
Apples
•  Choose firm apples that have smooth, bright skins with no bruises.
• Store unwashed apples in the refrigerator for up to 3 to 4 weeks.
• Skin can be eaten. Simply rinse and enjoy!
•  Apples have fiber, especially in the skin, which helps to keep  

you regular.

Quick Tips
•   Squeeze lemon juice over cut apples to keep them from turning brown.
•   Carry an apple with you for a quick snack.
•   Add chopped apples to oatmeal, either before or after cooking.

Kids can:
•   Rinse apples.
•   Spread peanut butter on apple slices.

Applesauce

Apple and Pear Stir-Fry

Ingredients:
6 apples, diced  
1 teaspoon cinnamon  
 (optional)

Ingredients:
2 teaspoons vegetable oil 
2 apples, chopped 
1 pear, chopped 
2 tablespoons lemon juice 
1/2 teaspoon cinnamon 
1/8 teaspoon ground  
 nutmeg

Directions:
1. In a medium pot, add apples, cinnamon and 1 cup  

of water. 
2. Bring apples to a boil over high heat, stirring often.
3. Reduce heat to medium and simmer the apples for  

30 minutes or until they are very soft. Stir often.
4. Leave lumpy, or mash with a fork for a smoother sauce.
5. Serve warm or chilled.
6. Refrigerate leftovers.
Makes 6 servings. 

Directions:
1. In a large pot, heat oil over medium heat.
2. Add apples and cook for 3 minutes.
3. Add pears and lemon juice. Cook for another 3 minutes.
4. Sprinkle cinnamon and nutmeg. Continue to cook for 

another 3 minutes. 
5. Serve and enjoy!
6. Refrigerate leftovers.
Makes 6 servings. Adapted from diabetic-recipes.com.

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://diabetic-recipes.com
http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org


Bengali

আপেল
•  এমন শক্ত প্রকৃতির আপেলই বেপে তনন বেগুতলর ব�োসো মসৃণ, চকচপক ও দোগ েত জ্ি ি।
• আপেল নো ধুপে সেজিোতধক 3 বেপক 4 সপ্োহ তরিপ্ বরপ� তদন।
• ব�োসোও �োওেো বেপি েোপর। শুধুমোত্র ভোপলো কপর ্পল ধুপে তনপে �োওেোর ম্ো তনন!
•  আপেপল ফোইেোর েোপক, তেপশষ কপর ব�োসোে, েো আেনোপক িরিো্ো েোকপি সোহোে্য কপর।

দ্রুত েরামর্শ
•   �পেতর হপে েোওেোর হোি বেপক েোঁচোপি আপেপলর কোটো টুকপরোর উের বলেরু রস েত়িপে তদন।
•   দ্রুি ্লপেোপগর ্ন্য আেনোর সোপে একটি আপেল রো�ুন।
•   ওট-তমল রোন্ো করোর আপগ েো েপর িোপি টুকপরো কপর আপেল বকপট তদপে তদন।

শরশুরা:
•   আপেল ভোপলো কপর ্পল ধুপি েোপর।
•   আপেপলর টুকপরোর উের তচনোেোদোপমর মো�ন মো�োপি েোপর।

আপেপলর সস

আপেল ও নারোশতর শটিয়ার-ফ্াই

উেকরণ:
6টি আপেল, টুকপরো কপর কোটো  
1 চো-চোমচ দোরতচতন (ইপছে হপল)

উেকরণ:
2 চো-চোমচ বভত্পটেল বিল
2টি আপেল, টুকপরো কপর কোটো
1টি নোশেোতি, টুকপরো কপর কোটো
2 বটতেল চোমচ বলেরু রস
1/2 চো-চোমচ দোরুতচতন
1/8 চো-চোমচ ্োেফল চূণজি

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	 একটি মোঝোতর মোপের েোপত্র আপেল, দোরতচতন তদপে িোর সোপে 1 কোে ্ল তদন। 
2.	 বেতশ আঁপচ আপেলগুপলো তসদ্ধ করুন, ঘন ঘন নো়িপি েোকুন।
3.	িোে মোঝোতরপি কতমপে 30 তমতনট েো আপেল �ুে নরম নো হওেো েেজিন্ত বসগুতল 

কম আঁপচ বসদ্ধ করুন। ঘন ঘন নো়িপি েোকুন।
4.	বেলো-েোকোপনো অেস্োপিও রো�পি েোপরন অেেো বমোলোপেম সপসর ্ন্য একটি 

কোঁটো চোমচ তদপে ভোপলো কপর তমতশপে তনন।
5.	অল্প গরম েো েরপফ ঠোন্ো কপর েতরপেশন করুন।
6.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।

6 বার েশরপবরন করা যায়। 

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	 একটো ে়ি েোপত্র, মোঝোতর আঁপচ বিল গরম করুন।
2.	আপেল বেপল িো 3 তমতনট ধপর রোন্ো করুন।
3.	নোশেোতি এোং বলেরু রস তদন। আরও 3 তমতনট রোন্ো করুন।
4.	দোরতচতন ও ্োেফল তেটিপে তদন। আরও 3 তমতনট ধপর রোন্ো কপর েোন। 
5.	েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
6.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।

6 বার েশরপবরন করা যায়। diabetic-recipes.com বেপক সাংকতলি।

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।



Beets
•  Choose firm, smooth beets with a rich, dark color.
•  Separate beet greens from roots, keep in the refrigerator and  

use within 2 weeks. 
•  Before eating, remove beet greens, leaving 1 inch of stem.  

Scrub beets well and keep the skin on. Beets may be roasted,  
boiled or eaten raw. 

•  Beets have fiber, which helps to keep you regular.

Quick Tips
• If beet juice stains your hands, scrub them with a teaspoon of salt and rinse. 
• Add cooked sliced beets or raw shredded beets to salads.
• Do not throw out the beet greens! Rinse, chop and add to a soup or stir-fry. 

Kids can:
•  Scrub beet roots.
• Rinse and tear beet greens.

Gingered Beet and Carrot Slaw

Glazed Beets and Greens

Ingredients:
4 cups grated beets 
4 cups grated carrots 
1/2 cup chopped onion 
1/2 cup chopped poblano pepper 
1 tablespoon minced ginger 
2 tablespoons lime juice 
1 tablespoon vegetable oil 
2 teaspoons mustard 
1/4 cup chopped fresh cilantro 
Salt and black pepper to taste

Ingredients:
1 onion, sliced 
5 beets and greens, chopped 
3 tablespoons balsamic vinegar 
3 tablespoons vegetable oil 
Salt and pepper to taste

Directions:
1. To make the slaw, combine the beets, carrots,  

onion, poblano pepper and ginger in a large bowl.
2. In a small bowl, combine the lime juice, oil,  

mustard and cilantro. Pour onto the slaw.
3. Season with salt and black pepper.
4. Serve and enjoy!
5. Refrigerate leftovers.
Makes 6 servings. Adapted from yummly.com.

Directions:
1. In a large pot over high heat, add onions, beets,  

vinegar and oil.
2. Cover vegetables with 1 cup of water and bring to a boil.
3. Reduce heat to low and simmer for 15 minutes or 

until soft. 
4. Add the greens and cook for 5 more minutes.  

Season with salt and pepper.
5. Serve and enjoy!
6. Refrigerate leftovers.
Makes 4 servings. Adapted from The Modern 
Vegetarian Kitchen by Peter Berley.

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://yummly.com
http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org


Bengali

বীট
•  এমন শক্ত, মসৃণ েীটগুতল েোেুন বেগুতলর একটি চমৎকোর, গোঢ় রঙ আপে।
•  েীটপক সেু্  েোিোগুপলো বকপট আলোদো কপর, তরিপ্ রো�ুন এোং 2 সপ্োপহর মপধ্য ে্যেহোর 
করুন।

•  �োওেোর আপগ, 1 ইতচি বেোঁটো বরপ� তদপে েীপটর সেু্  েোিোগুপলো বকপট েোদ তদন। 
েীটগুতলপক ভোপলো কপর ধুপে তনন এোং ব�োসো েো়িোপেন নো। েীট বরোটে কপর, বসদ্ধ কপর 
েো কোঁচো �োওেো বেপি েোপর।

•  েীপট ফোইেোর েোপক েো আেনোপক িরিো্ো েোকপি সোহোে্য কপর।

দ্রুত েরামর্শ
• আেনোর হোপি েীপটর রপসর দোগ বলপগ বগপল, এক চো-চোমচ লেণ তদপে িো ঘপষ ্পল ধুপে তনন।
• স্যোলোপে বসদ্ধ করো েীপটর ফোতল েো ফোতল কপর কোটো কোঁচো েীট তদন।
• েীপটর শোকগুপলো বফপল বদপেন নো! েোিোগুতলপক ধুপে, বকপট তনন এোং বকোপনো সুপে তদন েো অল্প বিপল বভপ্ তনন।

শরশুরা:
•  েীট রুট েতরষ্োর করপি েোপর।
• েীপটর েোিো ধুপি এোং আলোদো করপি েোপর।

আদা শদপয় বীট ও গাজপরর েরু

গ্লেজড বীট ও রাক

উেকরণ:
4 কোে তমতহ কপর কোটো েীট
4 কোে তমতহ কপর কোটো গো্র
1/2 কোে বেেঁো্ কুপচো
1/2 কোে েোেলোপনো বেেোপরর কুপচো
1 বটতেল চোমচ আদো বেষো
2 বটতেল চোমচ বলেরু রস
1 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল
2 চো চোমচ সরপষ
1/4 কোে টোটকো ধপনেোিোর কুপচো
স্োদমপিো লেণ ও বগোলমতরচ

উেকরণ:
1টি বেেঁো্, ফোতল কপর কোটো
5টি েীট ও শোক কুচপনো
3 বটতেল চোমচ েোলসোতমক তভপনগোর
3 বটতেল চোমচ বভত্পটেল অপেল
স্োদ অনেুোেী লেণ ও বগোলমতরচ

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	েুর তিতর করপি, একটি ে়ি েোপত্র কুচপনো েীট, গো্র, বেেঁো্, বেোেলোপনো 

মতরচ এোং আদো একসোপে তমতশপে তনন।
2.	একটো বেোট েোপত্র, বলেরু রস, বিল, সরপষ এোং ধপনেোিো বমশোন। কুচপনো 

সতজির উের তমশ্রণটি েোলনু।
3.	লেণ ও বগোলমতরচ তদপে স্োদ েো়িোন।
4.	েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
5.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।

6 বার েশরপবরন করা যায়। yummly.com বেপক সাংকতলি।

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	ক়িো আঁপচ একটো ে়ি েোপত্র বেেঁো্, েীট, তভপনগোর এোং বিল তদন।
2.	শোকসজিীগুপলোর উেপর 1 কোে ্ল বেপল ফুটপি তদন।
3.	িোে কতমপে আঁচ অল্প করুন এোং 15 তমতনট েো েীটগুপলো নরম নো হওেো 

েেজিন্ত ফুটপি তদন। 
4.	শোকগুপলো তদপে আপরো 5 তমতনট রোন্ো করুন।  

লেণ ও বগোলমতরচ তমতশপে স্োদ েো়িোন।
5.	েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
6.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।

4 বার েশরপবরন করা যায়। Peter Berley দ্য মেজি োন বভত্পটতরেোন 
তকপচন বেপক সাংকতলি।

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।



Black Beans
•  Before cooking dried beans, remove pebbles and any shriveled  

beans. Soak for at least 8 hours.
•  For a quicker prep time, cover dried beans in cold water and bring  

to a boil. Turn off heat and allow beans to soak for 1 to 2 hours. Drain,  
rinse and cover with fresh water. Simmer for 1 to 2 hours or until soft. 

