
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ          

ਪੂਰੀ ਦਨੁੀਆ ਦੇ ਸਆੁਦੀ ਭਜੋਨਾਂ ਦਾ ਮਜਾ ਲੋਕਲ ਹੀ ਲਵ:ੋ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਡੂ ਗਾਈਡ ਦੀ ਸ਼ਰੁੂਆਤ ਕੀਤੀ  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (1 ਮਾਰਚ, 2021) – ਗਲੋਬ੍ਲ ਤੌਰ ਤ ੇਪਰੇਰਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਤੌਰ ਤ ੇਅਧਾਰਰਤ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੂਡ ਗਾਈਡ (Brampton Food 

Guide) ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ!  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੂਡ ਗਾਈਡ (Brampton Food Guide) ਰਵਿੱਚ 50 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਾਈਡ ਰਸਟੀ ਦੇ ਬ੍ੈਸਟ 

ਬ੍ਾਈਟਸ (Best Bites), ਲੋਕਲ ਸ਼ੈਫ ਫੇਵਰਰਟਸ (Chef Favourites) ਬ੍ਾਰੇ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਬ੍ਰਗਰ ਟੂਰ (Burger Tour) ਅਤੇ ਲੋਕਲ 

ਫੂਡ ਸਬੰ੍ਧੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਐਡਂਰੀਆ ਬ੍ੈਰੇਟ (Andria Barrett), ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਪੀਕਰ 

• ਸੁਰੇਸ਼ ਡੋਸ (Suresh Doss), ਸੀ.ਬ੍ੀ.ਸੀ. (CBC) ਫੂਡ ਅਤੇ ਰਡਰੰ ਕ ਲੇਖਕ 

• ਏਡਨ ਹੈਗੋਸ (Eden Hagos), ਔਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬ੍ਲੈਕ ਫੂਡੀ (BLACK FOODIE) ਦ ੇਸੰਸਥਾਪਕ  

• ਰੋਏਸ ਲੀ (Royce Li), ਪੂਰਵ ਟੀਮ ਕੈਨੇਡਾ ਪੇਸਟਰੀ ਸ਼ੈਫ (Team Canada Pastry Chef) ਅਤੇ ਪੀਲ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਸਕੂਲ 

ਬ੍ੋਰਡ (Peel District School Board) ਦ ੇਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਰਧਆਪਕ 

• ਰਰਕ ਮਥਾਰੂ (Rick Matharu), ‘ਰੈਰਸਪੀ ਟ ੂਰਰਚੇਸ’ (‘Recipe to Riches’) ਦੇ ਜੇਤੂ, ਸ਼ੈਫ, ਰਰਕਜ ਗੁਿੱ ਡ ਈਟਸ (Rick’s  

  Good Eats) ਦ ੇਮਾਲਕ 

• ਕੀਫਰ ਨਜਰੇਥ (Kiefer Nazareth), ਰਮ. ਸੋਸ਼ਲ ਈਟਸ (Mr. Social Eats) ਦ ੇਰਡਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਰ ਅਤੇ 
            ਸੰਸਥਾਪਕ  

• ਹਵਾਇਆ ਮਾਈ (Haviah Mighty), ਪੋਲਾਰਰਸ ਰਮਊਰਜਕ (Polaris Music) ਇਨਾਮ-ਜੇਤੂ ਕਲਾਕਾਰ 

• ਰਕਰਨ ਰਾਏ (Kiran Rai), ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

• ਜੇਸਨ ਰੋਸੋ (Jason Rosso), ਸ਼ੈਫ ਅਤੇ ਮਾਲਕ, ਜੇ. ਰੈਡ ਐਡਂ ਕੰ. (J. Red & Co.) 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੂਡ ਗਾਈਡ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਿੱਥੇ ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਰੋ (click here)। 
 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਵਜੋਂ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਭੋਜਨ ਸਬੰ੍ਧੀ ਬ੍ੇਜੋੜ ਅਨੁਭਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 

ਦ ੇਭੋਜਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਅਸਲੀ ਸੁਆਦ ਰਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡ ਦੇਖੋ ਅਤੇ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਪਰਹਲੀ ਪੀੜਹੀ ਦ ੇਕਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਬ੍ਰਣਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਰਕਉਂਰਕ ਮਾਪੇ ਆਪਣ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਭੋਜਨ ਦ ੇ

ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਆਪਣ ੇਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਆਦ ਵੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਸਫਲ ਸ਼ੈਫ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਆਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇਰਰਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦ ੇਅੰਦਰ 

ਉਪਲਬ੍ਧ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਮਲੇ-ਜੁਲੇ ਰਵਅੰਜਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।” 
- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5, ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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


 

 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦ ੇਆਪਣ ੇਬ੍ੇਜੋੜ ਸੁਆਦਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝ ੇਕਰਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਈ ਪਰਰਤਭਾਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ੈਫਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, 

ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਜੜਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਰਰਤ ਹੋ ਕੇ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਰਵਅੰਜਨ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਗਾਈਡ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕ,ੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਲੋਕਲ 

ਮਨਸਪੰਦ ਭੋਜਨ ਲਿੱ ਭ ਸਕਦੇ ਹੋ!” 

- ਹਰਕੀਰਤ ਰਸੰਘ (Harkirat Singh), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10, ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਮੋਜੈਕ ਹੈ ਅਤੇ 700,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਅਰਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਅਬ੍ਾਦੀ ਲਈ ਘਰ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਮਲ ਕੇ ਸਾਡਾ 
ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬ੍ਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਪੂਰੀ ਰਸਟੀ ਰਵਿੱਚ ਉਪਲਬ੍ਧ ਰਵਅੰਜਨਾਂ ਰਵਿੱਚ ਰਦਖਾਈ ਰਦੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਨਵਾਸੀ, ਲੋਕਲ ਨੰੂ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਲੋਬ੍ਲ ਸੁਆਦਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

