিসিপর জনয্, jsyfruitveggies.org এ যান।
এই উপকরণিটর জনয্ অথর্ বরা� কেরেছ যু�রাে�র কৃ িষ িবভাগ (United States Department of Agriculture, USDA) স�ূরক পুি� সহায়ক �ক� (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)।

Bengali

Easy Ways to …

Eat the Whole Plant

Reduce waste! Cook with all parts of fruits and vegetables.
Part of Plant

Fruit or Vegetable

Ways to Cook

Roots

Celery root

Roast, mash or stew

Stems

Asparagus, beets, broccoli, cauliflower,
chard, collards, fennel, kale

Braise or sauté; use woody part of
asparagus in soup stocks; use
peeled broccoli and cauliflower
stems in soups or stir-fries

Greens
or Tops

Beets, carrots, cauliflower, celery,
fennel, kohlrabi, leeks, onions,
radishes, turnips

Sauté, blend in green smoothies,
flavor and garnish salads and
soups

Flowers

Arugula, chives, cilantro/coriander, dill,
fennel, garlic scapes, lavender,
mustard, zucchini

Sauté or add to a salad, use garlic
scapes to make pesto

Seeds

Pumpkin and other winter squashes

Roast and add spices and herbs
for flavor

Citrus (lime, lemon, orange), potato

Bake potato peels for snacks; use
citrus for zest

Watermelon and other melons
(cantaloupe, casaba, honeydew)

Shave outer peel and use in place
of cucumber in salads

Peels

Rinds

Cobs

Corn

Simmer to make a stock

For healthy eating tips, like Eat Healthy, Be Active NYC on Facebook at
facebook.com/eatinghealthynyc
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for “farmers markets.”
For healthy recipes, visit jsyfruitveggies.org.
This material was funded by United States Department of Agriculture’s (USDA) Supplemental Assistance Program (SNAP). SNAP, formerly known as the Food Stamp Program (FSP) in New York, provides
nutrition assistance to people with low incomes. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more, contact 800-342-3009 or go to myBenefits.ny.gov. USDA is an equal opportunity provider
and employer. In accordance with Federal law and USDA policy, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex, age, religion, political beliefs or disability. To file
a complaint of discrimination, write USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 or call 202-720-5964 (voice and TDD).

পুেরা গাছিট েখেয় েফলার

সহজ উপায়...

অপচয় কমান! ফল ও সবিজর সম� অংশ রা�া করন।
গাছ

ফল ও শাকসবিজর অংশ

রা�া করার উপায়

মূল

েসলাির মূল

ভাজুন, ভতর্ া করন অথবা �ু য্ করন

কা�

অয্াসপারাগাস, িবট, �েকািল, ফু লকিপ, চাডর্,
েকালাডর্, েফনাল, পাতাকিপ

ভােপ েস� করন বা শাঁতেল িনন;
অয্াসপারাগােসর শ� অংশটা সুয্েপর �েক
িদন; ছাড়ােনা ে�ােকািল এবং ফু লকিপর
কা� সুয্েপ িদন অথবা অ� েতেল নাড়াচাড়া
করন।

শাক বা
উপেরর
অংশ

িবট, গাজর, ফু লকিপ, েসলাির, েফনাল, ওলকিপi,
িলক, েপঁয়াজ, মূলা, শালগম

সাঁতেল িনন, সবুজ �ুিদেজ িমিশেয় িনন,
সয্ালাড আর সুয্েপ �াদ িমিশেয় সািজেয়
িদন।

ফুল

আরগলা, িচভস, িকলাে�া/ধেনপাতা, শফলা,
েমৗির, রসুন পাতা, লয্ােভ�ার, সিরষা. জুিকিন

সাঁতেল িনন অথবা েকান সয্ালােড েযাগ
করন, েপে�া বানােনার জনয্ রসুন পাতা
বয্বহার করন

বীজ

কুমেড়া এবং অনয্ানয্ শীতকালীন ে�ায়াশ

েভেজ িনেয় �ােদর জনয্ মশলা এবং েভষজ
লতাপাতা েযাগ করন।

েখাসা

সাই�াস (পািতেলবু, েলবু, কমলােলবু), আলু

আলুর েখাসা জলখাবােরর জনয্ েবক
করন; েফাড়েনর জনয্ েলবু জাতীয় িকছু
বয্বহার করন

ফেলর েখাসা

তরমুজ এবং অনয্ানয্ খরমুজা (ফু িট, কাসাবা,
হািনিডউ)

বিহরাবরণ ছািড়েয় িনন এবং সয্ালােড
শশার বদেল বয্বহার করন

ভু �া

একিট �ক ��ত করার জনয্ কম আঁেচ
রা�া করন

ভু�ার কা�

�া�য্কর খাবার খান, কমর্ঠ িনউ ইয়কর্ বাসী েহান (Eat Healthy, Be Active NYC)-এর মত �া�য্কর খাদয্ পিরক�নার পরামেশর্র জনয্ েদখুন
Facebook-এর facebook.com/eatinghealthynyc
ে�লার ফামর্াসর্ মােকর্ ট স�েকর্ আেরা তেথয্র জনয্ nyc.gov-েদখুন এবং “ফামর্াসর্ মােকর্ টস” (farmers markets) খুঁজন
ু ।

�া�য্কর েরিসিপর জনয্, jsyfruitveggies.org এ যান।
যু�রাে�র কৃ িষ িবভােগর (United States Department of Agriculture, USDA) স�ূরক পুি� সহায়তা �ক� (Supplemental Assistance Program, SNAP) এই উপকরণিটর জনয্ অথর্ বরা� কেরেছ। SNAP �� আেয়র মানুষেদর পুি� িবষয়ক সহায়তা িদেয় থােক, এটা আেগ New York ফু ড �য্া�
�ক� ( Food Stamp Program, FSP) নােম পিরিচত িছল। আপনােক এিট পুি�কর খাবার িকনেত সাহাযয্ করেত পাের। আেরা জানেত 800-342-3009 ন�ের েযাগােযাগ করন বা myBenefits.ny.gov-এ যান। USDA হল এক সমান সুেযাগ �দানকারী এবং িনেয়াগকতর্ া। েফেডরাল আইন (Federal law) এবং
USDA নীিত (USDA policy) অনুসাের, এই �িত�ান জািত, বণর্, জাতীয় মূল, িল�, বয়স, ধমর্, রাজৈনিতক িব�াস বা অ�মতার িভিত্তেত কােরার মেধয্ ৈবষময্মূলক আচরণ করা েথেক িনিষ� কের। ৈবষেময্র েকানও অিভেযাগ দােয়র করার জনয্, এই িঠকানায় িলেখ জানান: USDA, Director of Civil Rights,
Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 বা 202-720-5964 (ভেয়স এবং TDD) ন�ের েফান করন।

Bengali

Easy Ways to ……

Enjoy Fresh Greens
1. Buy
 Choose greens with crisp, bright leaves with no yellow or brown spots.

2. Store
 Before storing:
o Lettuce and salad greens: Wrap leaves in a dry paper
towel.
o Bunched greens with stems (kale, collard greens):
Chop off ends of stems and wrap ends in a damp paper
towel.
o Herbs: Wrap entire bunch in a slightly damp paper towel.
 Keep all greens in the refrigerator, unwashed, in a sealed
plastic bag.

3. Wash
 Place greens in a bowl and cover with water.
 Shake greens under the water to loosen any dirt. Allow dirt to settle.
 Gently lift out greens and discard water. Repeat as needed.

4. Prepare
 Sauté onions and garlic in oil. Add leafy greens and cook until tender.
 Blend spinach or kale with frozen fruit to make a smoothie or with
beans to make a delicious dip.
 Add chopped leafy greens to soups, stews and pasta sauces.
Cook until tender.
 Add fruits, other vegetables, nuts or beans to raw chopped greens
for a hearty salad.

For healthy eating tips, like Eat Healthy, Be Active NYC on Facebook at
facebook.com/eatinghealthynyc
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for “farmers markets.”
For healthy recipes, visit jsyfruitveggies.org.
This material was funded by United States Department of Agriculture’s (USDA) Supplemental Assistance Program (SNAP). SNAP, formerly known as the Food Stamp Program (FSP) in New York, provides nutrition
assistance to people with low incomes. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more, contact 800-342-3009 or go to myBenefits.ny.gov. USDA is an equal opportunity provider and
employer. In accordance with Federal law and USDA policy, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex, age, religion, political beliefs or disability. To file a
complaint of discrimination, write USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 or call 202-720-5964 (voice and TDD).

তাজা সবুজ শাক উপেভাগ করার

সহজ উপায়...
1. িকনুন
 মচমেচ, উ�ল পাতাওয়ালা শাক েবেছ িনন েযগিলেত হলুদ বা বাদামী দাগ েনই।

2. সংর�ণ করন
 সংর�েণর আেগ:
o
o

েলটু স এবং সয্ালােডর সবুজ শাক: পাতাগিল শকেনা কাগেজর টাওয়ােল
মুেড় রাখুন।
কা�যু� সবুজ শাকগিলেক (পাতা কিপ, কলাডর্ �ীন) জেড়া করন:
কাে�র েশষাংশ েকেট সয্াঁতেসঁেত কাগেজ মুেড় েরেখ িদন।

o

গ� লতাপাতা: েগাটা গ�টাই অ� সয্াঁতেসঁেত কাগেজর টাওয়ােল মুেড় েরেখ
িদন।

 সম� শাকগিলেক না ধুেয় �য্াি�ক বয্ােগ ব� কের ি�েজ েরেখ িদন।

3. ধুেয় িনন
 সবুজ শাকপাতা একিট বািটেত রাখুন এবং জল িদেয় েঢেক িদন।
 ময়লা মু� করেত সবুজ শাকপাতােক জেলর িনেচ ভাল কের ঝাঁকান। ময়লাগেলা িথেতােত িদন।