•  Beans are an affordable source of protein and fiber.

Quick Tips
•  1 pound of dried beans (2 cups) equals 5 to 6 cups of cooked beans.
•  Canned beans can replace cooked or dried beans in any recipe.
•  Dried beans can be kept in an airtight container for up to 1 year.

Kids can:
•  Help sort through dried beans before soaking.
•  Help mash beans with a fork.

Black Beans and Peppers

Black Bean Spread

Ingredients:
1 tablespoon vegetable oil  
1 onion, chopped 
1 green bell pepper, chopped 
4 garlic cloves, minced 
1 teaspoon cumin 
2 teaspoons dried oregano 
1 teaspoon peeled and minced   
 fresh ginger 
1 1/2 cups cooked or 1 can (15 1/2 ounces)  
 of black beans, drained and rinsed 
2 tablespoons apple cider vinegar 
1 jalapeÑo, seeded and diced  
Salt and black pepper to taste

Ingredients:
1 1/2 cups cooked or 1 can (15 1/2 ounces)  
 of black beans, drained and rinsed 
1 onion, chopped 
3/4 teaspoon paprika 
1 tablespoon apple cider vinegar 
1 tablespoon vegetable oil 
1 garlic clove, minced 
2 tablespoons chopped basil (optional) 
Salt and pepper to taste

Directions:
1. In a large pan, heat oil over medium heat.
2. Add onions and stir until soft, about 5 minutes.
3. Add bell pepper and stir until soft, about  

3 minutes. 
4. Add the garlic, cumin, oregano and ginger,  

and cook for 1 minute longer. 
5. Add black beans, vinegar, jalapeÑo and  

1/2 cup of water. Bring to a boil, reduce heat  
to low, cover and simmer for 5 minutes. 

6. Season with salt and black pepper.
7. Serve and enjoy!
8. Refrigerate leftovers. 
Makes 6 servings. Adapted from thespruceeats.com. 

Directions:
1. In a large bowl, combine all ingredients.  

Mash together and mix well. 
2. Serve and enjoy!
3. Refrigerate leftovers.
Makes 10 servings. Adapted from vegweb.com.

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://thespruceeats.com
http://vegweb.com
http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org


Bengali

ব্ল্াক শবন (কাপলা শবন)
•  শুকপনো কলোই রোন্োর আপগ, বকোপনো কোঁক়ি এোং শুতকপে েোওেো কলোই আপে তকনো িো বদপ� 
তনন। কমেপষে 8 ঘন্ো তভত্পে রো�ুন।

•  দ্রুি প্রস্তুতির ্ন্য, শুষ্ কলোইগুতল ঠোন্ো ্পল বেপল বসগুতল ফুটপি তদন। এরের আঁচ েন্ধ 
কপর 1 বেপক 2 ঘন্ো েেজিন্ত তভ্পি তদন। ্ল বফপল তদন, ধুপে তনন এোং িোপি েতরষ্োর ্ল 
েোলনু। 1 বেপক 2 ঘন্ো েো নরম নো হওেো েেজিন্ত কম আঁপচ বসদ্ধ করুন।

•  কলোই বপ্রোটিন ও ফোইেোপরর একটি সোশ্রেী উৎস।

দ্রুত েরামর্শ
•  1 েোউন্ শুকপনো েো তেন (2 কোে) 5 বেপক 6 কোে রোন্ো করো েো তেপনর সমোন।
•  বেপকোপনো রোন্োে ক্যোপন েোকো তেন রোন্ো করো, েো শুকপনো তেপনর েতরেপিজি  ে্যেহোর করো বেপি েোপর।
•  শুকপনো তেন 1 েের েেজিন্ত েোেু তনপরোধক েোপত্র বরপ� বদওেো বেপি েোপর।

শরশুরা:
•  শুকপনো তেন তভত্পে রো�োর আপগ িোপদর বেপে তদপি সোহোে্য করপি েোপর।
•  কোঁটো চোমচ তদপে তেপনর ভিজি ো েোনোপি সোহোে্য করপি েোপর।

ব্ল্াক শবন (কাপলা শবন) এবং গ্েোর

ব্ল্াক শবপনর গ্্রেড

উেকরণ:
1 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল 1টি বেেঁো্, কুচপনো
1টি সেু্  বেল বেেোর, কুচপনো
4টি রসুপনর বকোেো, েোঁটো
1 চো চোমচ ত্পর
2 চো চোমচ শুকপনো ওপরগোপনো
1 চো চোমচ টোটকো আদো েোত়িপে েোটো
1 1/2 কোে রোন্ো করো অেেো 1 ক্যোন (15 1/2 আউন্স)  
 কোপলো তেন, ্ল ঝত়িপে েতরষ্োর করো
2 বটতেল চোমচ অ্যোপেল তসেোর তভপনগোর
1 টি ্োলোতেবনো, েী্ অেসোতরি এোং টুকপরো  
কপর কোটো স্োদমপিো লেণ এোং বগোল মতরচ

উেকরণ:
1 1/2 ক্যোন রোন্ো করো (15 1/2 আউন্স) কোপলো তেন,  
 ্ল ঝত়িপে েতরষ্োর করো 1টি বেেঁো্, কুচপনো
3/4 চো-চোমচ েোেতরকো
1 বটতেল চোমচ অ্যোপেল তসেোর তভপনগোর
1 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল
1 টি রসুন বকোেো, কুচপনো
2 বটতেল চোমচ কু্চপনো বেতসল েোিো (ইছেো হপল) 
স্োদ অনেুোেী লেণ ও বগোলমতরচ

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি ে্যোপন, মোঝোতর আঁপচ বিল গরম করুন।
2.	বেেঁো্ তদন এোং নরম নো হওেো েেজিন্ত, প্রোে 5 তমতনট রোন্ো করুন।
3.	বেল বেেোর তদন এোং নরম নো হওেো েেজিন্ত, প্রোে 3 তমতনট নো়িোচো়িো 

করুন। 
4.	রসুন, ত্পর, ওপরগোপনো এোং আদো তদপে তদন আর িো 1 তমতনট ধপর রোন্ো 

করুন। 
5.	এেোর িোপি কোপলো তেন, তভপনগোর, ্োলোতেবনো এোং 1/2 কোে ্ল তদপে 

তদন। তসদ্ধ হওেো েেজিন্ত অপেষেো করুন, িোরের আঁচ কতমপে েোকো তদপে 
তদন এোং 5 তমতনপটর বসদ্ধ করুন। 

6.	লেণ ও বগোলমতরচ তদপে স্োদ েো়িোন।
7.	েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
8.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন। 
6 বার েশরপবরন করা যায়। thespruceeats.com বেপক সাংকতলি।

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটি ে়ি েোটিপি সে উেোদোনগুপলো একতত্রি করুন। একসোপে 

চটপক ভোলভোপে তমতশপে তনন। 
2.	েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
3.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।

10 বার েশরপবরন করা যায়। vegweb.com বেপক সাংকতলি।

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।



Blueberries
•  Choose blueberries that are firm and not wrinkled.
•  Refrigerate for up to 3 days or rinse, place in a plastic bag  

and freeze for up to 3 to 6 months.
•  Before eating, rinse, remove the stems and enjoy!
•  Blueberries have vitamin A, which is good for your  

eyes and skin.

Quick Tips
•  Sprinkle on hot or cold breakfast cereal or low-fat yogurt.
•  Blend blueberries with ice and your favorite fresh or frozen fruit to make a smoothie.

Kids can:
•  Rinse blueberries before eating.
• Place blueberries in a bowl or bag for an easy snack at home or on the go. 

Blueberry Thyme Fruit Salad

Blueberry Grape Relish

Ingredients:
1 cup blueberries 
4 peaches or nectarines, chopped 
1 tablespoon chopped fresh thyme  
2 teaspoons peeled and minced   
 fresh ginger 
2 tablespoons lemon juice or more,  
 to taste 
2 tablespoons water 
1 peach, grated 
1 teaspoon grated lemon peel

Ingredients:
2 cups blueberries 
2 cups seedless red grapes 
1 tablespoon honey 
1 tablespoon peeled and minced   
 fresh ginger 
1 teaspoon chopped fresh rosemary  
2 tablespoons red wine vinegar  
Salt and pepper to taste

Directions:
1. In a large bowl, combine all ingredients  

and mix well.
2. Chill in the refrigerator for at least 1 hour.
3. Serve and enjoy!
4. Refrigerate leftovers.
Makes 6 servings. Adapted from  
simplyrecipes.com.

Directions:
1. In a large frying pan, over medium-high heat, 

combine blueberries, grapes, honey, ginger, 
rosemary and vinegar.

2. Bring to a boil, then reduce to low heat and 
simmer for 15 minutes. 

3. Remove pan from heat and season with salt 
and pepper.

4. Serve and enjoy!
5. Refrigerate leftovers.
Makes 10 servings. Adapted from 
marthastewart.com.

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://simplyrecipes.com
http://marthastewart.com
http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org


Bengali

ব্লুপবশর
•  এমন টোটকো ব্লুপেতর বেপে তনন বেগুপলো বেশ শক্ত এোং ত্বক নরম হপে েোে তন।
•  3 তদন েেজিন্ত তরিপ্ রো�ুন অেেো ্পল ধুপে লিোতটেপকর ে্যোপগ েুতকপে  

3 বেপক 6 মোস েেজিন্ত তহমোতেি অেস্োে রো�ুন।
•  �োওেোর আপগ, ্পল ধুপে বেোঁটো সতরপে তনন এোং িোরের বচপ� বদ�ুন!
•  ব্লুপেতরপি েোকো তভটোতমন-এ আেনোর বচো� ও ত্বপকর ্ন্য উেকোরী।

দ্রুত েরামর্শ
•  সকোপলর গরম েো ঠোন্ ্ল�োেোর তসতরেোল েো কম চতেজিেুক্ত দই-এর উের েত়িপে তদন।
•  সু্তদ তিতর করপি আেনোর েেপদের টোটকো েো তহমোতেি ফল আর েরফ তদপে ব্লুপেতর বমশোন।

শরশুরা:
•  �োওেোর আপগ ব্লুপেতর ভোপলো কপর ধুপে তদপি েোপর।
•  েোত়িপি েো রোস্োে েোওেোর সমে সহপ্ই হোলকো ্ল�োেোপরর উেেুক্ত �োেোর তহসোপে বকোপনো েোপত্র েো ে্যোপগ ব্লুপেতর রো�পি েোপর।

ব্লুপবশর থাইম শদপয় ফপলর সল্ালাড

ব্লুপবশর আঙ্পুরর গ্রশলর

উেকরণ:
1 কোে ব্লুপেতর
4 টি েীচ অেেো বনকটোতরন, টুকপরো কপর কোটো
1 বটতেল চোমচ টোটকো েোইম কুচোপনো  
2 চো-চোমচ টোটকো আদো ব�োসো েোত়িপে েোটো
2 বটতেল চোমচ বলেরু রস েো িোর বেতশ, স্োপদর ্ন্য
2 বটতেল চোমচ ্ল
1টি তেচ ফল, তমতহ কপর কোটো
1 চো-চোমচ বলেরু ব�োসো তমতহ কপর কোটো

