
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

  

આખા વવશ્વના સ્વાદોની વિજ્જત માણો ઘર આગંણ:ે સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન જાિી કિ ેછે બ્રમૅ્પટન ફૂડ ગાઇડ  

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (01 માર્ચ 2021) – વવશ્વમાાંથી પ્રેિણા િઈને અન ેસ્વદેશી મૂળ સાથ ેબ્રૅમ્પટન ફૂડ ગાઇડ હવ ેઓનિાઇન ઉપિબ્ધ છે.  

 

બ્રૅમ્પટન ફૂડ ગાઇડમાાં જોવા મળશ ે54 િેસ્ટોિન્ટો અન ેમાકટેો તમેજ શહેિના શે્રષ્ઠ ભોજન સ્થળો, સ્થાવનક શેફના મનપસાંદ સ્થળો, 

બ્રૅમ્પટનની બગચિ ટૂિ અને સ્થાવનક ફૂડ ઇન્્િુએન્સિોની ભિામણો જેમાાં સામેિ છે: 

• ઍવન્િયા બૅિટે (Andria Barrett), આિોગ્ય અન ેપોષણ વક્તા 

• સુિેશ ડૉસ (Suresh Doss), CBC ફૂડ એન્ડ ડ્િાંક િેખક 

• ઇડન હાગોસ (Eden Hagos), સ ાંસ્થાપક, BLACK FOODIE (બ્િેક ફૂડી), ઓનિાઇન ફૂડ પ્િેટફોમચ 

• િોઇસ િી (Royce Li), ભૂતપૂવચ ટીમ કેનેડા પેસ્રી શેફ અન ેપીિ રડવસ્રક્ટ સ્કૂિ બોડચ હાઇસ્કૂિના વશક્ષક 

• રિક મથારૂ (Rick Matharu), ‘િેવસવપ ટૂ રિવર્ઝ (Recipe to Riches)’ વવજેતા, શેફ, Rick’s Good Eats ના 

માવિક 

• રકફિ નઝિથ (Kiefer Nazareth), રડવજટિ માકેટિ અને Mr. Social Eats ના સ ાંસ્થાપક  

• હવવઆહ માઇટી (Haviah Mighty), Polaris Music પુિસ્કાિ વવજેતા કિાકાિ 

• રકિણ િાય (Kiran Rai), એક્ટિ અન ેરિએરટવ રડિેક્ટિ 

• જેસન િોસો (Jason Rosso), શેફ અન ેJ. Red & Co.ના માવિક 

 

બ્રૅમ્પટન ફૂડ ગાઇડ વવશ ેવધુ માવહતી માટે, અહીં વક્િક કિો. 

 

સવુાક્યો 

 

"કૅનેડાના વૈવવધ્યસભિ સમાજ તિીક ેવસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન એક અનન્ય પાકકિાનો અનભુવ પ્રદાન કિશ ેજેમાાં દુવનયાભિના અને અસ્સિ સ્વાદ 

ર્ાખવા મળશ.ે અમાિી નવી ગાઇડ વાાંર્ો અને આાંતિિાષ્ટ્રીય ક્યુવઝન અજમાવો અને સાથે સ્વતાંત્ર વ્યવસાયોને સુિવક્ષત િીતે મદદરૂપ થાઓ. 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

“ અનેક પ્રથમ પઢેીના કેનેરડયનો ઘિના ભોજન ખાઇને મોટા થયા, જ્યાિે તમેના માતાવપતાને હાંમેશા પોતાની આસપાસના નતનવા સ્વાદો 

સાથે પોતાના વતનના સ્વાદની યાદો સતાવતી િહી. ઉભિતા શેફોએ એટિેજ હવે સ્વાદના સાંયોજનોમાાંથી પ્રેિણા િઈને જબિદસ્ત ્યુઝન 

વ્યાંજનો બનાવ્યા જે આખા શહેિમાાં મળી િહ્યા છે." 

- િોવેના સાન્તોસ, િીજનિ કાઉવન્સિિ , વૉડચ 1અન ે5; પ્રમુખ, કમ્યવુનટી સર્વચવસસ, વસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/visitors/Pages/Food-Tourism.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/visitors/Pages/Food-Tourism.aspx


 

 

 

બ્રેમ્પટનની વૈવવધ્યસભિ વસ્તીને વવશ્વભિમાાંથી તેમની અનોખા સ્વાદ શેિ કિવાનુાં ગૌિવ છે. બ્રૅમ્પટનમાાં અનેક કુશળ શેફ વસ ેછે જેઓ 

પોતાની સાંસ્કૃવતમાાંથી પ્રેરિત થઈને અવનવા વ્યાંજનો સજે છે. અમાિી ગાઇડને વાાંર્ી જુઓ અને વખત ેતમન ેકોઇ નવુાં ગમતુાં મળી આવે!" 

- હિરકિત સસાંઘ વસટી કાઉવન્સિિ, વૉડચ 9અન ે10, પ્રમુખ, કોપોિટે સર્વચવસસ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

“બ્રૅમ્પટન તો એક બહુિાંગી સાવથયો છે અને કનૅેડાની નવમી સૌથી વધ,ુ 7,00,000 િોકોની વસ્તી ધિાવે છે જેનાથી આપણો ગવતશીિ 

સમાજ સજાચયો છે. આ વૈવવધ્ય આખા શહેિમાાં ઉપિબ્ધ અિગ અિગ ક્યુવઝનોમાાં ઝળકે છે અન ેતેથી જ અમને આ ગાઇડ આપની સ મક્ષ 

મુકતા હષચની િાગણી થાય છે જ્યાાંથી િહવેાસીઓ સ્થાવનક વ્યવસાયોને મદદરૂપ થઈન ેવૈવશ્વક વ્યાંજનોનો સ્વાદ િઈ શકશે." 

- ડેવવડ બારિક, ર્ીફ એડવમવનસ્રેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), વસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુિોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાદચ છે િોકો. અમન ેઊજાચ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આ કષચણનુાં કેન્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાચવિણીય નવવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સુિવક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

વમરડયા સાંપકચ : 

મોવનકા દુગ્ગિ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડચનેટિ, વમરડયા એન્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

  

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