 আে� কের সবুজ শাকপাতাগেলা তু েল িনন ও জল েফেল িদন। �েয়াজেন পুনরাবৃিত্ত করন।

4. ��ত করন
 েতেল েপঁয়াজ ও রসুন হালকা েভেজ িনন। পাতাওয়ালা সবুজ শাক িদন ও নরম না হওয়া পযর্� রা�া করন।
 �ুিদ বানােত বা িবন িদেয় েকান সু�াদু িডপ বানােত ঠা�া ফেলর সে� পালংশাক বা
পাতাকিপ িমিশেয় িম�ণ ৈতির কের িনন।
 সুয্প, �ু ও পা�ার সেস কাটা শাক েযাগ করন। নরম না হওয়া পযর্� রা�া করন।
 সু�র সয্ালােডর জনয্ কাটা কাঁচা শােক ফল, অনয্ানয্ সবিজ, বাদাম বা িবন েযাগ করন।
�া�য্কর খাবার খান, কমর্ঠ িনউ ইয়কর্ বাসী েহান (Eat Healthy, Be Active NYC)-এর মত �া�য্কর খাদয্ পিরক�নার পরামেশর্র জনয্ েদখুন
Facebook-এর facebook.com/eatinghealthynyc
ে�লার ফামর্াসর্ মােকর্ ট স�েকর্ আেরা তেথয্র জনয্ nyc.gov-েদখুন এবং “ফামর্াসর্ মােকর্ টস” (farmers markets) খুঁজন
ু ।
�া�য্কর েরিসিপর জনয্, jsyfruitveggies.org এ যান।
যু�রাে�র কৃ িষ িবভােগর (United States Department of Agriculture, USDA) স�ূরক পুি� সহায়তা �ক� (Supplemental Assistance Program, SNAP) এই উপকরণিটর জনয্ অথর্ বরা� কেরেছ। SNAP �� আেয়র মানুষেদর পুি� িবষয়ক সহায়তা িদেয় থােক, এটা আেগ New York ফু ড �য্া�
�ক� ( Food Stamp Program, FSP) নােম পিরিচত িছল। আপনােক এিট পুি�কর খাবার িকনেত সাহাযয্ করেত পাের। আেরা জানেত 800-342-3009 ন�ের েযাগােযাগ করন বা myBenefits.ny.gov-এ যান। USDA হল এক সমান সুেযাগ �দানকারী এবং িনেয়াগকতর্ া। েফেডরাল আইন (Federal law) এবং
USDA নীিত (USDA policy) অনুসাের, এই �িত�ান জািত, বণর্, জাতীয় মূল, িল�, বয়স, ধমর্, রাজৈনিতক িব�াস বা অ�মতার িভিত্তেত কােরার মেধয্ ৈবষময্মূলক আচরণ করা েথেক িনিষ� কের। ৈবষেময্র েকানও অিভেযাগ দােয়র করার জনয্, এই িঠকানায় িলেখ জানান: USDA, Director of Civil Rights,
Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 বা 202-720-5964 (ভেয়স এবং TDD) ন�ের েফান করন।

Bengali

Easy Ways to…

Flavor Food Without Salt
Spices
•
•

Try adding a little pinch at a time.
Sauté for 30 seconds in oil to release aroma.
Cinnamon: Use in oatmeal to
add sweetness.

Cumin: Add to beans or meat.

Paprika: Use in a spice rub for
chicken, meat or tofu.

Turmeric: Add to rice, chicken or
vegetables for color.

Herbs
•
•

Add dried and hard fresh herbs (like rosemary) at the beginning of cooking and soft fresh
herbs (like parsley) towards the end of cooking.
One teaspoon of dried herbs is equal to one tablespoon of fresh herbs.
Basil: Add to tomato sauce
and pasta.

Cilantro: Mix into rice, beans or
salsa.

Parsley: Sprinkle on grains,
salads or stir-fries as a
final touch.

Thyme: Add to roasted
vegetables.

Fruits and Vegetables
•
•
•

Caramelize aromatic and savory vegetables, herbs and/or spices before adding other
ingredients by cooking on medium-high heat until they become brown and sweet.
Add vinegar at the beginning and citrus juice at the end of cooking for the best flavor and
balance.
When adding spicy peppers, remove ribs and seeds for just a little spice.
Aromatic ingredients: Onions,
garlic, carrots, peppers, celery,
ginger.

Savory: Tomatoes, cooked
potatoes, celery, mushrooms.

Citrus and vinegars: Juice and
zest balance and brighten.

Peppers: Jalapenos, dried chilis,
poblanos.

For healthy eating tips, “like” Eat Healthy, Be Active NYC on Facebook at
facebook.com/eatinghealthynyc
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for farmers markets.
For healthy recipes, visit jsyfruitveggies.org.
This material was funded by United States Department of Agriculture’s (USDA) Supplemental Assistance Program (SNAP). SNAP, formerly known as the Food Stamp Program (FSP) in New York, provides nutrition
assistance to people with low incomes. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more, contact 800-342-3009 or go to myBenefits.ny.gov. USDA is an equal opportunity provider and
employer. In accordance with Federal law and USDA policy, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex, age, religion, political beliefs or disability. To file a
complaint of discrimination, write USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 or call 202-720-5964 (voice and TDD).

লবণ ছাডা খাবার সুস্বাদু করার
সহজ উপায়...
মশলা




সামান্য এক চিমটা করে য াগ করে যেখুন্।
সুগন্ধ ছড়ারন্াে জন্য যেরে 30 যসরকরেে জন্য যেরে ন্াড়ািাড়া করুন্।
দারুচিচি: চমচিভাব আন্রে ওটচমরে
বযবহাে করুন্।

চজরা: চবন্ ও মাাংসরে য াগ করুন্।

পাপচরকা: মুেগীে মাাংস, মাাংস বা যোফু ে
জন্য মশো মরযয বযবহাে করুন্

হলুদ: ভাে, মুেগীে মাাংস বা শাকসবচজরে
েরেে জন্য বযবহাে করুন্।

ভেষজ লতাপাতা


োন্নাে শুরুরে শুকরন্া ও শক্ত োজা যভষজ েোপাো (য মন্ যোজরমচে) এবাং োন্নাে যশরষে চেরক ন্েম যভষজ েোপাো
(য মন্ পাসসরে) য াগ করুন্।



এক িা িামি শুকরন্া গুল্ম েোপাো হে এক যটচবে িামি োজা গুল্ম েোপাোে সমান্।
ভবচসল (তু লসী): টমারটা সস এবাং পাস্তায়
য াগ করুন্।

ধনিপাতা: ভাে, চবন্ বা সােসাে সরে
যমশান্।

পাসস নল: যশষ যছাোঁয়া চেরে োন্াশসয, সযাোড
বা কম যেরে সাোঁেোরন্া খাবারেে উপরে
ছচড়রয় চেন্।

থাইম: যোস্ট কো সবচজরে য াগ করুন্।

ফল ও সবচজ


অন্যান্য উপকেণ য াগ কোে আরগ মাঝাচে আোঁরি শাকসব্জী, গুল্ম েোপাো এবাং/অথবা মসো োন্না করে যসগুচেরক
চমচিজােীয় আঠারো সুগচন্ধ এবাং মসোোে করুন্ েক্ষণ ন্া প সন্ত যসগুচে খরয়চে আে চমচি হরে।



যসো সুগন্ধ ও ভােসামযো বজায় োখরে োন্নাে শুরুরে চভচন্গাে ও যশরষ যেবুে েস য াগ করুন্।



অল্প ঝারেে জন্য ঝাে মচেি য াগ কোে সময় চশো ও বীজ সচেরয় চেন্।
সুগচি উপকরণ: যপোঁয়াজ, েসুন্, গাজে,
মচেি, যসোচে, আো।

মশলাদার: টরমরটা, োন্না কো আেু, যসোচে,
মাশরুম।

ভলবু ও চেচিগার: েস এবাং যখাসা রূচিে
ভােসামযো বাড়ায় এবাং িন্মরন্ োরখ।

মচরি: জাোচপরন্া, শুকরন্া েঙ্কা, যপাবোরন্া।

স্বাস্থ্যকে খােয পচেকল্পন্াে পোমরশসে জন্য Facebook-এে facebook.com/eatinghealthynyc যেখুন্, য মন্ স্বাস্থ্যকে খাবাে “খান্”, কমসঠ
চন্উ ইয়কসবাসী যহান্ (Eat Healthy, Be Active NYC)।
যস্টোে ফামসাসস মারকসট সম্পরকস আরো েরথযে জন্য nyc.gov-যেখুন্ এবাং “ফামসাসস মারকসটস” (farmers markets) খুোঁজন্
ু ।
স্বাস্থ্যকে যেচসচপে জন্য, jsyfruitveggies.org এ ান্।
ুক্তোরেে কৃ চষ চবভারগে (United States Department of Agriculture, USDA) সম্পূেক পুচি সহায়ো প্রকল্প (Supplemental Assistance Program, SNAP) এই উপকেণটিে জন্য অথস বোদ্দ করেরছ। SNAP স্বল্প আরয়ে মান্ুষরেে পুচি চবষয়ক সহায়ো চেরয় থারক, এটা আরগ New York ফু ড স্টযাম্প
প্রকল্প ( Food Stamp Program, FSP) ন্ারম পচেচিে চছে। আপন্ারক এটি পুচিকে খাবাে চকন্রে সাহা য কেরে পারে। আরো জান্রে 800-342-3009 ন্ম্বরে য াগার াগ করুন্ বা myBenefits.ny.gov-এ ান্। USDA হে এক সমান্ সুর াগ প্রোন্কােী এবাং চন্রয়াগকেস া। যফরডোে আইন্ (Federal law) এবাং
USDA ন্ীচে (USDA policy) অন্ুসারে, এই প্রচেষ্ঠান্ জাচে, বণস, জােীয় মূে, চেে, বয়স, যমস, োজনন্চেক চবশ্বাস বা অক্ষমোে চভচিরে কারোে মরযয ববষমযমূেক আিেণ কো যথরক চন্চষদ্ধ করে। ববষরমযে যকান্ও অচভর াগ োরয়ে কোে জন্য, এই ঠিকান্ায় চেরখ জান্ান্: USDA, Director of Civil Rights,
Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 বা 202-720-5964 (ভরয়স এবাং TDD) ন্ম্বরে যফান্ করুন্।

Bengali

Easy Ways to…

Freeze Fruits and Vegetables
Freeze

Blanch

Cook

(quick boil)

Blanch these
before freezing

Put these in the
freezer right away
Berries
Cherries*
Corn (cut off the cob)
Grapes
Peaches*
Plums*
Peeled melon
Winter squash

Artichokes
Asparagus
Broccoli
Brussels sprouts
Cabbage
Carrots
Cauliflower
Celery

*remove pits

Freezing Tips
•
•

•

Wash all fruits and
vegetables before
freezing.
Store food in a
container with a tightfitting lid.
Write the date on the
container before
freezing. Food will
keep for about six
months.

Cook these
before freezing

Eggplant
Green beans
Leafy greens
Okra
Onions
Parsnips
Peppers
Summer squash
Zucchini

Apples
Beets
Beans and legumes
Potatoes
Sweet potatoes
Tomatoes
Pumpkin
Radishes
Winter squash

Ways to Cook

Blanching Steps
•
•
•

•
•

Boil enough water to cover all
produce in the pot.
Clean produce. Chop into evensized pieces.
Place produce in boiling water and
boil until just tender (one to five
minutes).
Rinse under cold water until cool.
Strain in colander, place in sealed
container and freeze.

•
•
•
•
•

Bake or roast
Sauté
Boil
Steam
Poach

For healthy eating tips, like Eat Healthy, Be Active NYC on Facebook at
facebook.com/eatinghealthynyc
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for “farmers markets.”
For healthy recipes, visit jsyfruitveggies.org.
This material was funded by United States Department of Agriculture’s (USDA) Supplemental Assistance Program (SNAP). SNAP, formerly known as the Food Stamp Program (FSP) in New York, provides nutrition
assistance to people with low incomes. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more, contact 800-342-3009 or go to myBenefits.ny.gov. USDA is an equal opportunity provider and
employer. In accordance with Federal law and USDA policy, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex, age, religion, political beliefs or disability. To file a
complaint of discrimination, write USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 or call 202-720-5964 (voice and TDD).