উেকরণ:
2 কোে ব্লুপেতর
2 কোে েী্হীন লোল আঙ্রু
1 বটতেল চোমচ মধু
1 বটতেল চোমচ ব�োসো েো়িোপনো এোং তেপষ বনওেো টোটকো  
 আদো
1 চো-চোমচ কুপচোপনো টোটকো বরো্পমতর  
2 বটতেল চোমচ বরে ওেোইন তভপনগোর  
স্োদ অনেুোেী লেণ ও বগোলমতরচ

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি েোপত্র, সমস্ উেকরণগুপলো তদপে ভোলভোপে বমশোন।
2.	ঠোন্ো করোর ্ন্য কম কপর 1 ঘণ্ো ধপর তরিপ্ রো�ুন।
3.	েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
4.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।

6 বার েশরপবরন করা যায়। simplyrecipes.com বেপক 
সাংকতলি।

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটি ে়ি রিোইাং ে্যোপন, মধ্য-উচ্চ িোপে, ব্লুপেতর, আঙ্রু, মধু, 

আদো, বরো্পমতর, ও তভপনগোর বমশোন।
2.	তসদ্ধ হওেো েেজিন্ত অপেষেো করুন, িোরের আঁচ কতমপে তদপে  

15 তমতনট ভোপে রো�ুন। 
3.	আগুন বেপক ে্যোন সতরপে তনন এোং িোপি লেণ ও বগোলমতরচ 

বমশোন।
4.	েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
5.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।

10 বার েশরপবরন করা যায়। marthastewart.com বেপক 
সাংকতলি।

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।



Braising Greens
•  Braising greens are a mix of dark greens such as collards, kale, Swiss  

chard, mustard greens, turnip greens and beet greens.
• Look for greens that are moist and crisp, with rich, green leaves.
•  Wrap unwashed greens in a damp paper towel, place in a plastic bag  

and keep in the refrigerator for up to 3 to 5 days.
• Before cooking, rinse well and trim leaves from stem.
• Dark greens have iron, which is good for circulation.

Quick Tips
•  Braising greens can be added to soups a few minutes before serving.
•  1 pound of greens is equal to about 8 cups chopped.

Kids can:
•  Rinse greens with cold water.
•  Tear greens to add to a recipe.

Collard Greens With Spicy Peanut Sauce

Braised Collard Greens

Ingredients:
1 tablespoon vegetable oil 
1 cup chopped onion 
2 garlic cloves, minced 
1/4 teaspoon crushed red  
 pepper flakes 
6 cups chopped collard greens 
1 cup chopped tomatoes 
2 tablespoons peanut butter 
Salt and black pepper to taste

Ingredients:
1 tablespoon vegetable oil 
2 teaspoons minced garlic  
1 yellow onion, chopped 
3 medium tomatoes, diced 
1/2 teaspoon curry powder 
1/2 teaspoon coriander 
9 cups chopped collard greens  
 or other leafy greens, stems   
 removed  
1 tablespoon smoked paprika   
 (optional) 
1/4 teaspoon cayenne pepper 
1/2 lemon, juiced 
Salt and black pepper to taste

Directions:
1. In a large pot, heat oil over medium heat. 
2. Add onion, garlic and red pepper flakes and cook  

until soft, about 5 minutes. Stir often.
3. Add greens and 1/4 cup of water. Cover and cook until  

greens are soft, about 15 minutes. 
4. Add tomato and peanut butter. Add black pepper  

to taste.
5. Stir well. Serve and enjoy! 
6. Refrigerate leftovers.
Makes 6 servings. Adapted from The NYC Green Cart  
Fresh Food Pack. 

Directions:
1. In a large frying pan, heat oil over medium heat. 
2. Add onions and garlic and cook until soft, about 3 to  

5 minutes. Stir often.
3. Add tomatoes, curry, coriander and paprika. Continue 

stirring for about 2 minutes. 
4. Add 1/4 cup of water, cover and let simmer for 5 minutes.
5. Add collard greens, cayenne pepper and lemon juice. 

Cover and continue cooking for another 5 to 10 minutes 
until greens have cooked. 

6. Season with salt and black pepper to taste. 
7. Serve and enjoy!
8. Refrigerate leftovers. 
Makes 4 servings. Adapted from africanbites.com.

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://africanbites.com
http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org


Bengali

ভাপে শসদ্ধ রাক
•  ভোপে তসদ্ধ শোকগুতলর মপধ্য গোঢ় সেু্  শোকগুতলর তমপশল েোকপি েোপর বেমন কলোেজি , 
বকইল, সু্যইস কোেজি , সরপষ শোক, শোলগপমর শোক এোং েীপটর শোক।

• এমন শোকগুপলো বেপে তনন বেগুপলো আর্জি , মচমপচ এোং সেু্  েোিোগুতল �ুেই টোটকো।
•  আপধোেো শোকগুতল বভ্োপনো কোগপ্র বিোেোপল তদপে মপু়ি তনন, একটি লিোতটেক ে্যোপগ ভপর 
সেজিোতধক 3 বেপক 5 তদন তরিপ্ রো�পি েোপরন।

• রোন্োর আপগ, ভোলভোপে ধুপে তনন এোং েোঁটো বেপক েোিোগুপলো তেঁপ়ি তনন।
• গোঢ় সেু্  েোিোগুতলপি েোকো আেরন রক্ত সচিোলনোর ্ন্য উেকোরী।

দ্রুত েরামর্শ
•  েতরপেশপনর কপেক তমতনট আপগ সু্যপের মপধ্য ভোপে তসদ্ধ শোকগুতল তদপি েোপরন।
•  1 েোউন্ শোক প্রোে 8 কোে কুচপনো শোপকর সমোন।

শরশুরা:
•  ঠোন্ো ্ল তদপে শোক ভোপলো কপর ধুপে তদপি েোপর।
•  বকোপনো রোন্োে বদওেোর ্ন্য শোকগুতল আলোদো করপি েোপর।

মরলাদার শিনাবাদাপমর সপসর সাপথ গ্কালাড্শ  রাক

ভাপে শসদ্ধ গ্কালাড্শ  রাক

উেকরণ:
1 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল
1 কোে কুচপনো বেেঁো্
2টি রসুন বকোেো, কুচপনো
1/4 চো-চোমচ বেষো লোল  মতরপচর বলেক্স
6 কোে কুচোপনো বকোলোেজি  শোক
1 কোে কুচোপনো টপমপটো
2 বটতেল চোমচ তচনোেোদোপমর মো�ন
স্োদ অনেুোেী লেণ ও বগোলমতরচ

উেকরণ:
1 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল
2 চো-চোমচ রসুন েোটো 1টি হলদু বেেঁো্, কুচোপনো
3টি মোঝোতর আকোপরর টপমপটো, টুকপরো  
 কপর কোটো
1/2 চো চোমচ কোতর েোউেোর
1/2 চো-চোমচ ধপনেোিো
9 কোে কোটো বকোলোেজি  শোক েো অন্য  
 বকোপনো �োওেোর বেোগ্য সেু্  েোিোর  
 শোক, বেোঁটো েোদ বদওেো  
1 বটতেল চোমচ বস্োকে েোেতরকো (ইপছে হপল) 
1/4 চো-চোমচ বকপেন বেেোর (লোল মতরচ  
 গুপ়িো) 
1/2 বলে,ু রস
স্োদ অনেুোেী লেণ ও বগোলমতরচ

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি েোপত্র, মোঝোতর আঁপচ বিল গরম করুন। 
2.	বেেঁো্ এোং রসুন আর লোল মতরপচর বলেক্স তদন এোং নরম নো হওেো েেজিন্ত, 

প্রোে 5 তমতনট ধপর রোন্ো করুন। মোপঝ মোপঝই নো়িপি েোকুন।
3.	এেোর শোক তদন এোং সোপে 1/4 কোে ্ল। েোকো তদন এোং  

শোকগুপলো নরম নো হওেো েেজিন্ত রোন্ো করুন, প্রোে 15 তমতনট। 
4.	টপমপটো এোং তচনোেোদোপমর মো�ন তদন। স্োদ অনেুোেী বগোলমতরচ তদন।
5.	ভোলভোপে নো়িুন। েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন! 
6.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।
6 বার েশরপবরন করা যায়। দ্য NYC গ্ীণ কোটজি  বরিশ ফুে ে্যোক বেপক 
সাংকতলি।

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি রিোইাং ে্যোপন, মোঝোতর আঁপচ বিল গরম করুন। 
2.	বেেঁো্ এোং রসুন তদন এোং নরম নো হওেো েেজিন্ত, প্রোে 3 বেপক 5 তমতনট 

রোন্ো করুন। মোপঝ মোপঝই নো়িপি েোকুন।
3.	টপমপটো, কোতর েোিো, ধপনেোিো এোং েোেতরকো বমশোন। প্রোে 2 তমতনট 

নো়িোচো়িো করুন। 
4. 1/4 কোে ্ল তদন, েোকো তদন এোং 5 তমতনট কম আপঁচ তসদ্ধ হপি তদন।
5.	বকোলোেজি  শোক, ঝোল মতরচ (বকপেন বেেোর) এোং বলেরু রস তদন। েোকো তদপে 

শোক বসদ্ধ নো হওেো েেজিন্ত আরও 5 বেপক 10 তমতনট রোন্ো করুন। 
6.	স্োদ মপিো লেণ ও বগোলমতরচ তদন। 
7.	েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
8.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন। 

4 বার েশরপবরন করা যায়। africanbites.com বেপক সাংকতলি।

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।



Broccoli
•  Choose broccoli with dark green florets.
•  Refrigerate unwashed and in a plastic bag for up to 1 week. 
•  Before cooking, wash and trim florets from stalks. Enjoy florets  

and stems raw or cooked.
•  Broccoli has vitamin C, which is good for fighting colds and healing cuts.

Quick Tips
•  Eat raw broccoli with a low-fat salad dressing for a healthy, crunchy snack!
•  Do not throw away the broccoli stems. They can be sliced and eaten with your favorite  

dip or sauce!
• Steam broccoli with garlic for a delicious side dish.

Kids can:
•  Wash broccoli. 
•  Break off broccoli florets from the stalk.

Broccoli Stir-Fry

Broccoli Chopped Salad

Ingredients:
2 teaspoons vegetable oil 
2 garlic cloves, minced 
3 cups broccoli florets 
2 carrots, chopped 
1  yellow bell pepper, cut  
 into strips 
1 onion, chopped 
2 tablespoons lemon juice 
1/2 teaspoon salt (optional)

Ingredients:
4 cups broccoli, chopped small 
3/4 cup dried cranberries or  
 raisins, chopped 
2 to 3 scallions or green onions,  
 sliced 
2 carrots, shredded 
1 cucumber, chopped 
3 tablespoons apple cider vinegar 
1/4 cup olive oil 
Salt and pepper to taste

Directions:
1. In a large frying pan, add oil and garlic. Cook over 

high heat for 2 minutes. 
2. Add broccoli, carrots and 1/2 cup of water. Cook for  

3 minutes, stirring often.
3. Add bell pepper and onion. Cook for 5 more minutes 

and continue to stir often. 
4. Remove from heat. Vegetables will be crisp and 

brightly colored.
5. Toss with lemon juice and salt. 
6. Serve and enjoy! 
7. Refrigerate leftovers. 
Makes 5 servings.

Directions:
1. In a large pot, boil 4 cups of water over high heat. 
2. Add broccoli and cook for 3 minutes.
3. Rinse broccoli under cold water until cool.
4. Place cooled broccoli, dried fruit and all remaining 

vegetables in a bowl.
5. To make dressing, whisk together vinegar and oil  

until combined in a separate bowl.
6. Pour dressing over mixed vegetables and dried fruit. 

