
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக           

           

  

உலகவெங்கிலும் இருக்கும் சுவெகவளத் தேடிக்கண்டறியுங்கள், உள்ளூாிதலதே: ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகர நிர்ொகொனது, ப்ராம்ப்ட்டன் உணவு ெழிகாட்டிவே வெளிேிடுகிறது  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ொர்ச் 1, 2021) – உலகளாெ ஊக்கெளிக்கப்படுெது ெற்றும் உள்ளுாிதலதே 

தெர் பிடித்ேது, அதுதெ  ப்ராம்ப்ட்டன்  உணவு ெழிகாட்டி (Brampton Food Guide) ; இப்தபாது 

ஆன்வலனில் கிவடக்கிறது!  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் உணவு ெழிகாட்டிோனது,  நகாில் இருக்கின்ற 54 சிற்றுண்டிேகங்கள் ெற்றும் 

சந்வேகள் ெற்றும் சிறப்பம்சங்கவளக் வகாண்டிருக்கிறது; தெலும், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் பர்கர் 

சுற்றுலா, ெற்றும் உள்ளூர் உணவுச்சுவெேில் வசல்ொக்கு வசலுத்துகின்ற ெிஷேங்களில் 

இருந்து வபறப்பட்ட  பாிந்துவரகள், ெற்றும் கீழ்க்காணும் உள்ளூர் சவெேல் ெல்லுனர்களால் 

ெழங்கப்படும் ெிருப்ப உணவுகள் உள்பட பலெற்வறயும் வகாண்டிருக்கிறது: 

• ஆண்ட்ாிோ தபர்வரட் (Andria Barrett), சுகாோரம் ெற்றும் ஊட்டச்சத்து பற்றிே 

தபச்சாளர் 

• சுதரஷ் ோஸ் (Suresh Doss), CBC உணவு ெற்றும் பானம் பற்றி எழுதுபெர் 

• ஈவடன் தேதகாஸ் (Eden Hagos), நிறுெனர், ப்ளாக் ஃபூடீ (BLACK FOODIE) எனும் 

ஆன்வலன் உணவுத்ேளம் 

• ராய்ஸ் லி (Royce Li), முன்னாள் டீம் கனடா தபஸ்ட்ாி வசஃப் (Team Canada Pastry 

Chef) ெற்றும்  பீல் பிராந்ேிேத்ேின் ொெட்ட பள்ளி ொாிேத்ேின் உேர்நிவலப் 

பள்ளி ஆசிாிேர் 

• ாிக் ெத்ோரு (Rick Matharu), winner of ‘வரசிப்பீ டி ாிச்சஸ் (Recipe to Riches)’ இன் 

ெிருது வென்றெர், வசஃப், ாிக்’ஸ் குட் ஈட்ஸ் ( Rick’s Good Eats) இன் உாிவெோளர் 

• கீஃபர் நஸவரத், டிஜிட்டல் சந்வேப்படுத்துபெர் ெற்றும்  ெிஸ்டர் தசாஷிேல் ஈட்ஸ் 

( Mr. Social Eats) இன் நிறுெனர்  

• ேெிோ வெட்டீ (Haviah Mighty), தபாலாாிஸ் ெியூஸிக் (Polaris Music)  பாிசு வபற்ற 

கவலஞர் 

• கிரண் ராய் (Kiran Rai), நடிகர் ெற்றும் பவடக்கும் ேன்வெ வகாண்ட இேக்குனர் 

• தஜஸன் தராஸ்தஸா (Jason Rosso), வசஃப் ெற்ரும் வஜ.வரட் & தகா (J. Red & Co.) 

ெின் உவடவெோளர் 

 

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


 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் உணவு ெழிகாட்டி பற்றிே தெலும் ேகெல்களுக்கு, இங்கு க்ளிக் வசய்ேவும். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“ கனடா நாட்டில் இருக்கின்ற பலேரப்பட்ட சமூகங்களில் ஒன்றாக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ஒரு 

ேனித்துெொன சவெேல் அனுபெத்வே ெழங்குகிறது;  இது உலவகங்கிலும் உள்ள சுவெகவளக் 

வகாண்டபடி அங்கீகாரம் வபற்ற சுவெ நிவறந்ேபடி உள்ளது. எங்கள் புேிே ெழிகாட்டிவேப் 

படித்துப் பாருங்கள், சர்ெதேச உணவு ெவககவளத் தேடிக் கண்டறியுங்கள்; அதே செேத்ேில், 

சுே சார்பான ெணிகங்களுக்கு பாதுகாப்பாக, ஆேரவும் அளியுங்கள்” 