ফল ও শাকস�ী ি�েজ রাখার

সহজ উপায়...
ি�জ
করন

গরম জেল
ধুেয় িনন

রা�া
করন

(�ত েস� করন)

ি�েজ রাখার আেগ এগিলেক গরম
জেল ধুেয় িনন

অিবলে� এগিল ি�েজ
েরেখ িদন।
েবির
েচির*
ভু �া (ভু �ার কা� েকেট িনন)
আঙু র
পীচ*
আলুেবাখারা*
েখাসা ছাড়ােনা তরমুজ
শীতকালীন ে�ায়াশ

আিটর্েচাক
অয্াসপারাগাস
ে�ােকািল
�ােসলস �াউট
বাঁধাকিপ
গাজর
ফু লকিপ
েসলাির

*গতর্ গিল সিরেয় িদন

ি�েজ রাখার িবষেয়
পরামশর্
•
•
•

ি�েজ রাখার আেগ
এগিলেক রা�া কের িনন

েবগন
সবুজ িবন
সবুজ পাতার শাক
ওকরা (েভি�)
েপঁয়াজ
পাসর্িনপ
েগালমিরচ
সামার ে�ায়াশ
জুিকিন

আেপল
িবট
িবন এবং কলাই
আলু
রাঙা আলু
টেমেটা
কুমেড়া
মূলা
শীতকালীন ে�ায়াশ

রা�া করার উপায়

গরম জেল েধায়ার ধাপ

ি�েজ রাখার আেগ সম� ফল
ও শাকসবিজ ধুেয় িনন।
শ� ঢাকা েদওয়া পাে� খাবার
সংর�ণ করন।
ি�েজ রাখার আেগ পাে�র গােয়
তািরখ িলেখ রাখুন। খাবারিট
�ায় ছয়মাস মত িঠক থাকেব।

•
•
•

•

•

বাসেন রাখা সম� উপকরেণর ওপর ঢালার জনয্
যেথ� পিরমাণ জল ফু িটেয় িনন।
উপকরণগিল পির�ার করন। সমান আকােরর
টু কেরায় েকেট িনন।
ফু ট� জেল উৎপািদত উপকরণ িদন এবং েসগিল
নরম না হওয়া পযর্� (এক েথেক পাঁচ িমিনট) েস�
হেত িদন।
শীতল না হওয়া পযর্� ঠা�া জেল ধুেয় িনন।
ঝাঁজিরেত েছঁ েক িনেয় একিট পাে� িসল করা
ঠা�ায় জিমেয় রাখুন।

•
•
•
•

•

েবক বা েরা� করন
সাঁতেল িনন
েস� করন
ভািপেয় িনন
েপাচ করন

�া�য্কর খাবার খান, কমর্ঠ িনউ ইয়কর্ বাসী েহান (Eat Healthy, Be Active NYC)-এর মত �া�য্কর খাদয্ পিরক�নার পরামেশর্র জনয্ েদখুন
Facebook-এর facebook.com/eatinghealthynyc
ে�লার ফামর্াসর্ মােকর্ ট স�েকর্ আেরা তেথয্র জনয্ nyc.gov-েদখুন এবং “ফামর্াসর্ মােকর্ টস” (farmers markets) খুঁজন
ু ।
�া�য্কর েরিসিপর জনয্, jsyfruitveggies.org এ যান।
যু�রাে�র কৃ িষ িবভােগর (United States Department of Agriculture, USDA) স�ূরক পুি� সহায়তা �ক� (Supplemental Assistance Program, SNAP) এই উপকরণিটর জনয্ অথর্ বরা� কেরেছ। SNAP �� আেয়র মানুষেদর পুি� িবষয়ক সহায়তা িদেয় থােক, এটা আেগ New York ফু ড �য্া�
�ক� ( Food Stamp Program, FSP) নােম পিরিচত িছল। আপনােক এিট পুি�কর খাবার িকনেত সাহাযয্ করেত পাের। আেরা জানেত 800-342-3009 ন�ের েযাগােযাগ করন বা myBenefits.ny.gov-এ যান। USDA হল এক সমান সুেযাগ �দানকারী এবং িনেয়াগকতর্ া। েফেডরাল আইন (Federal law) এবং
USDA নীিত (USDA policy) অনুসাের, এই �িত�ান জািত, বণর্, জাতীয় মূল, িল�, বয়স, ধমর্, রাজৈনিতক িব�াস বা অ�মতার িভিত্তেত কােরার মেধয্ ৈবষময্মূলক আচরণ করা েথেক িনিষ� কের। ৈবষেময্র েকানও অিভেযাগ দােয়র করার জনয্, এই িঠকানায় িলেখ জানান: USDA, Director of Civil Rights,
Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 বা 202-720-5964 (ভেয়স এবং TDD) ন�ের েফান করন।
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Keep Food Safe
meats, poultry
SEPARATE raw
and seafood.

hands and
CLEAN your
surfaces often.
•W
 ash your hands with
soap and warm water
for 20 seconds.

• Store them away from
ready-to-eat foods
in your refrigerator.

•W
 ash utensils
and cutting boards
regularly.

• Use separate cutting
and preparation
surfaces.

•R
 inse produce
under running water.

• Keep them away from
other foods in your
shopping cart.

CHILL

to a safe
COOK foods
temperature.
•H
 eat foods to kill germs that can
make you sick.

• Keep your
refrigerator at or
below 40 degrees
Fahrenheit.

•U
 se a food thermometer to check
internal food temperatures when
cooking.

Safe Cooking Temperatures:
• Poultry: 165 degrees Fahrenheit
• Ground meats: 160 degrees Fahrenheit
• Whole cuts of beef, pork, veal or lamb:
145 degrees Fahrenheit

For healthy eating tips, like
Eat Healthy, Be Active NYC
on Facebook at facebook.com/
eatinghealthynyc.

foods.

• Refrigerate food
within two hours
of cooking or
removing it from
the refrigerator.
• Always thaw food
in the refrigerator.

For more information about Stellar
Farmers Markets, visit nyc.gov and
search for farmers markets.

For healthy recipes, visit
jsyfruitveggies.org.

This material was funded by United States Department of Agriculture’s (USDA) Supplemental Assistance Program (SNAP). SNAP, formerly known as the Food Stamp Program (FSP) in New York, provides
nutrition assistance to people with low incomes. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more, contact 800-342-3009 or go to myBenefits.ny.gov. USDA is an equal opportunity provider and
employer. In accordance with Federal law and USDA policy, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex, age, religion, political beliefs or disability. To file a complaint
of discrimination, write USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 or call 202-720-5964 (voice and TDD).
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খাবার নিরাপদে রাখার
সহজ উপায়...

প্রায়ই

কাঁচা মাংস, হাস এবং সীফুড পৃথক রাখুন।

আপনার হাত এবং খাবার
জায়গা পরিষ্কার করুন।

• 20 সেকেন্ড ধরে সাবান ও হালকা
গরম পানি/জল দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলুন।

• সেগুলিকে আপনার রেফ্রিজারেটরে
খাওয়ার জন্য প্রস্তুত খাবারের
থেকে দূরে রাখুন।

• বাসনপত্র ও কাটিং ব�োর্ড
নিয়মিতভাবে ধুয়ে রাখুন।

• পৃথক কাটা এবং প্রস্তুতের
পৃষ্ঠতল ব্যবহার করুন।

• ট্যাপের পানি/জলে খাদ্য
সামগ্রী ধুয়ে রাখুন।

নিরাপদ

• সেগুলিকে আপনার
কেনাকাটার অন্যান্য
খাবার থেকে আলাদা রাখুন।

তাপমাত্রায় খাবার

রান্না
করুন।

ঠান্ডা

• আপনাকে অসুস্থ করে দিতে পারে এমন
জীবাণু নষ্ট করতে খাবার গরম করে নিন।

• আপনার রেফ্রিজারেটরের
তাপমাত্রা 40 বা তার
কম ফারেনহাইট রাখুন।

• রান্নার সময় খাবারের তাপমাত্রা পরীক্ষা
করতে একটি ফু ড থার্মোমিটার ব্যবহার
করুন।

রন্ধনের নিরাপদ তাপমাত্রা:
• প�োল্ট্রি: 165 ডিগ্রী ফারেনহাইট
• থে
 ত�ো
ঁ করা মাংস: 160 ডিগ্রী ফারেনহাইট
•প
 ুর�ো কাটা গ�োমাংস, শূয়রের মাংস, বাছু রের বা
ভেড়ার মাংস 145 ডিগ্রী ফারেনহাইট

স্বাস্থ্যকর খাবার পরিকল্পনার পরামর্শ পেতে
Eat Healthy, Be Active NYC (ইট হেলদি,
বি অ্যাক্টিভ এনওয়াইসি) এর Facebook
পেজ লাইক করুন facebook.com/
eatinghealthynyc ঠিকানায়।

খাবার।

• রান্না করার বা
রেফ্রিজারেটর থেকে বের
করার দুই ঘণ্টার মধ্যে
খাবার রেফ্রিজারেটরে
রাখুন।
• বরফে জমাট বাধা
খাবারের ঠাণ্ডা ভাঙতে
রেফ্রিজারেটরে রাখুন।

স্টেলার ফার্মার্স মার্কে ট সম্পর্কে আর�ো তথ্যের
জন্য nyc.gov-দেখুন এবং farmers
markets (ফার্মার্স মার্কে টস) খুজ
ঁ ন
ু ।

স্বাস্থ্যকর রেসিপির জন্য,
jsyfruitveggies.org এ যান।

এই উপকরণটির জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের কৃ ষি বিভাগ (United States Department of Agriculture, USDA) সম্পূরক সহায়ক প্রকল্প (Supplemental Assistance Program, SNAP)। SNAP যা আগে নিউ ইয়র্কে ফু ড স্ট্যাম্প প্রোগ্রাম
(Food Stamp Program, FSP) নামে পরিচিত ছিল, স্বল্প আয়ের মানুষদের পুষ্টি বিষয়ক সহায়তা দিয়ে থাকে। আপনাকে তারা পুষ্টিকর খাবার কিনতে সাহায্য করতে পারে। আর�ো জানতে 800-342-3009-এ য�োগায�োগ করুন বা myBenefits.ny.gov-এ
যান। USDA হল একটি সমান সুয�োগ প্রদানকারী এবং নিয়োগকর্তা। ফেডেরাল আইন এবং USDA নীতি অনুসারে, এই প্রতিষ্ঠান জাতি, বর্ণ, ক�োন দেশ থেকে আসা, লিঙ্গ, বয়স, ধর্ম, রাজনৈতিক বিশ্বাস বা অক্ষমতার নিরিখে কার�োর মধ্যে ভেদাভেদ করতে
পারবে না। বৈষম্যের ক�োন অভিয�োগ দায়ের করার জন্য, এই ঠিকানায় লিখে জানান: USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 বা 202-720-5964
(ভয়েস ও TDD) নম্বরে ফ�োন করুন।

Bengali

Easy Ways to…

Make a Shopping List
1. Record your meals and snacks below. Try to include all five food groups in
each meal, and at least two of the five food groups in every snack.