Season with salt and pepper to taste. 
7. Serve and enjoy!
8. Refrigerate leftovers.
Makes 4 servings. Submitted by Aranza Portugal,  
Stellar Farmers Markets. 

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org


Bengali

ব্রপকাশল
•  গোঢ় সেু্  রপঙর ফুল রপেপে এমন ব্রপকোতল বেপে তনন।
•  আপধোেো অেস্োে একটি লিোতটেক ে্যোপগ ভপর 1 সপ্োহ েেজিন্ত তরিপ্ বরপ� তদন।
•  রোন্ো করোর আপগ, ধুপে তনন এোং েোঁটি বেপক ফুপলর অাংশগুপলো বেঁপট তনন। ফুলগুপলো এোং  
েোঁটো কোঁচো েো রোন্ো কপর ব�পে স্োদ বচপ� বদ�ুন।

•  ব্রপকোতলপি েোকো তভটোতমন-তস সতদজিকোতশর সোপে ল়িোই ও কোটো বেঁ়িো সোরোপনোর ্ন্য উেকোরী।

দ্রুত েরামর্শ
•  স্োস্্যকর, ম্োদোর ্ল�োেোর তহসোপে কম ফ্যোটেুক্ত স্যোলোে বরেতসাং তদপে কোঁচো ব্রপকোতল �োন!
•  ব্রপকোতলর েোঁটিগুপলো বফপল বদপেন নো! এগুতল ফোতল কপর বকপট আেনোর েেপদের সপস েুতেপে ব�পি েোপরন!
• সুস্োদ ুসোইে তেশ তহসোপে রসুন তদপে ব্রপকোতল ভোেোন।

শরশুরা:
•  ব্রপকোতল ধুপি েোপর।
•  ব্রপকোতলর েোঁটি বেপক ফুল বভপঙ্ আলোদো করপি েোপর।

অল্প গ্তপল ব্রপকাশল ভাজা

টুকপরা কপর কাটা ব্রপকাশলর সল্ালাড

উেকরণ:
2 চো-চোমচ বভত্পটেল বিল
2টি রসুপনর বকোেো, েোটো
3 কোে ব্রপকোতল ফুল
2 টি গো্র, কুচপনো 1টি হলদু বেল বেেোর,  
 লম্ো কপর কোটো
1টি বেেঁো্, কুচপনো
2 বটতেল চোমচ বলেরু রস
1/2 চো-চোমচ লেণ (ইপছে হপল)

উেকরণ:
4 কোে ব্রপকোতল, বেোট কপর কোটো
3/4 কোে শুকপনো ক্্যোনপেতর  
 তকশতমশ, কুচপনো
2 বেপক 3টি স্্যোতলেন েো সেু্  বেেঁো্,  
 ফোতল কপর কোটো
2টি গো্র, তঝতর কপর কোটো
1টি শশো, টুকপরো কপর কোটো
3 বটতেল চোমচ অ্যোপেল তসেোর তভপনগোর
1/4 কোে অতলভ অপেল
স্োদ অনেুোেী লেণ ও বগোলমতরচ

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি রিোইাং ে্যোপন, বিল এোং রসুন তদন। ক়িো আঁপচ 2 তমতনট রোন্ো 

করুন। 
2.	ব্রপকোতল, গো্র, এোং 1/2 কোে ্ল তদন। মোপঝ মোপঝ বনপ়ি তদপে,  

3 তমতনট রোন্ো করুন।
3.	বেল বেেোর ও বেেঁো্ বমশোন। আপরো 5 তমতনট ধপর রোন্ো করুন এোং মোপঝ 

মোপঝই নো়িপি েোকুন। 
4.	আঁচ বেপক সতরপে তনন। শোকসজিীগুপলো ভো্োভো্ো ও উজ্জ্বল রপঙর হপে 

উঠপে।
5.	েোতিপলেরু রস ও লেণ তমতশপে তদন। 
6.	েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন! 
7.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন। 
5 বার েশরপবরন করা যায়।

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	ক়িো আঁপচ একটি ে়ি েোপত্র 4 কোে ্ল ফুটপি তদন। 
2.	িোপি ব্রপকোতল তদপে 3 তমতনট বসদ্ধ করুন।
3.	ঠোন্ো নো হওেো েেজিন্ত ঠোন্ো ্পল ব্রপকোতল ধুপে তনন।
4.	একটি েোটিপি ঠোন্ো ব্রপকোতল, শুকপনো ফল এোং অন্যোন্য সমস্ শোকসজিী তদন।
5.	বরেতসাং করপি, একটি আলোদো েোটিপি তভপনগোর এোং বিল  

নো বমশো েেজিন্ত একসোপে বফটিপে তনন।
6.	বমশোপনো শোকসজিী এোং শুকপনো ফপলর তমশ্রপণর উের বরেতসাংটো বেপল তদন। 

স্োদ অনেুোেী লেণ ও বগোলমতরচ তমতশপে স্োদ েো়িোন। 
7.	েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
8.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।
4 বার েশরপবরন করা যায়। বটেলোর ফোমজিোরস মোপকজি ট এর 
Aranza Portugal ্মো তদপেপেন। 

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।



Brussels Sprouts 
•  Choose Brussels sprouts that are firm and bright green,  

with no yellow or wilted leaves and few holes. 
•  Store unwashed Brussels sprouts in a plastic bag in the  

refrigerator for up to 10 days. 
•  Before eating, remove stem and discolored leaves, and rinse well. 
•  Brussels sprouts have calcium, which helps build strong bones.

Quick Tips
•  Shred raw Brussels sprouts and add them to a salad. They are also tasty steamed, roasted  

or sautéed.
•  To roast Brussels sprouts, toss with oil, salt and pepper. Place on a baking sheet and roast  

at 400 degrees Fahrenheit for 30 to 40 minutes.
•  Cut Brussels sprouts into quarters and add them to casseroles, stews and soups.

Flavor Flip: Peanut Dressing
•  Add 2 cloves of minced garlic and 1 teaspoon of peeled and minced fresh ginger to  

the dressing. 

Brussels Sprouts With Peanut Dressing

Brussels Sprouts With Apples and Onions

Ingredients:
5 cups thinly sliced Brussels sprouts  
1 tablespoon peanut butter 
1 tablespoon vegetable oil 
1 tablespoon honey 
1 tablespoon vinegar 
1 tablespoon low-sodium soy sauce 
Pepper to taste

Ingredients:
1 tablespoon vegetable oil  
1 cup diced onion  
4 cups sliced Brussels sprouts  
2 cups diced apple  
2 tablespoons lemon juice  
1/2 teaspoon pepper  
Salt to taste

Directions:
1. In a large bowl, add the Brussels sprouts.
2. To make dressing, mix peanut butter, oil,  

honey, vinegar and soy sauce in a small bowl. 
3. Pour dressing over Brussels sprouts. 
4. Add pepper to taste.
5. Serve and enjoy! 
6. Refrigerate leftovers.
Makes 5 servings. Submitted by Beth 
Bainbridge, Stellar Farmers Markets.

Directions:
1. In a large pan, heat oil over medium heat. 
2. Add onion. Cook for 5 minutes, until soft. 
3. Add Brussels sprouts and cook for 5 minutes.
4. Add the apple and cook 5 to 10 minutes, or 

until apples are soft.
5. Remove from heat and add lemon juice,  

pepper and salt. Mix well.
6. Serve and enjoy!
7. Refrigerate leftovers.
Makes 8 servings. Adapted from nytimes.com.

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://nytimes.com
http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org


Bengali

ব্রাপসলস ্রোউট 
•  এমন ব্রোপসলস স্পোউটগুপলো বেপে তনন বেগুপলো বেশ শক্ত ও উজ্জ্বল সেু্  রপঙর,  
এোং বকোনও হলদু েো ্ীণজি েোিো ও বেতশ গিজি  বনই।

•  ব্রোপসলস স্পোউটগুপলো নো ধুপে একটি লিোতটেপকর ে্যোপগর মপধ্য বরপ� 10 তদন েেজিন্ত  
তরিপ্ বরপ� তদন।

•  �োওেোর আপগ, েোলেোলো ও েণজিহীন েোিোগুপলো েোদ তদপে ভোল কপর ধুপে তনন।
•  ব্রোপসলস স্পোউপট ক্যোলতসেোম আপে, েো শতক্তশোলী হো়ি বেোক্ত করপি সোহোে্য কপর।

দ্রুত েরামর্শ
•  কোঁচো ব্রোপসলস স্পোউট ফোতল কপর বকপট বসগুতল বকোপনো স্যোলোপে তদন। এগুতল ভোতেপে, বরোটে কপর  
েো অল্প বভপ্ তনপেও ব�পি দোরুণ লোপগ।

•  ব্রোপসলস স্পোউট বরোটে করোর ্ন্য, বিল, লেণ ও বগোলমতরচ তদপে বসগুতল নো়িোচো়িো কপর তনন। একটি বেতকাংপের িোওেোর 
উের বরপ� 400 তেতগ্ ফোপরনহোইট িোেমোত্রোে 30 বেপক 40 তমতনট ধপর বরোটে করুন।

•  ব্রোপসলস স্পোউটগুপলো চোর টুকপরো কপর কোটুন এোং বসগুপলো ক্যোপসরল, টুে্য, ও সু্যপের মপধ্য তদপে তদন।

স্াপদর ওলটোলট: শিনাবাদাপমর গ্রেশসং
•  বরেতসাংপের ্ন্য 2 বকোেো রসুপনর কুচোপনো এোং 1 চো-চোমচ টোটকো আদো ব�োসো েোত়িপে কুচোপনো।

শিনাবাদাপমর গ্রেশসং শদপয় ব্রাপসলস ্রোউট

আপেল এবং গ্েঁয়াজ শদপয় ব্রাপসলস ্রোউট

উেকরণ:
5 কোে েোিলো ফোতল কপর কোটো ব্রোপসলস স্পোউট  
1 বটতেল চোমচ তচনোেোদোম মো�ন
1 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল
1 বটতেল চোমচ মধু
1 বটতেল চোমচ তভপনগোর
1 বটতেল চোমচ কম-বসোতেেোমেুক্ত সেো সস
স্োদমপিো বগোল মতরচ

উেকরণ:
1 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল  
1 কোে বচৌপকো টুকপরো কপর কোটো বেেঁো্  
4 কোে ফোতল কপর কোটো ব্রোপসলস স্পোউট  
2 কোে টুকপরো কপর কোটো আপেল  
2 বটতেল চোমচ বলেরু রস  
1/2 চো-চোমচ বগোলমতরচ  
লেণ, স্োদ অনেুোেী

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি েোপত্র, ব্রোপসলস স্পোউটগুতল রো�ুন।
2.	বরেতসাং প্রস্তুি করপি, একটি বেোট েোপত্র তেনোট েোটোর, বিল,  

মধু, তভপনগোর এোং সেো সস বমশোন। 
3.	ব্রোপসলস স্পোউপটর উের বরেতসাং বেপল তদন। 
4.	স্োদমপিো বগোলমতরচ বেোগ করুন।
5.	েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন! 
6.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।
5 বার েশরপবরন করা যায়। বটেলোর ফোমজিোরস মোপকজি টস-এর 
Beth Bainbridge ্মো তদপেপেন।

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি ে্যোপন, মোঝোতর আঁপচ বিল গরম করুন। 
2.	বেেঁো্ তদন। নরম নো হওেো েেজিন্ত, 5 তমতনট ধপর রোন্ো করুন। 
3.	ব্রোপসলস স্পোউট তদপে 5 তমতনট রোন্ো করুন।
4.	আপেল বমশোন এোং 5 বেপক 10 তমতনট, েো আপেল নরম নো হওেো 

েেজিন্ত রোন্ো করুন।
5.	আঁচ বেপক নোতমপে তনন এোং েোতিপলেরু রস,  

বগোলমতরচ এোং লেণ বমশোন। ভোল কপর তমতশপে তনন।
6.	েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
7.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।
8 বার েশরপবরন করা যায়। nytimes.com বেপক সাংকতলি।

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।



Butternut Squash
•  Choose butternut squash that is heavy for its size and has 

smooth, firm skin.
•  Store in a cool, dry place for up to 3 months.
•  Before cooking, wash, cut in half and remove seeds. Leave  

skin on and bake for 30 minutes at 350 degrees Fahrenheit.
•  Butternut squash has potassium, which is good for your heart.