- தபட்ாிக் ப்ரவுன், தெேர், ப்ராம்ப்ட்டன் ொநகரம் 

 

“முேல் ேவலமுவற கனடிேர்கள் பலரும் ேங்கள் வீட்டில் சவெத்ே உணவெ உட்வகாண்டு 

ெளர்ந்ேனர்,  இேில் வபற்தறார்கள் ேங்கள் வீட்டுச் சுவெக்காக ெறுபடியும் ஏங்கிே செேத்ேில், 

அெர்கவளச் சுற்றிலுொக புேிே சுவெகவளயும் கண்டறிே ஏங்கினர். சுவெகளின் 

கலவெோனது ெளர்ந்து ெருகின்ற சவெேல் கவலஞர்களிடெிருந்து உத்தெகம் வபற்ற ஒரு 

ெிஷேொகும்; தெலும் நெது நகரத்ேிற்குள் கிவடக்கின்ற நம்பமுடிோே உணவு ெவககளில் இது 

இருக்கிறது. ” 

- வராவீனா சான்ட்தடாஸ், பிராந்ேிே கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5, ேவலவெப் 

வபாறுப்பு, சமுோே தசவெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் பலேரப்பட்ட ெக்கள் ேங்கள் ேனித்துெொன சுவெகவள உலகம் 

முழுெதும் இருந்து வபற்று பகிர்ந்து வகாள்ெேில் வபருெிேம் வகாள்கிறார்கள். ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரொனது, பல ேிறவெோன சவெேல்காரர்களின் ோய்வீடாகும்; அெர்களின் கலாச்சாரத்ேில் 

தெர்பிடித்ேபடிதே, அதேசெேத்ேில் புதுவெோன உணவுகவள உருொக்குகிறது. எங்கள் 

ெழிகாட்டிேில் தேடிக்கண்டறியுங்கள், உங்களுக்தகோன புேிே உள்ளூர் ெிருப்ப உணவெ 

நீங்கள் காண்பீர்கள்! ” 

- ேர்கிரத் சிங், நகர கவுன்சிலர் ொர்டுகள் 9 & 10, ேவலெர், வபருநிறுென தசவெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொனது ஒரு பல கலவெ நகரம்; ெற்றும் கனடாெின் ஒன்போெது வபாிே 

ெக்கள்வோவகோன 700,000 க்கும் தெற்பட்ட  ெக்கள் ெசிக்கும் இடொகும், அெர்கதள எங்கள் 

துடிப்பான சமூகத்வே உருொக்குகிறார்கள். இந்ே பன்முகத்ேன்வெ நகரம் முழுெதும் கிவடக்கும் 

உணவு ெவககளில் பிரேிபலிக்கிறது; இந்ே புேிே ெழிகாட்டிவே ெழங்குெேில் நாங்கள் 

ெகிழ்ச்சிேவடகிதறாம்;  இது எங்கள் குடிேிருப்பாளர்களுக்கு உள்ளூர் ெிோபாரத்வே 

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


 

 

ஆேரெளிக்கும் அதே செேத்ேில், உலகளாெிே சுவெகவளயும் தேடிக்கண்டறிே அனுெேிக்கிறது. 

” 

தடெிட் தபர்ாிக், ேவலவெ நிர்ொக அேிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் ெிக ெிவரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் ேன் ெசத்ேில் 700,000 ெக்கவளயும் 75,000 

ெணிக அவெப்புக்கவளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாிேத்ேிலும் வபாதுெக்கவள ெனத்ேில் வெத்தே 

வசய்கின்தறாம். பலேரப்பட்ட சமுோேத்ேினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முேலீட்வட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

வோழில்நுட்பாீேிேில் ெற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீேிேிலான புதுவெப் பவடத்ேலில் முன்னணி ெகிப்பேற்கான பேணத்ேில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நிவலத்து நிற்கெல்ல ெற்றும் வெற்றிகரொன  ஆதராக்கிேெிக்க ஒரு நகவரக் 

கட்டவெப்பேற்கான ெளர்ச்சிப்பாவேேில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, ெற்றும்  Instagram ஆகிேெற்றில் 

எங்களுடன் இவணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வோிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

 

ஊடக வோடர்பு 

Monika Duggal 

தொனிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிவணப்பாளர், ஊடகம் & சமுோே  ஈடுபாடு 

யுக்ேிாீேிோன ேகெல் வோடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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