Day/Meal
Monday,
dinner

Menu
Zucchini
Pasta
Salmon
Plums

Fruits
Plums

Veggies
Zucchini
Onions
Garlic
Tomatoes

Grains
Whole
wheat
pasta

Protein
Salmon

Low-Fat
Dairy
1% milk

2. Look in your cabinets and refrigerator for ingredients. Make a shopping list
of what you need to buy.

Example:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plums
Zucchini
Garlic
Tomatoes
Salmon
1% Milk

1. _____________________________

5. _____________________________

2._____________________________

6.______________________________

3._____________________________

7.______________________________

4._____________________________

8.______________________________

For healthy eating tips, like Eat Healthy, Be Active NYC on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for “farmers markets.”
For healthy recipes, visit jsyfruitveggies.org.
This material was funded by United States Department of Agriculture’s (USDA) Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP). SNAP, formerly known as the Food Stamp Program (FSP) in New York,
provides nutrition assistance to people with low incomes. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more, contact 800-342-3009 or go to myBenefits.ny.gov. USDA is an equal opportunity
provider and employer. In accordance with Federal law and USDA policy, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex, age, religion, political beliefs or
disability. To file a complaint of discrimination, write USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 or call 202-720-5964 (voice and
TDD).

শিপংেয়র তািলকা বানােনার

সহজ উপায় …

1. আপনার েভাজন ও জলখাবােরর িববরণ িনেচ িলখুন। �িতিট েভাজেন পাঁচিট খাদয্ উপকরেণর সবকিট
অ�ভর্ ু � করার েচ�া করন এবং অ�ত দুিট খাদয্ উপকরণ �িতিট জলখাবাের অ�ভর্ ু � করন।

িদন/েভাজন

েসামবার,
িডনার

েমনু
জুিকিন পা�া
সয্ামন
আলুেবাখারা

ফল

আলুেবাখারা

শাকসবিজ দানা শসয্
জুিকিন
েপঁয়াজ
রসুন
টেমেটা

গেমর পা�া

ে�ািটন

সয্ামন

কম চিবর্ র
দু�জাত
খাবার
1% দুধ

2. উপাদােনর জনয্ আপনার ভাঁড়ার ঘর ও ি�জ েদখুন। আপনােক িক িকনেত হেব তার
তািলকা ৈতির করন।

উদাহরণ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

আলুেবাখারা
জুিকিন
রসুন
টেমেটা
সয্ামন
1% দুধ

1. _____________________________

5. _____________________________

2._____________________________

6.______________________________

3._____________________________

7.______________________________

4._____________________________

8.______________________________

�া�য্কর খাদয্ পিরক�নার পরামেশর্র জনয্ Facebook-এর facebook.com/eatinghealthynyc েদখুন, েযমন �া�য্কর খাবার খান, কমর্ঠ িনউ
ইয়কর্ বাসী েহান (Eat Healthy, Be Active NYC)
ে�লার ফামর্াসর্ মােকর্ ট স�েকর্ আেরা তেথয্র জনয্ nyc.gov-েদখুন এবং “ফামর্াসর্ মােকর্ টস” (farmers markets) খুঁজন
ু ।
�া�য্কর েরিসিপর জনয্, jsyfruitveggies.org এ যান।
যু�রাে�র কৃ িষ িবভােগর (United States Department of Agriculture, USDA) স�ূরক পুি� সহায়তা �ক� (Supplemental Nutrition Assistance Program , SNAP) এই উপকরণিটর জনয্ অথর্ বরা� কেরেছ। SNAP �� আেয়র মানুষেদর পুি� িবষয়ক সহায়তা িদেয়
থােক, এটা আেগ New York ফু ড �য্া� �ক� ( Food Stamp Program, FSP) নােম পিরিচত িছল। আপনােক এিট পুি�কর খাবার িকনেত সাহাযয্ করেত পাের। আেরা জানেত 800-342-3009 ন�ের েযাগােযাগ করন বা myBenefits.ny.gov-এ যান। USDA হল এক সমান সুেযাগ
�দানকারী এবং িনেয়াগকতর্ া। েফেডরাল আইন (Federal law) এবং USDA নীিত (USDA policy) অনুসাের, এই �িত�ান জািত, বণর্, জাতীয় মূল, িল�, বয়স, ধমর্, রাজৈনিতক িব�াস বা অ�মতার িভিত্তেত কােরার মেধয্ ৈবষময্মূলক আচরণ করা েথেক িনিষ� কের। ৈবষেময্র েকানও
অিভেযাগ দােয়র করার জনয্, এই িঠকানায় িলেখ জানান: USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 বা 202-720-5964 (ভেয়স এবং TDD) ন�ের েফান করন।

Bengali

Easy Ways to…

Read an Ingredients List
Choose items with a list that…

 Is short

Avoid items with a list that…

x

As a general rule, the fewer ingredients a
product has, the healthier it is.

Is long
As a general rule, long ingredients lists mean more
sugars and additives.

 Is easy to understand

x

Choose foods with ingredients that have
uncomplicated names.

Is hard to understand
Avoid ingredients you do not recognize or cannot
pronounce.

 Includes whole grains

x Includes trans fat or partially hydrogenated oils
In breakfast cereals, crackers, pastas and
Trans fat increases your risk of heart disease by
breads, the word “whole” should appear as the increasing “bad” cholesterol (LDL) and decreasing
first or second ingredient.
“good” cholesterol (HDL).
 Includes no or low sugar

x

Bread #1: Healthier Choice

Bread #2: Less Healthy Choice

Choose foods that do not have a lot of sugar
(see Bread #2 below, where common names
for sugar are shown in bold).

INGREDIENTS: 100% WHOLE WHEAT
FLOUR, WATER, SOYBEAN OIL, MOLASSES,
YEAST, WHEAT GLUTEN, CALCIUM
PROPIONATE (TO PREVENT SPOILAGE),
NON FAT MILK, SALT

Includes many sugars
Common names for sugars include cane sugar,
honey, sucrose, glucose, fructose, dextrose, high
fructose corn syrup, fruit juice concentrate,
molasses and invert sugar.

INGREDIENTS: ENRICHED WHEAT FLOUR, CORN
SYRUP, SUGAR, PARTIALLY HYDROGENATED
SOYBEAN AND PALM OIL, SUCROSE, DEXTROSE,
HIGH FRUTOSE CORN SYRUP, FRUCTOSE,
GLYCERIN, POLYDEXTROSE, MODFIED CORN
STARCH, SALT, SODIUM STEAROLY
LACTYTALATE, PYRIDOXINE HYDROCHOLRIDE,
RED #40, YELLOW #5

For healthy eating tips, like Eat Healthy, Be Active NYC on Facebook at
facebook.com/eatinghealthynyc
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for “farmers markets.”
For healthy recipes, visit jsyfruitveggies.org.
This material was funded by United States Department of Agriculture’s (USDA) Supplemental Assistance Program (SNAP). SNAP, formerly known as the Food Stamp Program (FSP) in New York, provides
nutrition assistance to people with low incomes. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more, contact 800-342-3009 or go to myBenefits.ny.gov. USDA is an equal opportunity provider
and employer. In accordance with Federal law and USDA policy, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex, age, religion, political beliefs or disability. To file
a complaint of discrimination, write USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 or call 202-720-5964 (voice and TDD).

উপকরণগিলর েকান তািলকা পড়ার

সহজ উপায়...

আইেটমগিল থাকা একিট তািলকা বাছু ন
েযিট...

আইেটমগিল থাকা একিট তািলকা এিড়েয়
যান েযিট...

 সংি��

x

সাধারণ িনয়ম িহসােব, েকান রা�ায় যত কম উপকরণ থােক পের েসিট

বড়
সাধারণ িনয়ম িহসােব, উপকরেণর বড় তািলকা মােন েবিশ িচিন এবং

তত েবিশ �া�য্কর হয়।

অিতির� সংেযাজন।

 সহেজ েবাঝা যায়

x

এমন উপকরণ সেমত খাবার বাছু ন েযগিল নাম জিটল নয়।

 েগাটা শসয্ অ�ভর্ ু � কের
�াতরােশর িসিরয়াল, �য্াকার, পা�া এবং পাউরিটেত �থম বা ি�তীয়
উপাদান িহেসেব “েগাটা” (দানাশসয্) শ�িট উেঠ আসা উিচত।

েবাঝা কিঠন
এমন উপকরণগিল এিড়েয় চলুন েযগিল আপিন েচেনন না অথবা উ�ারণ

করেত পােরন না।

x

�া� ফয্াট অথবা আংিশকভােব হাইে�ােজন িমি�ত েতল
অ�ভর্ ু �
�া� ফয্াট “খারাপ” েকােলে�রল (LDL) বািড়েয় ও “ভাল” েকােলে�রল

 িচিন মু� অথবা কম আেছ

(HDL) কিমেয় আপনার হৃদেরােগর স�াবনা বািড়েয় েদয়।

এমন খাবার বাছু ন েযিটেত অেনক িচিন েনই (পাউরিট #2 েদখুন

অেনক িচিন থােক
িচিনর জনি�য় নামগিলর মেধয্ রেয়েছ আখ, মধু, সুে�াজ, �েকাজ, �ু ে�াজ,
েড�ে�াজ, উ� �ু ে�াজ কনর্ িসরাপ, ফেলর ঘন রস, গড় এবং রপা�িরত

েযখােন িচিনর জনয্ জনি�য় নামগিল েমাটা হরেফ েদখােনা হেয়েছ।)

x

িচিন।

পাউরিট #1: েবিশ �া�য্কর পছ�
উপকরণ: 100% WHOLE WHEAT FLOUR (গেমর
আটা), WATER (জল), SOYBEAN OIL (েসায়ািবন েতল),
MOLASSES (গড়), YEAST (ই�), WHEAT GLUTEN
(গেমর আঠা), CALCIUM PROPIONATE (কয্ালিসয়াম
ে�ািপওেনট) (ন� হওয়া েরাধ করার জনয্), NON FAT MILK
(চিবর্িবহীন দুধ), SALT (নুন)

পাউরিট #2: তু লনামূলক কম �া�য্কর
পছ�

উপকরণ: ENRICHED WHEAT FLOUR (উ�তমােনর গমেনর
গেমর আটা), CORN SYRUP (ভু�ার িসরাপ), SUGAR (িচিন),
PARTIALLY HYDROGENATED SOYBEAN (আংিশকভােব
হাইে�ােজন িমি�ত েসায়ািবন) ও PALM OIL (পাম েতল),
SUCROSE (সুে�াজ), DEXTROSE (েড�ে�াস), HIGH
FRUCTOSE CORN SYRUP (উ� �ুেটাজ ভু�ার িসরাপ),
FRUCTOSE (�ুে�াজ), GLYCERIN (ি�সািরন),
POLYDEXTROSE (পিলেড�ে�াজ), MODIFIED CORN
STARCH (পিরিমত পিরমাণ ভু �ার কাই), SALT (নুন), SODIUM
STEAROLY LACTYTALATE (েসািডয়াম ি�েরািল
লয্াকিটটােলট), PYRIDOXINE HYDROCHOLRIDE
(পাইিরডি�ন, হাইে�াে�ারাইড), RED (লাল) #40, YELLOW
(হলুদ) #5