Quick Tips
•  Try all types of winter squash: butternut, acorn, hubbard and kabocha squash. Each has  

a different flavor and texture.
•  Any winter squash can be swapped for another in recipes. 
•  Add leftover cooked squash to yogurt or oatmeal.
•  Add squash to a soup or casserole.
•  Bake seeds for a yummy snack!

Kids can:
•  Remove seeds from squash. 
•  Stuff squash halves with a vegetable mixture. 

Butternut Squash and Apple Cider

Butternut Squash With Collard Greens

Ingredients:
1 tablespoon vegetable oil 
1 cup chopped onion 
4 cups seeded and cubed  
 butternut squash 
3/4 cup apple cider 
1 tablespoon chopped fresh herbs  
 (sage, rosemary or thyme) or  
 2 teaspoons dried herbs 
Salt and pepper to taste

Ingredients:
1 tablespoon vegetable oil 
1 onion, chopped  
1 red bell pepper, chopped 
3 cups seeded and cubed  
 butternut  squash 
3 cups chopped collard greens 
1/4 teaspoon salt  
Black pepper to taste

Directions:
1. In a large pot, heat oil over high heat. Stir in onion 

and cook until soft.
2. Add squash and apple cider. Cook for about  

15 minutes.
3. Stir in herbs, salt and pepper to taste. Cook for  

about 2 minutes.
4. Serve and enjoy!
5. Refrigerate leftovers.
Makes 6 servings. 

Directions:
1. In a large pot, heat oil over medium-high heat.  

Stir in onion and bell pepper and cook until soft. 
2. Add squash and cook covered for 5 minutes.
3. Add collard greens, salt, black pepper and 1/2 cup of 

water. Add more water as needed to prevent sticking. 
Cook until vegetables are soft, about 8 to 10 minutes. 

4. Serve and enjoy!
5. Refrigerate leftovers.
Makes 4 servings. 

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org


Bengali

বাটারনাট গ্্ায়ার (একপ্রকার কুমপ�া)
•  আকোপর ভোরী ও মসৃণ, শক্ত ত্বকেুক্ত েোটোরনোট বস্োেোশ বেপে তনন।
•  সেজিোতধক 3 মোস বকোপনো ঠোন্ো, শুষ্ ্োেগোে বরপ� তদন।
•  রোন্ো করোর আপগ, ধুপে বকপট তনন এোং েী্গুতল বফপল তদন। ব�োসো বরপ� তদন এোং 

350 তেগ্ী ফোপরনহোইপট 30 তমতনট বেক করুন।
•  েোটোরনোট বস্োেোপশ েোকো েটোতশেোম আমোপদর হৃৎতেণ্ড সুস্ রো�োর ্ন্য উেকোরী।

দ্রুত েরামর্শ
•  সমস্ ধরপনর শীিকোলীন বস্োেোশ বচষো কপর বদ�ুন: েোটোরনোট, একনজি, হোেেোেজি  এোং কোপেোচো বস্োেোশ। প্রতিটিরই একটি 
আলোদো স্োদ এোং আকোর আপে।

•  বরতসতেগুতলপি বেপকোপনো একটি শীপির বস্োেোপশর েদপল অন্যটি ে্যেহোর করো বেপি েোপর।
•  রোন্ো করো বস্োেোপশর েোতক অাংশ দই েো ওটতমপল তদপে তদন।
•  বকোপনো সু্যে েো ক্যোপসপরোপল বস্োেোশ তদন।
•  ম্োদোর ্ল�োেোপরর ্ন্য েী্গুতল বেক করুন!

শরশুরা:
•  বস্োেোশ বেপক েী্গুতল েো়িোপি েোপর।
•  বস্োেোপশর দইুভোগ শোকসজিীর তমশ্রণ তদপে ভরোট করপি েোপর।

বাটারনাট গ্্ায়ার এবং অল্াপেল শসডার

গ্কালাড্শ  রাক শদপয় বাটারনাট গ্্ায়ার

উেকরণ:
1 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল
1 কোে কুচপনো বেেঁো্
4 কোে েী্ েো়িোপনো এোং বচৌপকো কপর কোটো  
 েোটোরনোট বস্োেোশ
3/4 কোে অ্যোপেল তসেোর
1 বটতেল চোমচ কুচোপনো টোটকো হোেজিস (বসই্,  
 বরো্পমতর েো েোইম) েো 2 চো চোমচ শুকপনো  
 হোেজিস
স্োদ অনেুোেী লেণ ও বগোলমতরচ

উেকরণ:
1 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল
1টি বেেঁো্, কুচপনো  
1টি লোল বেল বেেোর কুচপনো
3 কোে েী্ েো়িোপনো এোং বচৌপকো কপর কোটো  
 েোটোরনোট বস্োেোশ
3 কোে কুচপনো বকোলোেজি  শোক
1/4 চো-চোমচ লেণ  
বগোলমতরচ, স্োদ অনেুোেী

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি েোপত্র, ক়িো আঁপচ বিল গরম করুন। বেেঁো্ তদপে নো়িুন এোং 

নরম নো হওেো েেজিন্ত রোন্ো করুন।
2.	বস্োেোশ এোং অ্যোপেল তসেোর তদন। প্রোে 15 তমতনট রোন্ো করুন।
3.	হোেজিস, স্োদমপিো লেণ ও বগোলমতরচ তদপে নো়িোচো়িো করুন। প্রোে  

2 তমতনট রোন্ো করুন।
4.	েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
5.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।
6 বার েশরপবরন করা যায়। 

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি েোপত্র, বেতশ বেপক মোঝোতর আঁপচ বিল গরম করুন। বেেঁো্ 

এোং বেল বেেোর তদপে নো়িুন এোং নরম নো হওেো েেজিন্ত রোন্ো করুন। 
2.	বস্োেোশ তদন এোং েোকো তদপে 5 তমতনট রোন্ো করুন।
3.	এেোর বকোলোেজি  শোক, লেণ, বগোলমতরচ এোং 1/2 কোে ্ল তদন। েোপি 

বলপগ নো েোে িোর ্ন্য প্রপেো্পন আপরো ্ল তদন। শোকসজিীগুতল নরম নো 
হওেো েেজিন্ত, প্রোে 8 বেপক 10 তমতনট রোন্ো করুন। 

4.	েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
5.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।
4 বার েশরপবরন করা যায়। 

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।



Cabbage
•  Choose cabbage that is firm with no brown spots.
•  Refrigerate unwashed cabbage for up to 2 weeks.
•  Before eating, remove outer leaves and rinse well.
•  Cabbage has vitamin C, which is good for fighting colds  

and healing cuts. 

Quick Tips
•  Cabbage makes a delicious raw salad. Simply chop or shred and toss with your favorite dressing. 
•  Cabbage leaves can be filled with cooked rice and beans. 
•  Add shredded cabbage to a soup, stir-fry or stew for more bulk, nutrients and flavor. 

Flavor Flip: Stewed Cabbage
•  For a Caribbean flair, swap out the celery and tomatoes for 1 sliced carrot and 1 chopped  

bell pepper. Add a few teaspoons of minced, fresh thyme and 1/4 cup of water at the end  
of cooking.

Cabbage and Dill Salad

Stewed Cabbage 

Ingredients:
2 cups shredded cabbage 
1 cup grated carrots 
1 tablespoon vegetable oil  
2 tablespoons apple cider vinegar 
1 tablespoon minced dill (optional) 
Salt and pepper to taste

Ingredients:
2 teaspoons vegetable oil 
1 onion, chopped  
2 garlic cloves, minced 
2 celery stalks, chopped 
3 cups chopped cabbage  
2 cups chopped tomatoes or 1 can  
 (14 1/2 ounces) stewed tomatoes 
Salt and pepper to taste 

Directions:
1. In a large bowl, add cabbage and carrots.  

Mix well.
2. To make dressing, add oil, vinegar, dill, salt  

and pepper to a small bowl. Mix well.
3. Pour oil and vinegar dressing over cabbage  

mixture and toss.
4. Serve immediately or refrigerate for about  

30 minutes before serving. Enjoy! 
5. Refrigerate leftovers.
Makes 6 servings. Adapted from  
recipes.sparkpeople.com.

Directions:
1. In a large frying pan, heat oil over medium heat.
2. Add onion, garlic and celery. 
3. Cook for 5 minutes or until soft.
4. Add cabbage and tomatoes and cook uncovered 

for 3 minutes. Cover pan and cook on low for 
about 20 minutes, until cabbage is soft. Stir often.

5. Season with salt and pepper. 
6. Serve hot or cold and enjoy!
7. Refrigerate leftovers.
Makes 4 servings.

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://recipes.sparkpeople.com
http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org


Bengali

বাঁধাকশে
•  এমন েোঁধোকতে েোেুন বেগুতল েুরু এোং বকোপনো েোদোমী দোগ বনই।
•  আপধোেো েোঁধোকতে 2 সপ্োহ েেজিন্ত তরিপ্ বরপ� তদন।
•  �োওেোর আপগ, েোইপরর তদপকর েোিোগুপলো েোদ তদপে ভোল কপর ধুপে তনন।
•  েোঁধোকতেপি েোকো তভটোতমন-তস সতদজিকোতশর সোপে ল়িোই ও কোটো বেঁ়িো সোরোপনোর 
্ন্য উেকোরী।

দ্রুত েরামর্শ
•  েোধঁোকতে তদপে সুস্োদ ুকোচঁো স্যোলোে েোনোপনো েোে। বেোটপেোট কপর বকপট তনপে েো ফোতল কপর তনপে আেনোর তপ্রে বরেতসাং তমতশপে তনন।
•  েোঁধোকতের েোিোে ভোি এোং তেপনর েুর ভপর �োওেো বেপি েোপর।
•  েোঁধোকতের টুকপরো করো ফোতল সুপে েুতেপে, হোলকো বভপ্ তনপে েো টুে কপর তনপে আপরো বেতশ েতরমোপণ, েুতষকর এোং সুস্োদ ুকপর 
�োওেো বেপি েোপর।

স্াপদর ওলটোলট: বাঁধাকশের টুি
•  ক্যোরোতেেোন স্োপদর ্ন্য, 1 টুকপরো গো্র এোং 1টি টুকপরো করো বেল বেেোপরর েদপল বসলোতর আর টপমপটোগুতল তনপে তনন। 
রোন্োর বশপষর তদপক কপেক চো-চোমচ কুতচকুতচ করো, টোটকো েোইম এোং 1/4 কোে ্ল বেপল তদন।

বাঁধাকশে এবং শডপলর (শুলফা) সল্ালাড

বাঁধাকশের টুি 

উেকরণ:
2 কোে তমতহ করো কোটো েোঁধোকতে
1 কোে কুরোপনো গো্র
1 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল  
2 বটতেল চোমচ অ্যোপেল তসেোর তভপনগোর
1 বটতেল চোমচ কুতচ কপর কোটো তেল (ইপছে হপল) 
স্োদ অনেুোেী লেণ ও বগোলমতরচ

উেকরণ:
2 চো-চোমচ বভত্পটেল বিল  
1টি বেেঁো্, কুচপনো  
2টি রসুন বকোেো, কুচপনো
2টি বসলোতরর েোঁটো, কুচপনো
3 কোে কুচপনো েোঁধোকতে  
2 কোে টুকপরো কপর কোটো টপমপটো অেেো 1 ক্যোন  
 (14 1/2 আউন্স) টপমপটোর টুে
স্োদ অনেুোেী লেণ ও বগোলমতরচ 

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি েোপত্র, েোঁধোকতে ও গো্র তনন। ভোল কপর তমতশপে তনন।
2.	স্যোলোপের বরেতসাং তিতর করপি, একটি বেোট েোপত্র বিল, তভপনগোর, তেল, 

লেণ এোং বগোলমতরচ তনন। ভোল কপর তমতশপে তনন।
3.	েোঁধোকতের তমশ্রপণর উেপর তমতশ্রি বরেতসাংটো েোলনু এোং বনপ়িপচপ়ি 

তমতশপে তনন।
4.	সোপে সোপেই েতরপেশন করুন েো েতরপেশপনর আপগ প্রোে  

30 তমতনপটর ্ন্য তরিপ্ বরপ� তদন। বচপ� বদ�ুন! 
5.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।
6 বার েশরপবরন করা যায়। recipes.sparkpeople.com 
বেপক সাংকতলি।

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি রিোইাং ে্যোপন, মোঝোতর আঁপচ বিল গরম করুন।
2.	বেেঁো্, রসুন ও বসলোতর তদন। 
3. 5 তমতনট েো নরম নো হওেো েেজিন্ত রোন্ো করুন।
4.	েোধঁোকতে ও টপমপটো তদন, এোং েোকো নো তদপে 3 তমতনট রোন্ো করুন। 

এরের েোপত্র েোকো তদপে কম আঁপচ প্রোে 20 তমতনট ধপর েোধঁোকতে 
নরম নো হওেো েেজিন্ত রোন্ো করুন। মোপঝ মোপঝই নো়িপি েোকুন।

5.	লেণ ও বগোলমতরচ তমতশপে স্োদ েো়িোন। 
6.	গরম েো ঠোন্ো েতরপেশন কপর বচপ� বদ�ুন!
7.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।
4 বার েশরপবরন করা যায়।

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।



Carrots
•  Choose carrots that are firm, smooth and without cracks.
•  Refrigerate unwashed raw carrots for up to 2 weeks.  

Refrigerate cooked carrots for up to 3 days.
•  Before eating, scrub and rinse well. There is no need to  

peel the skin, which is full of nutrients.
•  Carrots have vitamin A, which is good for your eyes and skin. 

Quick Tips
•  Eat carrot sticks with low-fat salad dressing or dip.
•  Shred carrots into a soup or salad.
•  Wash and cook carrot tops to eat as greens.

Kids can:
•  Remove greens. 
•  Scrub carrot skins. 

Carrot Raisin Salad

Braised Carrots and Tomatoes

Ingredients:
2 cups shredded carrots 
1/4 cup raisins 
1 apple, diced 
1 tablespoon vegetable oil 
2 tablespoons lemon juice 
1 garlic clove, minced 
1/4 teaspoon cinnamon 
Salt and pepper to taste

Ingredients:
1 tablespoon vegetable oil 
1 tablespoon whole coriander or  
 cumin seeds (or 1 teaspoon ground) 
1 cup chopped onion 
4 cups chopped carrots 
4 garlic cloves, minced 
1 cup chopped tomatoes 
1/2 cup chopped mint 
Salt and pepper to taste

Directions:
1. In a large bowl, add the carrots, raisins  

and apple.
2. To make dressing, combine all other  

ingredients in a small bowl and mix well. 
3. Pour the dressing over carrots and raisins.  

Stir well.
4. Chill, serve and enjoy!
5. Refrigerate leftovers.
Makes 5 servings.

Directions:
1. In a large pot, heat oil over medium-high heat.
2. Add coriander or cumin and onion, and cook 

until soft, about 5 minutes. 
3. Add carrots and garlic and cook 3 minutes.
4. Add tomatoes and half of the mint and cook 

until carrots are soft, about 10 minutes.
5. Turn off heat and add pepper and the  

remaining mint.
6. Serve and enjoy!
7. Refrigerate leftovers.
Makes 4 servings. Adapted from nytimes.com.

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://nytimes.com
http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org


Bengali

গাজর
•  এমন গো্র বেপে তনন বেগুতল শক্ত, মসৃণ আর ফোটলতেহীন।
•  আপধোেো কোঁচো গো্র 2 সপ্োহ েেজিন্ত তরিপ্ বরপ� তদন।  
রোন্ো করো গো্র তরিপ্ 3 তদন অেতধ রো�ুন।

•  �োওেোর আপগ, ভোল কপর ঘপষ ধুপে তনন। ব�োসো েো়িোপনোর  
বকোপনো প্রপেো্ন বনই কোরণ ব�োসো েুতষপি ভরেুর।

•  গো্পর েোকো তভটোতমন-এ আেনোর বচো� ও ত্বপকর ্ন্য উেকোরী।

দ্রুত েরামর্শ
•  কম-ফ্যোটেুক্ত স্যোলোে বরেতসাং েো তেপের সোপে গো্পরর টুকপরো �োন।
•  বকোপনো সু্যে েো স্যোলোপের মপধ্য গো্পরর তমতহ কপর বকপট েত়িপে তদন।
•  গো্পরর উেপরর অাংশটি শোক তহসোপে �োওেোর ্ন্য ধুপে তনপে রোন্ো করুন।

শরশুরা:
•  শোকগুতল েো়িোপি েোপর।
•  গো্পরর ব�োসো ঘপষ ধুপি েোপর।

গাজর ও শকরশমপরর সল্ালাড

গ্ব্রইজড গাজর ও টপমপটা

উেকরণ:
2 কোে তমতহ কপর কোটো গো্র
1/4 কোে তকশতমশ
1টি আপেল, বচৌপকো কপর কোটো
1 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল
2 বটতেল চোমচ বলেরু রস
1টি রসুন বকোেো, কুচপনো
1/4 চো-চোমচ দোরুতচতন
স্োদ অনেুোেী লেণ ও বগোলমতরচ

উেকরণ:
1 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল
1 বটতেল চোমচ বগোটো ধপন েো বগোটো ত্পর (েো 1 চো চোমচ  
 ত্পরর গুপরো) 
1 কোে কুচপনো বেেঁো্
4 কোে কুচপনো গো্র
4টি রসুপনর বকোেো, কুতচকুতচ কপর কোটো
1 কোে কুচোপনো টপমপটো
1/2 কোে কোটো েুতদনো
স্োদ অনেুোেী লেণ ও বগোলমতরচ

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি েোপত্র, গো্র, তকশতমশ ও আপেল তদন।
2.	বরেতসাং তিতর করপি, একটি বেোট েোপত্র অন্যোন্য সমস্ উেকরণ 

তনন এোং ভোপলো কপর বমশোন। 
3.	বরেতসাংপের তমশ্রণটো গো্র ও তকশতমপশর উেপর বেপল তদন।  

ভোলভোপে নো়িুন।
4.	ঠোন্ো কপর েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
5.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।

5 বার েশরপবরন করা যায়।

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি েোপত্র, বেতশ বেপক মোঝোতর আঁপচ বিল গরম করুন।
2.	ধপন েো ত্পর এোং বেেঁো্ তদন এোং নরম নো হওেো েেজিন্ত, প্রোে  

5 তমতনট রোন্ো করুন। 
3.	গো্র ও রসুন তদন এোং 3 তমতনট রোন্ো করুন।
4.	টপমপটো এোং েুতদনোর অপধজিকটো তদন এোং গো্র নরম নো হওেো 

েেজিন্ত প্রোে 10 তমতনট ধপর রোন্ো করুন।
5.	আঁচ েন্ধ কপর তদন এোং বগোলমতরচ এোং েোতক েুতদনো তদপে তদন।
6.	েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
7.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।
4 বার েশরপবরন করা যায়। nytimes.com বেপক সাংকতলি।

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।



Chickpeas
•  Before cooking dried beans, remove pebbles and any shriveled 

beans. Soak for at least 8 hours.
•  For a quicker prep time, cover chickpeas in cold water and bring  

to a boil. Turn off heat and allow beans to soak for 1 to 2 hours. Drain, 
rinse and cover with fresh water. Simmer for 2 hours or until soft.

•  Beans are an affordable source of protein and fiber. 

Quick Tips
•  Chickpeas are also called “garbanzo beans.”
• 1 pound of dried chickpeas (2 cups) equals 5 to 6 cups of cooked chickpeas.
• Dried chickpeas can be kept in an airtight container for up to 1 year.

Kids can:
•  Help sort dried beans before soaking.
•  Help pour water over dried beans to soak and cook.
•  Help mash cooked beans with a fork.

Chickpea Salad

Chickpea Curry

Ingredients:
1 small onion, finely diced 
1/2 cup white vinegar 
1 green bell pepper, diced 
1 tomato, diced 
1 garlic clove, minced 
1 1/2 cups cooked or 1 can (15 1/2 ounces)  
 chickpeas, drained and rinsed 
2 tablespoons vegetable oil  
1/4 cup cilantro, finely chopped  
1 teaspoon smoked paprika 
1 teaspoon cumin  
Salt and black pepper to taste

Ingredients:
2 tablespoons vegetable oil 
1/2 medium onion, diced 
4 garlic cloves, minced 
1/2 teaspoon cumin 
2 1/2 tablespoons curry powder 
3 large potatoes, diced 
1 1/2 cups cooked or 1 can  
 (15 1/2 ounces) chickpeas, drained  
 and rinsed  
4 cups baby spinach, tightly packed  
1 lime, juiced  
1/2 cup fresh herbs, finely chopped  
   (parsley, basil, thyme or cilantro)  
Salt and pepper to taste 

Directions:
1. In a small bowl, add onions and cover with vinegar. 

Set aside for 10 minutes. 
2. In a separate bowl, mix bell pepper, tomato, garlic 

and chickpeas. 
3. Mix in oil, cilantro, paprika and cumin. 
4. Drain vinegar from the onions and add to the salad. 
5. Add salt and black pepper to taste.
6. Serve and enjoy!
7. Refrigerate leftovers.
Makes 7 servings. Adapted from jehancancook.com.

Directions:
1. In a large pan, heat oil over medium-low heat. Add onion 

and garlic and sauté for 2 to 3 minutes or until soft. 
2. Add cumin and curry powder and sauté for 3 to  

5 minutes. 
3. Turn heat to medium-high, stir in potatoes and add  

2 1/2 cups of water. Bring to a boil. 
4. Reduce heat to low, partially cover with a lid. Gently  

simmer for 10 minutes or until potatoes are soft.
5. Add chickpeas and baby spinach, cover with the lid, and 

cook for 1 to 2 minutes or until the spinach wilts down. 
6. Remove from the heat, mix in fresh herbs, and  

add salt and pepper to taste. 
7. Serve and enjoy!
8. Refrigerate leftovers. 
Makes 6 servings. Adapted from caribbeanpot.com.