�া�য্কর খাবার খান, কমর্ঠ িনউ ইয়কর্ বাসী েহান (Eat Healthy, Be Active NYC)-এর মত �া�য্কর খাদয্ পিরক�নার পরামেশর্র জনয্
েদখুন Facebook-এর facebook.com/eatinghealthynyc
ে�লার ফামর্াসর্ মােকর্ ট স�েকর্ আেরা তেথয্র জনয্ nyc.gov-েদখুন এবং “ফামর্াসর্ মােকর্ টস” (farmers markets) খুঁজন
ু ।
�া�য্কর েরিসিপর জনয্, jsyfruitveggies.org এ যান।
যু�রাে�র কৃিষ িবভােগর (United States Department of Agriculture, USDA) স�ূরক পুি� সহায়তা �ক� (Supplemental Assistance Program, SNAP) এই উপকরণিটর জনয্ অথর্ বরা� কেরেছ। SNAP �� আেয়র মানুষেদর পুি� িবষয়ক সহায়তা িদেয় থােক, এটা আেগ
New York ফু ড �য্া� �ক� ( Food Stamp Program, FSP) নােম পিরিচত িছল। আপনােক এিট পুি�কর খাবার িকনেত সাহাযয্ করেত পাের। আেরা জানেত 800-342-3009 ন�ের েযাগােযাগ করন বা myBenefits.ny.gov-এ যান। USDA হল এক সমান সুেযাগ �দানকারী এবং
িনেয়াগকতর্ া। েফেডরাল আইন (Federal law) এবং USDA নীিত (USDA policy) অনুসাের, এই �িত�ান জািত, বণর্, জাতীয় মূল, িল�, বয়স, ধমর্, রাজৈনিতক িব�াস বা অ�মতার িভিত্তেত কােরার মেধয্ ৈবষময্মূলক আচরণ করা েথেক িনিষ� কের। ৈবষেময্র েকানও অিভেযাগ দােয়র
করার জনয্, এই িঠকানায় িলেখ জানান: USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 বা 202-720-5964 (ভেয়স এবং TDD) ন�ের েফান করন।

Bengali

Easy Ways to...

Save Money by Buying in Season
Look for fruits and vegetables grown in New York State.

Spring

Summer

Fall

Winter

Fruits

Fruits

Fruits

Fruits

Apples

Vegetables

Asparagus
Beets
Broccoli
Cabbage
Cauliflower
Collard greens
Kale
Lettuce
Mushrooms
Mustard greens
Parsnips
Peas
Radishes
Rhubarb
Spinach
Sprouts

Cherries
Melons
Strawberries
Peaches

Vegetables

Beets
Broccoli
Cabbage
Cauliflower
Celery
Corn
Cucumbers
Garlic
Green Beans
Lettuce
Mushrooms
Okra
Onions
Peppers
Potatoes
Summer squash
Tomatoes
Zucchini

Apples
Grapes
Pears
Raspberries
Watermelon

Vegetables

Beets
Broccoli
Cabbage
Garlic
Green beans
Lettuce
Mushrooms
Onions
Peppers
Potatoes
Pumpkin
Radishes
Sweet potatoes
Turnip
Winter squash

Apples

Vegetables

Beets
Cabbage
Carrots
Garlic
Mushrooms
Onions
Potatoes
Sweet potatoes
Winter squash

For healthy eating tips, like Eat Healthy, Be Active NYC on Facebook at
facebook.com/eatinghealthynyc
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for “farmers markets.”
For healthy recipes, visit jsyfruitveggies.org.
This material was funded by United States Department of Agriculture’s (USDA) Supplemental Assistance Program (SNAP). SNAP, formerly known as the Food Stamp Program (FSP) in New York, provides nutrition
assistance to people with low incomes. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more, contact 800-342-3009 or go to myBenefits.ny.gov. USDA is an equal opportunity provider and
employer. In accordance with Federal law and USDA policy, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex, age, religion, political beliefs or disability. To file a
complaint of discrimination, write USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 or call 202-720-5964 (voice and TDD).

মরশিম েকনাকাটায় অথর্ বাঁচােনার

সহজ উপায়...

িনউ ইয়কর্ ে�েট হওয়া ফল এবং শাকস�ীগিল েদখুন।

বস�

�ী�

শরৎ

ফল

ফল

ফল

ফল

আেপল

েচির
খরমুজা
�েবির
পীচ

আেপল
আঙু র
নাশপািত
রা�েবির
তরমুজ

আেপল

শাকস�ী
অয্াসপারাগাস
িবট
ে�ােকািল
বাঁধাকিপ
ফু লকিপ
েকালাডর্ ি�নস
পাতাকিপ
েলটু স
মাসরম
সিরষা শাক
পাসর্িনপ
মটর
মূলা
েরউিচিন
পালংশাক
�াউট

শাকস�ী
িবট
ে�ােকািল
বাঁধাকিপ
ফু লকিপ
েসলাির
ভু �া
শশা
রসুন
সবুজ িবন
েলটু স
মাসরম
ওকরা (েভি�)
েপঁয়াজ
েগালমিরচ
আলু
সামার ে�ায়াশ
টেমেটা
জুিকিন

শাকস�ী
িবট
ে�ােকািল
বাঁধাকিপ
রসুন
সবুজ িবন
েলটু স
মাসরম
েপঁয়াজ
েগালমিরচ
আলু
কুমেড়া
মূলা
রাঙালু
শালগম
শীতকালীন ে�ায়াশ

শীত

শাকস�ী
িবট
বাঁধাকিপ
গাজর
রসুন
মাসরম
েপঁয়াজ
আলু
রাঙা আলু
শীতকালীন ে�ায়াশ

�া�য্কর খাবার খান, কমর্ঠ িনউ ইয়কর্ বাসী েহান (Eat Healthy, Be Active NYC)-এর মত �া�য্কর খাদয্ পিরক�নার পরামেশর্র জনয্
েদখুন Facebook-এর facebook.com/eatinghealthynyc
ে�লার ফামর্াসর্ মােকর্ ট স�েকর্ আেরা তেথয্র জনয্ nyc.gov-েদখুন এবং “ফামর্াসর্ মােকর্ টস” (farmers markets) খুঁজন
ু ।
�া�য্কর েরিসিপর জনয্, jsyfruitveggies.org এ যান।
যু�রাে�র কৃ িষ িবভােগর (United States Department of Agriculture, USDA) স�ূরক পুি� সহায়তা �ক� (Supplemental Assistance Program, SNAP) এই উপকরণিটর জনয্ অথর্ বরা� কেরেছ। SNAP �� আেয়র মানুষেদর পুি� িবষয়ক সহায়তা িদেয় থােক, এটা আেগ New York ফু ড �য্া�
�ক� ( Food Stamp Program, FSP) নােম পিরিচত িছল। আপনােক এিট পুি�কর খাবার িকনেত সাহাযয্ করেত পাের। আেরা জানেত 800-342-3009 ন�ের েযাগােযাগ করন বা myBenefits.ny.gov-এ যান। USDA হল এক সমান সুেযাগ �দানকারী এবং িনেয়াগকতর্ া। েফেডরাল আইন (Federal law) এবং
USDA নীিত (USDA policy) অনুসাের, এই �িত�ান জািত, বণর্, জাতীয় মূল, িল�, বয়স, ধমর্, রাজৈনিতক িব�াস বা অ�মতার িভিত্তেত কােরার মেধয্ ৈবষময্মূলক আচরণ করা েথেক িনিষ� কের। ৈবষেময্র েকানও অিভেযাগ দােয়র করার জনয্, এই িঠকানায় িলেখ জানান: USDA, Director of Civil Rights,
Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 বা 202-720-5964 (ভেয়স এবং TDD) ন�ের েফান করন।

Bengali

Easy Ways to…
Save Money on Healthy Food
Home

Farmers Markets

Supermarket

Plan your meals and snacks for
the week and make a grocery
list.

Buy fruits and vegetables in
season. The prices are lower
and the produce tastes better
when it is the right time of year.

Buy fresh, frozen or canned
fruits and vegetables.

Keep your kitchen cabinets
organized and take inventory
to avoid buying foods you
already have.

Never go shopping hungry.
If you are hungry, you will be
tempted to buy food that is not
on your shopping list.

Stock up on fruits and
vegetables when they are in
season and freeze or can them
for later use.

Buy whole foods instead of
convenience items. For
example, buy whole apples
instead of pre-cut apples.
Buy less expensive store
brands instead of name
brands.
Buy items in bulk or in family
packs, such as oatmeal, rice,
beans and flour.

Reduce waste! Cook with all
parts of fruits and vegetables.

Use leftovers. Make a soup,
stir-fry or casserole using
leftover vegetables, grains,
meats or beans.

Buy dried beans, peas and
lentils instead of more
expensive proteins.

Use your EBT/SNAP benefits.
For every $5 you spend at a New
York City farmers market using
EBT/SNAP, you get a $2 Health
Bucks coupon to buy fresh fruits
and vegetables.

Instead of buying sweetened
beverages, try tap water
infused with citrus!

For healthy eating tips, like Eat Healthy, Be Active NYC on Facebook at
facebook.com/eatinghealthynyc
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for “farmers markets.”
For healthy recipes, visit jsyfruitveggies.org.
This material was funded by United States Department of Agriculture’s (USDA) Supplemental Assistance Program (SNAP). SNAP, formerly known as the Food Stamp Program (FSP) in New York, provides nutrition
assistance to people with low incomes. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more, contact 800-342-3009 or go to myBenefits.ny.gov. USDA is an equal opportunity provider and
employer. In accordance with Federal law and USDA policy, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex, age, religion, political beliefs or disability. To file a
complaint of discrimination, write USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 or call 202-720-5964 (voice and TDD).

�া�য্কর খাবাের অথর্ বাঁচােনার
সহজ উপায়...
বািড়

ফামর্ াসর্ মােকর্ট

সুপারমােকর্ট

স�ােহর জনয্ আপনার েভাজন এবং
জলখাবােরর পিরক�না করন এবং মুিদখানার
েদাকান েথেক যা আনেত হেব তার তািলকা
ৈতির করন।

মরসুেমর ফল ও শাকস�ী িকনুন। বছেরর
সিঠক সমেয় দাম কম থােক আর রা�ার �াদও হয়
অনয্ সমেয়র েচেয় ভাল।

তাজা, িহমািয়ত বা েকৗটাজাত ফল ও
সবিজ িকনুন।

আপনার রা�াঘের সর�াম রাখার
জায়গাগিল গিছেয় রাখুন এবং েয িজিনস
ইিতমেধয্ই আেছ তা �য় করা এড়ােনার জনয্
বণর্নামূলক তািলকা করন।

দামী ে�ািটন েকনার বদেল শকেনা িবন,
মটরশিট এবং মসুির ডাল িকনুন।

সুিবধা �দানকারী িজিনসপে�র পিরবেতর্
েগাটা খাবার িকনুন। উদাহরণ�রপ, আেগ
েথেক কাটা আেপেলর পিরবেতর্ েগাটা আেপল।
নািমদামী �য্াে�র পিরবেতর্ কমদািম

�ু ধাতর্ অব�ায় কখনই শিপং করেত
যােবন না।
আপিন �ু ধাতর্ থাকেল, আপনার তািলকায় না
থাকা খাদয্ব�গেলা িকনেতও আপিন �লু�
হেবন।

েয ফল বা শাকস�ী েয সমেয় পাওয়া যায় তখনই
িকেন মজুত কের রাখুন এবং পরবত�েত বয্বহার
করার জনয্ েসগিলেক জিমেয় রাখুন অথবা
কয্ােন ব� কের রাখুন।

ে�ার �য্াে�র খাবার িকনুন।

িকছু উপকরণ �চু র পিরমােণ বা ফয্ািমিল
পয্াক িকনুন েযমন ওটিমল, চাল, িবন এবং
আটা ময়দা।

অপচয় কমান! ফল ও সবিজর সম� অংশ
রা�া করন।
িমি�যু� পানীয় েকনার পিরবেতর্ টয্ােপর জেলর
সে� টক িমিশেয় পান করার েচ�া করন!

উ�ৃত্ত বয্বহার করন। উ�ৃত্ত শাকস�ী,
দানাশসয্, মাংস বা িবন িদেয় েকানও সুয্প,
ি�র-�াই বা কয্ােসেরাল ৈতির করন।

আপনার EBT/SNAP সুিবধা বয্বহার
করন। আপনার EBT/SNAP এর মাধয্েম
আপিন যতবার িনউ ইয়কর্ শহেরর ফামর্াসর্ মােকর্ েট
$5 খরচ করেবন তার �িতিটর জনয্, তাজা ফল
ও শাকস�ী েকনাকাটার জনয্ আপিন পােবন $2
মূেলয্র েহল্থ বাকস কুপন।

�া�য্কর খাবার খান, কমর্ঠ িনউ ইয়কর্ বাসী েহান (Eat Healthy, Be Active NYC)-এর মত �া�য্কর খাদয্ পিরক�নার পরামেশর্র জনয্
েদখুন Facebook-এর facebook.com/eatinghealthynyc
ে�লার ফামর্াসর্ মােকর্ ট স�েকর্ আেরা তেথয্র জনয্ nyc.gov-েদখুন এবং “ফামর্াসর্ মােকর্ টস” (farmers markets) খুঁজন
ু ।
�া�য্কর েরিসিপর জনয্, jsyfruitveggies.org এ যান।
যু�রাে�র কৃ িষ িবভােগর (United States Department of Agriculture, USDA) স�ূরক পুি� সহায়তা �ক� (Supplemental Assistance Program, SNAP) এই উপকরণিটর জনয্ অথর্ বরা� কেরেছ। SNAP �� আেয়র মানুষেদর পুি� িবষয়ক সহায়তা িদেয় থােক, এটা আেগ New York ফু ড �য্া�
�ক� ( Food Stamp Program, FSP) নােম পিরিচত িছল। আপনােক এিট পুি�কর খাবার িকনেত সাহাযয্ করেত পাের। আেরা জানেত 800-342-3009 ন�ের েযাগােযাগ করন বা myBenefits.ny.gov-এ যান। USDA হল এক সমান সুেযাগ �দানকারী এবং িনেয়াগকতর্ া। েফেডরাল আইন (Federal law) এবং
USDA নীিত (USDA policy) অনুসাের, এই �িত�ান জািত, বণর্, জাতীয় মূল, িল�, বয়স, ধমর্, রাজৈনিতক িব�াস বা অ�মতার িভিত্তেত কােরার মেধয্ ৈবষময্মূলক আচরণ করা েথেক িনিষ� কের। ৈবষেময্র েকানও অিভেযাগ দােয়র করার জনয্, এই িঠকানায় িলেখ জানান: USDA, Director of Civil Rights,
Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 বা 202-720-5964 (ভেয়স এবং TDD) ন�ের েফান করন।

Bengali

Easy Ways to…

Store Fruits and Vegetables

Properly stored fruits and vegetables stay fresh longer, taste better, maintain nutrients
and save you money by reducing food waste.

Cool, dark and dry place: 1 to 3 months
Potatoes
Garlic
Sweet potatoes Onions
Winter squash Shallots

Counter: 3 to 10 days (refrigerate when ripe)
Apples
Grapes
Peaches
Plums

Cherries
Melons
Pears
Tomatoes

Refrigerator: 3 to 14 days
Asparagus*
Broccoli
Carrots
Chili peppers
Eggplant
Herbs*
Mushrooms
Peppers
Zucchini

Berries
Brussels sprouts
Cauliflower
Corn
Green onions
Leafy greens*
Okra
Radishes

Beets
Cabbage
Celery*
Cucumbers
Green beans
Leeks
Peas
Summer squash
*keep in plastic bag

For healthy eating tips, like Eat Healthy, Be Active NYC on Facebook at
facebook.com/eatinghealthynyc
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for “farmers markets.”
For healthy recipes, visit jsyfruitveggies.org.
This material was funded by United States Department of Agriculture’s (USDA) Supplemental Assistance Program (SNAP). SNAP, formerly known as the Food Stamp Program (FSP) in New York, provides
nutrition assistance to people with low incomes. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more, contact 800-342-3009 or go to myBenefits.ny.gov. USDA is an equal opportunity provider
and employer. In accordance with Federal law and USDA policy, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex, age, religion, political beliefs or disability. To file
a complaint of discrimination, write USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 or call 202-720-5964 (voice and TDD).

ফল ও শাকসবিজ ি�েজ রাখার

সহজ উপায়...

উপযু�ভােব সংর�ণ কের রাখা ফল ও শাকস�ী দীঘর্সময় সেতজ থােক, �াদ েবিশ ভাল হয়, পুি� ধের রােখ
আর খাদয্ অপচয় কিমেয় আপনার অথর্ বাঁচায়।

ঠা�া, অ�কার এবং শ� �ােন: 1 েথেক 3 মাস
আলু
রাঙালু
শীতকালীন ে�ায়াশ

রসুন
েপঁয়াজ
গ�িপঁয়াজ

কাউ�াের: 3 েথেক 10 িদন (েখাসা েপেক েগেল ি�েজ রাখুন)
আেপল
আঙু র
পীচ

েচিরফল
তরমুজ
নাশপািত

আলুেবাখারা

টেমেটা

েরি�জােরটের: 3 েথেক 14 িদন
অয্াসপারাগাস*
ে�ােকািল
গাজর
ল�া মিরচ
েবগন
গ�-লতাপাতা*
মাসরম
েগালমিরচ
জুিকিন

েবির
�ােসলস �াউট
ফু লকিপ
ভু �া
সবুজ েপঁয়াজ
সবুজ পাতার শাক*
ওকরা (েভি�)
মূলা

িবট
বাঁধাকিপ
েসলাির*
শশা
সবুজ িবন
িলক
কড়াইশিট
সামার ে�ায়াশ (এক�কার লাউ)
*�াি�েকর বয্ােগ রাখুন

�া�য্কর খাবার খান, কমর্ঠ িনউ ইয়কর্ বাসী েহান (Eat Healthy, Be Active NYC)-এর মত �া�য্কর খাদয্ পিরক�নার পরামেশর্র জনয্ েদখুন
Facebook-এর facebook.com/eatinghealthynyc
ে�লার ফামর্াসর্ মােকর্ ট স�েকর্ আেরা তেথয্র জনয্ nyc.gov-েদখুন এবং “ফামর্াসর্ মােকর্ টস” (farmers markets) খুঁজন
ু ।
�া�য্কর েরিসিপর জনয্, jsyfruitveggies.org এ যান।
যু�রাে�র কৃ িষ িবভােগর (United States Department of Agriculture, USDA) স�ূরক পুি� সহায়তা �ক� (Supplemental Assistance Program, SNAP) এই উপকরণিটর জনয্ অথর্ বরা� কেরেছ। SNAP �� আেয়র মানুষেদর পুি� িবষয়ক সহায়তা িদেয় থােক, এটা আেগ New York ফু ড �য্া�
�ক� ( Food Stamp Program, FSP) নােম পিরিচত িছল। আপনােক এিট পুি�কর খাবার িকনেত সাহাযয্ করেত পাের। আেরা জানেত 800-342-3009 ন�ের েযাগােযাগ করন বা myBenefits.ny.gov-এ যান। USDA হল এক সমান সুেযাগ �দানকারী এবং িনেয়াগকতর্ া। েফেডরাল আইন (Federal law) এবং
USDA নীিত (USDA policy) অনুসাের, এই �িত�ান জািত, বণর্, জাতীয় মূল, িল�, বয়স, ধমর্, রাজৈনিতক িব�াস বা অ�মতার িভিত্তেত কােরার মেধয্ ৈবষময্মূলক আচরণ করা েথেক িনিষ� কের। ৈবষেময্র েকানও অিভেযাগ দােয়র করার জনয্, এই িঠকানায় িলেখ জানান: USDA, Director of Civil Rights,
Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 বা 202-720-5964 (ভেয়স এবং TDD) ন�ের েফান করন।
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Easy Ways to…

Understand Signs of Hunger and Fullness

Just right!
Hungry

I am not hungry anymore.
I ate the right amount.

I am ready to
eat now.

Full
I ate more than
I needed.

Extremely
Hungry

Too Full
I feel
uncomfortable.

I am moody and
my energy is low.

Do...

Don’t...

Eat at a table.
S
 tart with small servings.
C
 hew slowly. It takes 20 minutes to
know that you are full.
P
 ay attention to how you feel and
try to stop eating before you feel full.

Eat standing up.
Overfill your plate.
Eat too fast.
Skip meals. This makes you more
likely to overeat at the next meal.
Eat in front of a screen.

E
 njoy your meals!

For healthy eating tips, like
Eat Healthy, Be Active NYC
on Facebook at facebook.com/
eatinghealthynyc.

For more information about Stellar
Farmers Markets, visit nyc.gov and
search for farmers markets.

For healthy recipes, visit
jsyfruitveggies.org.

This material was funded by United States Department of Agriculture’s (USDA) Supplemental Assistance Program (SNAP). SNAP, formerly known as the Food Stamp Program (FSP) in New York, provides
nutrition assistance to people with low incomes. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more, contact 800-342-3009 or go to myBenefits.ny.gov. USDA is an equal opportunity provider and
employer. In accordance with Federal law and USDA policy, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex, age, religion, political beliefs or disability. To file a complaint
of discrimination, write USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 or call 202-720-5964 (voice and TDD).
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ক্ষুধা এবং পেট ভরে যাওয়া ব�োঝার
সহজ উপায়...

একদম ঠিক!
ক্ষুধার্ত

আমি আর ক্ষু ধার্ত নই।
আমি সঠিক পরিমাণে খাবার খেয়েছি।

আমি এখন খেতে
প্রস্তুত।

পূর্ণ
আমার প্রয়�োজনের থেকে
বেশি খেয়েছি।

প্রচন্ড ক্ষুধার্ত

খুব বেশি পূর্ণ

আমি মেজাজী, আমার
এনার্জি কম।

আমার অস্বস্তি হচ্ছে।

যা করবেন...

যা করবেন না...