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://jehancancook.com
http://caribbeanpot.com
http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org


Bengali

কাবশল গ্�ালা
•  শুকপনো কলোই রোন্োর আপগ, বকোপনো কোঁক়ি এোং শুতকপে েোওেো কলোই আপে তকনো িো  
বদপ� তনন। কমেপষে 8 ঘন্ো তভত্পে রো�ুন।

•  দ্রুি প্রস্তুতির ্ন্য, শুকপনো কোেতল বেোলোগুতল ঠোন্ো ্পল বেপল বসগুতল ফুটপি তদন। এরের আচঁ 
েন্ধ কপর 1 বেপক 2 ঘন্ো েেজিন্ত তভ্পি তদন। ্ল বফপল তদন, ধুপে তনন এোং িোপি েতরষ্োর ্ল 
েোলনু। 2 ঘন্ো েো নরম নো হওেো েেজিন্ত কম আঁপচ বসদ্ধ করুন।

•  কলোই বপ্রোটিন ও ফোইেোপরর একটি সোশ্রেী উৎস। 

দ্রুত েরামর্শ
•  কোেতল বেোলো েো তচকতেপক “গোরেোপ্ো তেন”ও েলো হপে েোপক।
• 1 েোউন্ শুকপনো কোেতল বেোলো (2 কোে) 5 বেপক 6 কোে রোন্ো করো কোেতল বেোলোর সমোন।
• শুকপনো কোেতল বেোলো 1 েের েেজিন্ত েোেু তনপরোধক েোপত্র বরপ� বদওেো বেপি েোপর।

শরশুরা:
•  শুকপনো তেন তভত্পে রো�োর আপগ বসগুতল েোেোই কপর সোহোে্য করপি েোপর।
•  শুকপনো তেন তভত্পে রোন্ো করোর ্ন্য বসগুতলপি ্ল বেপল সোহোে্য করপি েোপর।
•  কোঁটো চোমচ তদপে রোন্ো করো তেপনর ভিজি ো েোনোপি সোহোে্য করপি েোপর।

কাবশল গ্�ালার সল্ালাড

কাবশল গ্�ালার তরকাশর

উেকরণ:
1টি বেোট বেেঁো্, সরু কপর টুকপরো করো
1/2 কোে সোদো তভপনগোর
1টি সেু্  ক্যোেতসকোম, বচৌপকো টুকপরো করো
1টি টপমপটো বচৌপকো টুকপরো করো
1টি রসুন বকোেো, কুচপনো
1 1/2 কোে বসদ্ধ েো 1 ক্যোন (15 1/2 আউন্স) কোেতল  
 বেোলো, ্ল ঝত়িপে েতরষ্োর করো
2 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল  
1/4 কোে ধপনেোিো, �ুে বেোটপেোট কপর কোটো  
1 চো-চোমচ বস্োকে েোেতরকো
1 চো চোমচ ত্পর  
স্োদমপিো লেণ এোং বগোলমতরচ

উেকরণ:
2 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল
1/2 মোঝোতর মোপের বেেঁো্, টুকপরো কপর কোটো
4টি রসুপনর বকোেো, কুচোপনো
1/2 চো-চোমচ ত্পর
2 1/2 বটতেল চোমচ কোতর েোউেোর
3টি ে়ি আল,ু টুকপরো কপর কোটো
1 1/2 কোে বসদ্ধ েো 1 ক্যোন (15 1/2 আউন্স) কোেতল  
 বেোলো, ্ল ঝত়িপে েতরষ্োর করো  
4 কোে বেোট েোলাংশোক, শক্ত কপর ে্যোক করো 1টি  
 বলেরু রস  
1/2 কোে টোটকো হোেজিস, তন�ুিঁভোপে কোটো  
 (েোসজিপল, বেতসল, েোইম েো ধপনেোিো)  
স্োদ অনেুোেী লেণ ও বগোলমতরচ 

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটি বেোট েোটিপি, বেেঁো্ তনপে িো তভপনগোর েুতেপে রো�ুন।10 তমতনপটর ্ন্য 

বসটি আলোদো রো�ুন।
2.	একটি আলোদো েোটিপি, বেল বেেোর, টপমপটো, রসুন এোং কোেতল বেোলো বমশোন। 
3.	বিল, ধপনেোিো, েোেতরকো এোং ত্পর বমশোন। 
4.	তভপনগোর বেপক বেেঁো্ িুপল তনপে স্যোলোে তদন। 
5.	স্োদ আনপি লেণ এোং বগোলমতরচ তদন।
6.	েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
7.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।

7 বার েশরপবরন করা যায়। jehancancook.com বেপক সাংকতলি।

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি ে্যোপন, মোঝোতর বেপক কম আপঁচ বিল গরম করুন। বেেঁো্ এোং  

রসুন তদন এোং প্রোে 2 বেপক 3 তমতনট েো নরম নো হওেো েেজিন্ত সোিঁপল তনন।
2.	ত্পরর গুপ়িো এোং কোতর েোউেোর তদপে প্রোে 3 বেপক 5 তমতনট েো নরম নো 

হওেো েেজিন্ত সোঁিপল তনন। 
3.	মোঝোতর বেপক বেতশপি আঁচ েোত়িপে, আল ুনো়িোচো়িো কপর 2 1/2 কোে ্ল 

তদন। ্ল ফুটপি তদন। 
4.	আঁচ কম করুন, তকেুষেণ েোকো তদপে চোেো তদন। ধীপরসুপস্ 10 তমতনট েো 

আলগুুতল নরম নো হওেো েেজিন্ত বফোটোন।
5.	এেোর কোেতল বেোলো আর বেোট েোলাংশোক তদন, েোকনো তদপে চোেো তদন,  

এোং 1 বেপক 2 তমতনট েো েোলাংশোক নরম নো হওেো েেজিন্ত রোন্ো করুন। 
6.	আগুন বেপক সতরপে তনন, টোটকো হোেজিস আর স্োদমপিো লেণ ও বগোলমতরচ 

তমতশপে তদন। 
7.	েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
8.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।
6 বার েশরপবরন করা যায়। caribbeanpot.com বেপক সাংকতলি।

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।



Corn
•  Look for fresh green husks with no rotten spots. 
•  Leave husk on and wrap in a plastic bag. Refrigerate for up  

to 7 days. 
•  Corn can be eaten raw. Just remove the silky husks, rinse,  

cut the kernels off the cob and enjoy!
•  Corn has fiber, which helps to keep you regular. 

Quick Tips
• You can eat corn raw, boiled or grilled, or add it to salads, soups, stews or stir-fries. 
•  To boil corn, remove husks and the silky part from the top, then place whole ears in boiling  

water for 7 minutes.
• 1 ear of corn gives you about 3/4 cup of kernels.

Kids can:
•  Remove corn husks and silk. 
•  Stir corn salad ingredients. 

Raw Corn Salad

Fresh Corn Polenta

Ingredients:
4 ears corn 
1 red onion, chopped 
2 tomatoes, chopped 
2 carrots, grated 
2 tablespoons vegetable oil 
1/4 cup vinegar 
1 cup chopped fresh cilantro 
Salt and pepper to taste

Ingredients:
4 ears corn 
1 tablespoon oil 
1/2 cup chopped onion 
Salt and pepper to taste

Directions:
1. Remove husks from corn, rinse and cut off kernels 

from the cob.
2. In a large bowl, combine corn, onion, tomatoes  

and carrots.
3. To make dressing, combine oil, vinegar, cilantro,  

salt and pepper in a small bowl. Mix well.
4. Pour dressing on the salad and toss. 
5. Serve and enjoy!
6. Refrigerate leftovers.
Makes 6 servings. Adapted from  
greenmarketrecipes.com.

Directions:
1. Remove husks from corn, rinse and grate corn kernels 

using a box grater. Reserve corn solids and liquids.
2. In a large pot, heat oil over medium heat. Add onion 

and cook until soft, about 5 minutes. 
3. Add corn and cook until thick, about 3 minutes. 
4. Remove from heat and add salt and pepper to taste.
5. Serve and enjoy!
6. Refrigerate leftovers. 
Makes 4 servings. Adapted from food52.com.

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://greenmarketrecipes.com
http://food52.com
http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org


Bengali

ভুট্া
•  এমন টোটকো সেু্  শপস্যর তশষগুতল বেপে তনন েোপি বকোপনো েচো দোগ বনই।
•  ব�োসো বরপ� লিোতটেপকর ে্যোপগ মপু়ি রো�ুন। তরিপ্ 7 তদন েেজিন্ত বরপ� তদপি েোপরন।
•  ভুট্ো কোঁচো �োওেো বেপি েোপর। ভ্ুট্োর বরশমী ব�োসো, আঁশগুতল েোদ তদপে েতরষ্োর কপর 
তশষগুতল বকপট তনপে স্যোলোপে তদপে তদন!

•  ভুট্োে ফোইেোর েোপক, েো আেনোর বেট েতরষ্োর রো�পি সোহোে্য কপর।

দ্রুত েরামর্শ
• আেতন ভুট্ো কোঁচো, তসদ্ধ, অল্প আঁপচ েুত়িপে েো সু্যে, টুে েো অল্প বিপলর ভো্োে তমতশপে ব�পি েোপরন।
•  ভ্ুট্ো বসদ্ধ করোর ্ন্য, ভ্ুট্োর ব�োসো এোং আঁশগুতল বফপল তদন, িোরেপর শপষ্যর দোনোগুপলোপক ফুটন্ত ্পল 7 তমতনট রো�ুন।
• ভুট্োর 1টি তশষ বেপক আেতন প্রোে 3/4 কোে দোনো েোপেন।

শরশুরা:
•  ভুট্োর ব�োসো এোং আঁশ েো়িোপি েোপর।
•  ভুট্োর স্যোলোপের উেকরণগুতল নো়িোপি েোপর।

কাঁিা ভুট্ার সল্ালাড

টাটকা ভুট্ার গ্োপলন্া

উেকরণ:
4টি ভুট্োর তশষ
1টি লোল বেেঁো্, কু্চপনো
2টি টপমপটো, কুচপনো
2বটো গো্র, তমতহ কপর কোটো
2 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল
1/4 কোে তভপনগোর
1 কোে কুচপনো টোটকো ধপনেোিো
স্োদ অনেুোেী লেণ ও বগোলমতরচ

উেকরণ:
4টি ভুট্োর তশষ
1 বটতেল চোমচ বিল
1/2 কোে বেেঁো্ কুপচো
স্োদ অনেুোেী লেণ ও বগোলমতরচ

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	ভ্ুট্োর ব�োসোগুপলো েোত়িপে তনন এোং ভ্ুট্োর তশপষর মধ্যভোগ বেপক দোনোগুপলো 

বকপট তনন।
2.	একটি ে়ি েোপত্র, ভ্ুট্ো, বেেঁো্, টপমপটো, আর গো্র বমশোন।
3.	বরেতসাং তিতর করপি একটি বেোট েোটিপি বিল, তভপনগোর, ধপনেোিো, লেণ 

এোং বগোলমতরচ একসোপে তনন। ভোল কপর তমতশপে তনন।
4.	তমশ্রণটো স্যোলোপের উেপর বেপল তদন এোং বনপ়িপচপ়ি মোত�পে তনন। 
5.	েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
6.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।

6 বার েশরপবরন করা যায়। greenmarketrecipes.com বেপক 
সাংকতলি।

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	ভ্ুট্োর ব�োসোগুপলো েোত়িপে তনন এোং ভোলভোপে ধুপে একটি েক্স বগ্টোর 

ে্যেহোর কপর ভ্ুট্োর দোনোগুপলো কুত়িপে তনন। ভুট্োর সতলে এোং তলকুইে 
অাংশ বরপ� তদন।

2.	একটো ে়ি েোপত্র, মোঝোতর আঁপচ বিল গরম করুন। বেেঁো্ তদপে নরম নো 
হওেো েেজিন্ত, প্রোে 5 তমতনট রোন্ো করুন। 

3.	ভুট্ো তদন এোং ঘন নো হওেো েেজিন্ত, প্রোে 3 তমতনট রোন্ো করুন। 
4.	আচঁ বেপক সতরপে তনন এোং স্োদমপিো লেণ ও বগোলমতরচ তমতশপে তদন।
5.	েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
6.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন। 
4 বার েশরপবরন করা যায়। food52.com বেপক সাংকতলি।

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।



Cucumbers
•  Choose firm cucumbers without spots or bruises.
•  Refrigerate whole cucumbers for up to 1 week.
•  Before eating, rinse and cut off the ends. The skin and  

seeds can be eaten and are full of fiber and nutrients.
•  Cucumbers contain lots of water, which helps to keep 

you hydrated.