টেবিলে খান।
অল্প খাবার দিয়ে শুরু করুন।
আস্তে আস্তে চিব�োন। আপনার পেট ভরেছে
কিনা তা জানতে 20 মিনিট সময় লাগবে।
 পনার কেমন ব�োধ হচ্ছে সেদিকে মন দিন
আ
এবং পেট ভরে যাওয়ার আগে খাবার খাওয়া
বন্ধ করার চেষ্টা করুন।
আপনার খাবার আনন্দে খান!
স্বাস্থ্যকর খাবার পরিকল্পনার পরামর্শ পেতে
Eat Healthy, Be Active NYC (ইট হেলদি,
বি অ্যাক্টিভ এনওয়াইসি) এর Facebook
পেজ লাইক করুন facebook.com/
eatinghealthynyc ঠিকানায়।

দাঁড়িয়ে খাবার খাওয়া।
প্লেটে মাত্রাতিরিক্ত খাবার নেওয়া।
দ্রুত খাওয়া।
খাবার না খাওয়া। এর ফলে পরের বার
খাবার সময় আপনি অনেক বেশি খাবেন।
কিছু দেখতে দেখতে খাবেন না।

স্টেলার ফার্মার্স মার্কেট সম্পর্কে আর�ো তথ্যের
জন্য nyc.gov-দেখুন এবং farmers
markets (ফার্মার্স মার্কেটস) খুজ
ঁ ন
ু ।

স্বাস্থ্যকর রেসিপির জন্য,
jsyfruitveggies.org এ যান।

এই উপকরণটির জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের কৃ ষি বিভাগ (United States Department of Agriculture, USDA) সম্পূরক সহায়ক প্রকল্প (Supplemental Assistance Program, SNAP)। SNAP যা আগে নিউ ইয়র্কে ফু ড স্ট্যাম্প প্রোগ্রাম
(Food Stamp Program, FSP) নামে পরিচিত ছিল, স্বল্প আয়ের মানুষদের পুষ্টি বিষয়ক সহায়তা দিয়ে থাকে। আপনাকে তারা পুষ্টিকর খাবার কিনতে সাহায্য করতে পারে। আর�ো জানতে 800-342-3009-এ য�োগায�োগ করুন বা myBenefits.ny.gov-এ
যান। USDA হল একটি সমান সুয�োগ প্রদানকারী এবং নিয়োগকর্তা। ফেডেরাল আইন এবং USDA নীতি অনুসারে, এই প্রতিষ্ঠান জাতি, বর্ণ, ক�োন দেশ থেকে আসা, লিঙ্গ, বয়স, ধর্ম, রাজনৈতিক বিশ্বাস বা অক্ষমতার নিরিখে কার�োর মধ্যে ভেদাভেদ করতে
পারবে না। বৈষম্যের ক�োন অভিয�োগ দায়ের করার জন্য, এই ঠিকানায় লিখে জানান: USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 বা 202-720-5964
(ভয়েস ও TDD) নম্বরে ফ�োন করুন।
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Easy Ways to…

Use the Nutrition Facts Label
1. Start with serving size.
Check the number of servings per container
and the size of each serving. The Nutrition
Facts are based on one serving.

2. Aim to meet your daily calorie goal.
Visit choosemyplate.gov/MyPlatePlan to
calculate your personal calorie needs.

3. Limit:
•
•
•
•

Saturated fat
Trans fat
Cholesterol
Sodium

4. Eat enough:
Fiber
Vitamin D
Calcium
Iron

• Potassium

5. Pay attention to the % (Percent)
Daily Value (DV):
• 5 percent or less is LOW
• 20 percent or more is HIGH

For healthy eating tips, like
Eat Healthy, Be Active NYC
on Facebook at facebook.com/
eatinghealthynyc.
This material was funded by the United States Department of
Agriculture (USDA) Supplemental Assistance Program (SNAP).
3.19

8 servings per container
Serving size
2/3 cup (55g)
Amount Per Serving

Calories

230

% Daily Value*

• Added sugars
•
•
•
•

Nutrition Facts

Total Fat 8g
Saturated Fat 1g
Trans Fat 0g
Cholesterol 0mg
Sodium 160mg
Total Carbohydrate 37g
Dietary Fiber 4g
Total Sugars 12g
Includes 10g Added Sugars
Protein 3g

10%
5%

Vitamin D 2mcg
Calcium 260mg
Iron 8mg
Potassium 235mg

10%
20%
45%
6%

0%
7%
13%
14%
20%
6%

* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a
serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a
day is used for general nutrition advice.

For more information about Stellar
Farmers Markets, visit nyc.gov and
search for farmers markets.

For healthy recipes, visit
jsyfruitveggies.org.

পুষ্টি বিষয়ক তথ্যাবলীর লেবেল ব্যবহারের
সহজ উপায়...

1. পরিবেশনের মাত্রা দিয়ে শুরু করুন।

পাত্র প্রতি পরিবেশনের সংখ্যা এবং প্রতিটি পরিবেশনের
মাত্রা লক্ষ্য করুন। পুষ্টি বিষয়ক তথ্যাবলী প্রতি
পরিবেশনের ওপর নির্ভ র করে।

2. আ
 পনার প্রাত্যহিক ক্যালরির লক্ষ্য পূরণের
দিকে নজর রাখুন।

আপনার ব্যক্তিগত ক্যালরির প্রয়�োজন গণনা করার জন্য
choosemyplate.gov/MyPlatePlan দেখুন।

3. সীমা:
•
•
•
•

 ্যাচু রেটেড ফ্যাট
স
ট্রান্স ফ্যাট
ক�োলেস্টেরল
স�োডিয়াম

• অতিরিক্ত চিনি য�োগ করা চিনি

4. যথেষ্ট পরিমাণে খান:
•
•
•
•

 ইবার
ফা
ভিটামিন ডি
ক্যালসিয়াম
আয়রন

• পটাসিয়াম

5. % (শতকরা) দৈনিক মান (DV)-এ লক্ষ্য
রাখুন:
• 5
 % বা তার কম হচ্ছে কম
• 2
 0% বা তার বেশি হচ্ছে বেশি

স্বাস্থ্যকর খাবারের পরামর্শের জন্য, ফেসবুকএর facebook.com/eatinghealthynyc
তে স্বাস্থ্যকর খাবার খান, কর্মঠ নিউ ইয়র্ক বাসী
হ�োন (Eat Healthy, Be Active NYC) -এ
লাইক করুন।
যুক্তরাষ্ট্রের কৃ ষি বিভাগের (United States Department of Agriculture,
USDA) সম্পূরক পুষ্টি সহায়তা প্রকল্প (Supplemental Assistance Program,
SNAP) এই উপকরণটির জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছে।
3.19
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পুি� িবষয়ক তথয্াবলী
পা� �িত 8 বার পিরেবশন
পিরেবশেনর মা�া
2/3 কাপ (55�া)
পিরেবশন িপছু পিরমাণ

230

কয্ালির

ৈদিনক পিরমাণ %*

10%
5%

েমাট ফয্াট 8�া
সয্াচু েরেটড ফয্াট 1�া
�া� ফয্াট 0�া
েকােলে�রল 0িম�া
েসািডয়াম 160িম�া
েমাট কােবর্ াহাইে�ট 37�া
খাদয্তািলকাগত ফাইবার 4�া
েমাট িচিন 12�া
10�া িচিন েযাগ কের
ে�ািটন 3�া

0%
7%
13%
14%

িভটািমন িড 2মাইে�া�া
কয্ালিসয়াম 260িম�া
আয়রন 8িম�া
পটািসয়াম 235িম�া

10%
20%
45%
6%

20%
6%

*% ৈদিনক মান (Daily Value, DV) আপনােক বেল েকান �াতয্িহক
খাদয্াভয্ােস একিট খাবােরর পিরেবশেন কত পিরমাণ পুি� থােক। িদেন
2,000 কয্ালির সাধারণ পুি� সং�া� পরামেশর্র জনয্ বয্বহৃত হয়।

স্টেলার ফার্মার্স মার্কে ট সম্পর্কে আর�ো তথ্যের
জন্য nyc.gov-দেখুন এবং farmers
markets (ফার্মার্স মার্কে টস) খুজ
ঁ ন
ু ।

স্বাস্থ্যকর রেসিপির জন্য,
jsyfruitveggies.org এ যান।

Every Sip Adds Up
Sugary drinks are linked to cavities, weight gain, type 2 diabetes and heart disease.

20-ounce soda

20-ounce
sports drink

16-ounce
energy drink

About 16 teaspoons of sugar

About 9 teaspoons of sugar

About 14 teaspoons of sugar

240 calories
It would take 4,500 steps
to burn off this drink.*

140 calories
It would take 2,500 steps
to burn off this drink.*

220 calories
It would take 4,000 steps
to burn off this drink.*

*Numbers may vary based on weight, height and the amount of energy expended.

Choose New York City tap water!
3 0 teaspoons of sugar
3 0 calories
3 Healthy
3 Clean
3 Free
3 Refreshing

For healthy eating tips, like
Eat Healthy, Be Active NYC
on Facebook at facebook.com/
eatinghealthynyc.

For more information about Stellar
Farmers Markets, visit nyc.gov and
search for farmers markets.

For healthy recipes, visit
jsyfruitveggies.org.

This material was funded by United States Department of Agriculture’s (USDA) Supplemental Assistance Program (SNAP). SNAP, formerly known as the Food Stamp Program (FSP) in New York, provides
nutrition assistance to people with low incomes. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more, contact 800-342-3009 or go to myBenefits.ny.gov. USDA is an equal opportunity provider and
employer. In accordance with Federal law and USDA policy, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex, age, religion, political beliefs or disability. To file a complaint
of discrimination, write USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 or call 202-720-5964 (voice and TDD).
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প্রতিটি চু মুকই পরিমিত
মিষ্টি পানীয়ের ফলে ক্যাভিটি হয়, ওজন বাড়ে, টাইপ 2 ডায়াবেটিস এবং হৃদর�োগ হয়।

20 আউন্সের স�োডা

20 আউন্সের
স্পোর্টস ড্রিঙ্ক

16 আউন্সের
এনার্জি ড্রিঙ্ক

প্রায় 16 চা চামচ চিনি

প্রায় 9 চা চামচ চিনি

প্রায় 14 চা চামচ চিনি

240 ক্যাল�োরি
এই পরিমাণ ক্যাল�োরি খরচ করতে
4,500 পা হাঁটতে হবে।*

140 ক্যাল�োরি
এই পরিমাণ ক্যাল�োরি খরচ করতে
2,500 পা হাঁটতে হবে।*

220 ক্যাল�োরি
এই পরিমাণ ক্যাল�োরি খরচ করতে
4,000 পা হাঁটতে হবে।*

*ওজন, উচ্চতা এবং শক্তি খরচের ভিত্তিতে এই হিসাবে তারতম্য হতে পারে।

নিউইয়র্ক শহরের ট্যাপের পানি/জল নিন!
3 0 চা চামচ চিনি
3 0 ক্যাল�োরি
3 স্বাস্থ্যকর
3 পরিষ্কার
3 বিনামূল্যের
3 তাজা

স্বাস্থ্যকর খাবার পরিকল্পনার পরামর্শ পেতে
Eat Healthy, Be Active NYC (ইট হেলদি,
বি অ্যাক্টিভ এনওয়াইসি) এর Facebook
পেজ লাইক করুন facebook.com/
eatinghealthynyc ঠিকানায়।

স্টেলার ফার্মার্স মার্কে ট সম্পর্কে আর�ো তথ্যের
জন্য nyc.gov-দেখুন এবং farmers
markets (ফার্মার্স মার্কে টস) খুজ
ঁ ন
ু ।

স্বাস্থ্যকর রেসিপির জন্য,
jsyfruitveggies.org এ যান।

এই উপকরণটির জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের কৃ ষি বিভাগ (United States Department of Agriculture, USDA) সম্পূরক সহায়ক প্রকল্প (Supplemental Assistance Program, SNAP)। SNAP যা আগে নিউ ইয়র্কে ফু ড স্ট্যাম্প প্রোগ্রাম
(Food Stamp Program, FSP) নামে পরিচিত ছিল, স্বল্প আয়ের মানুষদের পুষ্টি বিষয়ক সহায়তা দিয়ে থাকে। আপনাকে তারা পুষ্টিকর খাবার কিনতে সাহায্য করতে পারে। আর�ো জানতে 800-342-3009-এ য�োগায�োগ করুন বা myBenefits.ny.gov-এ
যান। USDA হল একটি সমান সুয�োগ প্রদানকারী এবং নিয়োগকর্তা। ফেডেরাল আইন এবং USDA নীতি অনুসারে, এই প্রতিষ্ঠান জাতি, বর্ণ, ক�োন দেশ থেকে আসা, লিঙ্গ, বয়স, ধর্ম, রাজনৈতিক বিশ্বাস বা অক্ষমতার নিরিখে কার�োর মধ্যে ভেদাভেদ করতে
পারবে না। বৈষম্যের ক�োন অভিয�োগ দায়ের করার জন্য, এই ঠিকানায় লিখে জানান: USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 বা 202-720-5964
(ভয়েস ও TDD) নম্বরে ফ�োন করুন।
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How much sugar is in your drink?
Sugary drinks—such as soda, sweetened iced tea, juice, and energy and sports
drinks—are linked to weight gain, cavities, heart disease and type 2 diabetes.

Make better beverage choices:
Drink and serve healthier
beverages, like water or plain
low-fat or fat-free milk.
Add fresh fruit to your water.
Check the amount of sugar
in your drink by reading the
Nutrition Facts label.

65 grams of sugar =
16 teaspoons of sugar!

The average adult should have
no more than 12 teaspoons
of added sugars per day.

This bottle of soda has
too much sugar!

For healthy eating tips, like
Eat Healthy, Be Active NYC
on Facebook at facebook.com/
eatinghealthynyc.

For more information about Stellar
Farmers Markets, visit nyc.gov and
search for farmers markets.

For healthy recipes, visit
jsyfruitveggies.org.

This material was funded by United States Department of Agriculture’s (USDA) Supplemental Assistance Program (SNAP). SNAP, formerly known as the Food Stamp Program (FSP) in New York, provides
nutrition assistance to people with low incomes. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more, contact 800-342-3009 or go to myBenefits.ny.gov. USDA is an equal opportunity provider and
employer. In accordance with Federal law and USDA policy, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex, age, religion, political beliefs or disability. To file a complaint
of discrimination, write USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 or call 202-720-5964 (voice and TDD).
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আপনার পানীয়তে কি পরিমাণ চিনি আছে?
মিষ্টি পানীয় যেমন স�োডা, মিষ্টি বরফযুক্ত চা, ফলের রস এবং এনার্জি ও স্পোর্টস ড্রিঙ্ক ওজন বাড়া,
ক্যাভিটি, হৃদর�োগ এবং টাইপ 2 ডায়াবেটিসের সঙ্গে যুক্ত।

অধিক গুণযুক্ত পানীয় বেছে নিন:
স্বাস্থ্যকর পানীয় পান করুন ও পরিবেশন
করুন যেমন পানি/জল বা স্বাভাবিক কম
চর্বিযুক্ত বা চর্বিমক্ত
ু দুধ।
পানি/জলে ফলের তাজা রস মেশান।
পুষ্টির তথ্যের লেবেল দেখে আপনার
পানীয়তে শর্ক রার পরিমাণ দেখুন।

65 গ্রাম শর্করা =
16 চা চামচ চিনি!

একজন প্রাপ্তবয়স্ক ল�োকের উচিত নয়
প্রতিদিন 12 চা চামচের বেশি চিনি
মেশান�ো খাবার খাওয়া।

এই ব�োতল স�োডাতে খুব বেশি
শর্করা আছে!

স্বাস্থ্যকর খাবার পরিকল্পনার পরামর্শ পেতে
Eat Healthy, Be Active NYC (ইট হেলদি,
বি অ্যাক্টিভ এনওয়াইসি) এর Facebook
পেজ লাইক করুন facebook.com/
eatinghealthynyc ঠিকানায়।

স্টেলার ফার্মার্স মার্কে ট সম্পর্কে আর�ো তথ্যের
জন্য nyc.gov-দেখুন এবং farmers
markets (ফার্মার্স মার্কে টস) খুজ
ঁ ন
ু ।

স্বাস্থ্যকর রেসিপির জন্য,
jsyfruitveggies.org এ যান।

এই উপকরণটির জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের কৃ ষি বিভাগ (United States Department of Agriculture, USDA) সম্পূরক সহায়ক প্রকল্প (Supplemental Assistance Program, SNAP)। SNAP যা আগে নিউ ইয়র্কে ফু ড স্ট্যাম্প প্রোগ্রাম
(Food Stamp Program, FSP) নামে পরিচিত ছিল, স্বল্প আয়ের মানুষদের পুষ্টি বিষয়ক সহায়তা দিয়ে থাকে। আপনাকে তারা পুষ্টিকর খাবার কিনতে সাহায্য করতে পারে। আর�ো জানতে 800-342-3009-এ য�োগায�োগ করুন বা myBenefits.ny.gov-এ
যান। USDA হল একটি সমান সুয�োগ প্রদানকারী এবং নিয়োগকর্তা। ফেডেরাল আইন এবং USDA নীতি অনুসারে, এই প্রতিষ্ঠান জাতি, বর্ণ, ক�োন দেশ থেকে আসা, লিঙ্গ, বয়স, ধর্ম, রাজনৈতিক বিশ্বাস বা অক্ষমতার নিরিখে কার�োর মধ্যে ভেদাভেদ করতে
পারবে না। বৈষম্যের ক�োন অভিয�োগ দায়ের করার জন্য, এই ঠিকানায় লিখে জানান: USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 বা 202-720-5964
(ভয়েস ও TDD) নম্বরে ফ�োন করুন।
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Stock up with…
Staple Foods
Store these basic foods in your pantry to make quick and
easy meals and snacks.

Fruits and
Veggies

Fresh, frozen, canned and dried fruits and
vegetables are all great choices. Select fresh
produce when in season.

Whole Grains

Oats, bulgur, 100 percent whole grain pasta
and cornmeal are quick cooking whole grains.
Make brown rice when you have more time.
Use 100 percent whole grain breads, tortillas
and crackers.

Protein Foods

Add lean proteins to your meals. Choose:
 eggs
 canned fish, such as tuna or salmon
 nut butters, such as peanut butter
 dried, low-sodium or no salt added canned
beans
 nuts and seeds
 legumes, such as lentils

Low-Fat Dairy

Keep low-fat string cheese, low-fat plain
yogurt and low fat milk in the refrigerator.
With fresh fruit, all make great snacks.

Herbs and
Spices

Store a variety of dried herbs and spices in a
cool, dark place so they last longer.

Other
Ingredients

Keep vegetable oils, vinegars, low-sodium soy
sauce, low-sodium or no salt added broths,
and low-sodium or no salt added canned
tomatoes on hand to make meals in a hurry.

For healthy eating tips, like Eat Healthy, Be Active NYC on Facebook at
facebook.com/eatinghealthynyc
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for “farmers markets.”
For healthy recipes, visit jsyfruitveggies.org.
This material was funded by United States Department of Agriculture’s (USDA) Supplemental Assistance Program (SNAP). SNAP, formerly known as the Food Stamp Program (FSP) in New York, provides nutrition
assistance to people with low incomes. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more, contact 800-342-3009 or go to myBenefits.ny.gov. USDA is an equal opportunity provider and
employer. In accordance with Federal law and USDA policy, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex, age, religion, political beliefs or disability. To file a
complaint of discrimination, write USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 or call 202-720-5964 (voice and TDD).
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স্বাস্থ্যকর খািার খান্, কমথঠ ষন্উ ইয়কথ িাসী যহান্ (Eat Healthy, Be Active NYC)-এ
স্বাস্থ্যকর খােয পষরকল্পন্ার পরামষ্ট্রশথর জন্য
যেখুন্ Facebook-এ facebook.com/eatinghealthynyc
যস্ট্লার ফামথাসথ মাষ্ট্রকথট সম্পষ্ট্রকথ আষ্ট্ররা তষ্ট্রর্যর জন্য nyc.gov-যেখুন্ এিং “ফামথাসথ মাষ্ট্রকথটস” (farmers markets) খুুঁজন্
ু ।
স্বাস্থ্যকর যরষসষপর জন্য, jsyfruitveggies.org এ যান্।
যুক্তরাষ্ট্রের কৃ ষি ষিভাষ্ট্রের (United States Department of Agriculture, USDA) সম্পূরক পুষি সহায়তা প্রকল্প (Supplemental Assistance Program, SNAP) এ উপকরণটির জন্য অর্থ িরাদ্দ কষ্ট্ররষ্ট্রে। SNAP স্বল্প আষ্ট্রয়র মান্ুিষ্ট্রের পুষি ষিিয়ক সহায়তা ষেষ্ট্রয় র্াষ্ট্রক, এটা আষ্ট্রে New York ফু ড স্ট্যাম্প
প্রকল্প ( Food Stamp Program, FSP) ন্াষ্ট্রম পষরষিত ষেল। আপন্াষ্ট্রক এটি পুষিকর খািার ষকন্ষ্ট্রত সাহাযয করষ্ট্রত পাষ্ট্রর। আষ্ট্ররা জান্ষ্ট্রত 800-342-3009 ন্ম্বষ্ট্রর যযাোষ্ট্রযাে করুন্ িা myBenefits.ny.gov-এ যান্। USDA ল এ সমান্ সুষ্ট্রযাে প্রোন্কারী এিং ষন্ষ্ট্রয়ােকতথ া। যফষ্ট্রডরাল
USDA ন্ীষত (USDA policy) অন্ুসাষ্ট্রর, এ প্রষতষ্ঠান্ জাষত, িণথ, জাতী মূল, ষলঙ্গ,

, ধমথ, রাজনন্ষতক ষিশ্বাস িা অক্ষমতার ষভষিষ্ট্রত কাষ্ট্ররার মষ্ট্রধয বিিমযমূলক

Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 িা 202-720-5964 (ভষ্ট্রয়স এিং TDD) ন্ম্বষ্ট্রর যফান্ করুন্।
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(Federal law) এিং

করা যর্ষ্ট্রক ষন্ষিদ্ধ কষ্ট্রর। বিিষ্ট্রমযর যকান্ও অষভষ্ট্রযাে োষ্ট্রয়র করার জন্য, এ ঠিকান্ায় ষলষ্ট্রখ জান্ান্: USDA, Director of Civil Rights,