Quick Tips
• Add chopped cucumbers to salads or sandwiches for extra crunch. 
•  Slice cucumbers in half lengthwise and scoop out seeds. Fill with low-fat cottage cheese, 

tuna or egg salad.
•  Make quick pickles: Mix the same amount of vinegar and water with a pinch of salt and 

your favorite spices. Pour over cucumber slices and enjoy in 1 hour. 

Kids can:
•  Rinse cucumbers before eating.
•  Cut cucumbers with a plastic knife. 

Sweet and Spicy Cucumbers

Cucumber Tomato Salad

Ingredients:
3 cucumbers, thinly sliced  
1/2 red onion, chopped 
1/2 cup red wine vinegar 
2 tablespoons sugar 
1/4 teaspoon salt 
1/4 teaspoon red pepper flakes 

Ingredients:
2 cucumbers, sliced 
2 tomatoes, chopped 
1 onion, sliced 
1/2 teaspoon chopped garlic  
1/2 teaspoon dried oregano  
 (optional) 
1 tablespoon vegetable oil 
3 tablespoons vinegar 
Salt and pepper to taste

Directions:
1. In a large bowl, combine the cucumbers and  

red onion. 
2. To make dressing, stir together 1/2 cup of water, vinegar, 

sugar, salt and red pepper flakes in a small bowl. 
3. Pour the dressing on the cucumbers and mix gently. 
4. Serve chilled and enjoy!
5. Refrigerate leftovers.
Makes 6 servings. Adapted from ourbestbites.com.

Directions:
1. In a medium bowl, combine all ingredients.
2. Chill for 1 hour.
3. Stir and serve. Enjoy!
4. Refrigerate leftovers.
Makes 6 servings. 

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://ourbestbites.com
http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org
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ররা
•  এমন শশো েোেুন েোপি বকোপনো দোগ বেোে বনই।
•  আপধোেো বগোটো শশো 1 সপ্োহ েেজিন্ত তরিপ্ বরপ� তদন।
•  �োওেোর আপগ, ধুপে তনন এোং দটুি প্রোন্ত বকপট েোদ তদন। ব�োসো এোং েী্ 
সপমিই ব�পি েোপরন, িোপি ভরেুর ফোইেোর এোং েুতষ েোপক।

•  শশোে প্রচুর েতরমোণ ্ল েোপক েো আেনোপক আর্জি  রো�পি সোহোে্য কপর।

দ্রুত েরামর্শ
• অতিতরক্ত মচমপচ ভোে আনপি আেতন স্যোলোে েো স্যোন্উইপচ শশো বকপট তদপি েোপরন।
•  শশোপক লম্োে অপধজিক ফোতল কপর েী্ বফপল তদন। িোর মপধ্য কম-ফ্যোটেুক্ত কপট্ চী্ েো েোনো, টুনো েো তেপমর স্যোলোপের 
েুর ভরুন।

•  চট্লতদ আচোর েোনোন: সমোন েতরমোণ ্ল এোং তভপনগোর বমশোন, সপঙ্ তদন অল্প একটু লেণ এোং আেনোর তপ্রে মশলো। 
তমশ্রণটি কোটো শশোর টুকপরোে বেপল তনপে 1 ঘণ্োর তভিপর ব�পে তনন।

শরশুরা:
•  �োওেোর আপগ শশো ভোপলো কপর ধুপে তদপি েোপর।
•  লি্যোতটেপকর েুতর তদপে শশো কোটপি েোপর।

শমশটি ঝাল ররা

ররা টপমপটার সল্ালাড

উেকরণ:
3টি শশো, েোিলো ফোতল কপর কোটো  
1/2 লোল বেেঁো্, কুচপনো
1/2 কোে বরে ওেোইন তভপনগোর
2 বটতেল চোমচ তচতন
1/4 চো-চোমচ লেণ
1/4 চো-চোমচ লোল মতরপচর বলেকস 

উেকরণ:
2টি শশো, ফোতল কপর কোটো
2টি টপমপটো, কুচোপনো
1টি বেেঁো্, ফোতল কপর কোটো
1/2 চো-চোমচ কুচপনো রসুন  
1/2 চো-চোমচ শুকপনো অপরগোপনো  
 (ইছেো হপল) 
1 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল
3 বটতেল চোমচ তভপনগোর
স্োদ অনেুোেী লেণ ও বগোলমতরচ

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি েোপত্র, শশো ও লোল বেেঁো্ তনন। 
2.	বরেতসাং েোনোপি, 1/2 কোে ্ল, তভপনগোর, তচতন, লেণ এোং লোল লঙ্োর ব�োসো 

একটি বেোট েোপত্র তদপে নো়িুন। 
3.	শশোর উের তমশ্রণটি বেপল ভোল কপর তমতশপে তনন। 
4.	ঠোন্ো কপর েতরপেশন করুন ও বচপ� বদ�ুন!
5.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।

6 বার েশরপবরন করা যায়। ourbestbites.com বেপক সাংকতলি।

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো মোঝোতর মোপের েোপত্র সমস্ উেকরণ বমশোন।
2. 1 ঘন্ো ধপর ঠোন্ো করুন।
3.	বনপ়িপচপ়ি েতরপেশন করুন। বচপ� বদ�ুন!
4.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।

6 বার েশরপবরন করা যায়। 

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।



Eggplant
•  Choose eggplants with smooth skin and no soft spots. 
•  Store unwashed eggplants in the refrigerator for up to 4 to 10 days.
•  Before cooking, rinse and cut off the tops. Skin and seeds can be eaten  

and contain fiber and nutrients.
•  Eggplants have antioxidants, which help to fight disease.

Quick Tips
•  Use diced eggplant in cooked vegetable side dishes or entrées.
• All eggplant varieties can be used in place of one another in recipes. Try new colors and shapes!
• Eggplant is great grilled. Top with oil, salt and pepper, and place on a hot grill.

Kids can:
•  Rinse eggplants before cooking.
•  Cut a piece of eggplant into small pieces with a plastic knife.

Eggplant With Basil

Tomato and Eggplant Stew

Ingredients:
1 tablespoon vegetable oil 
1/2 jalapeño, seeded and diced 
2 garlic cloves, diced 
1 tablespoon peeled and   
 minced fresh ginger 
8 cups diced eggplant 
2 tablespoons low-sodium   
 soy sauce 
1 teaspoon honey or sugar 
1 cup chopped basil 
Salt and pepper to taste

Ingredients:
1 tablespoon vegetable oil 
1 cup chopped onion 
1 cup chopped green bell pepper 
2 garlic cloves, diced 
8 cups chopped eggplant 
3 cups chopped fresh tomatoes 
1 tablespoon fresh or 2 teaspoons   
 dried thyme  
Salt and black pepper to taste

Directions:
1. In a large pan, heat oil over medium heat.  

Add jalapeño, garlic and ginger, and cook for  
2 minutes. Stir often.

2. Add eggplant and stir. Add 1 cup of water, cover pan 
and cook until eggplant is soft, about 6 to 7 minutes.  
Add extra water if needed.

3. Add soy sauce and honey and stir. Turn off heat.
4. Add basil and stir. Add salt and pepper to taste.
5. Serve hot and enjoy!
6. Refrigerate leftovers.
Makes 8 servings. Adapted from thaitable.com.

Directions:
1. In a large pot, heat oil over medium heat. Add onion 

and bell pepper and cook until soft. 
2. Add garlic and cook 1 minute. Add eggplant and  

cook for an additional 5 minutes. 
3. Add tomatoes and thyme, stir and bring to a boil.  

Reduce heat to low and cook until sauce thickens  
and eggplant is fully cooked, about 15 minutes.  
Add salt and black pepper to taste. Stir often. 

4. Serve hot or warm and enjoy!
5. Refrigerate leftovers. 
Makes 8 servings. Adapted from nytimes.com.

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://thaitable.com
http://nytimes.com
http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org


Bengali

গ্বগুন
•  মসৃণ ত্বপকর নরম বেোে নো েোকো বেগুন বেপে তনন।
•  নো ধুপে 4 বেপক 10 তদন েেজিন্ত বেগুন তরিপ্ বরপ� তদন।
•  রোন্োর আপগ, ধুপে তনন এোং উেপরর অাংশটি বকপট েোদ তদন। ব�োসো এোং েী্ সপমিই ব�পি 
েোপরন, িোপি ভরেুর ফোইেোর এোং েুতষ েোপক।

•  বেগুপন েোকো অ্যোতন্অতক্সপেন্ বরোপগর তেরুপদ্ধ ল়িোই করপি সোহোে্য কপর।

দ্রুত েরামর্শ
•  রোন্ো করো শোকসজিীর সোইে তেশ েো শুরুপি �োওেোর েদ তহসোপে বেগুপনর টুকপরো ে্যেহোর করুন।
•  বরতসতেগুতলপি বেপকোপনো উেকরপণর একটি েদপল বেগুন তদপেও আেতন �োেোর েোতনপে তনপি েোপরন। নিুন রঙ ও রূেগুতল ের� কপর 
বদ�ুন!

• বেগুন েুত়িপে ব�পি দোরুণ লোপগ। বিল, লেণ এোং বগোলমতরচ মোত�পে বকোপনো একটি গরম তগ্পলর উের রো�ুন।

শরশুরা:
•  রোন্োর আপগ বেগুন ধুপে তদপি েোপর।
•  লি্যোতটেপকর েুতর তদপে বেগুপনর বেোট টুকপরো করপি েোপর।

গ্বশসল োতা শদপয় গ্বগুন

টপমপটা এবং গ্বগুপনর টুি

উেকরণ:
1 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল
1/2 ্োলোতেপনোর েী্ এোং  
2 বকোেো রসুপনর টুকপরো, 
1 বটতেল চোমচ ব�োসো েো়িোপনো এোং কুতচকুতচ  
 কপর কোটো টোটকো আদো  
8 কোে বেগুপনর টুকপরো
2 বটতেল চোমচ কম-বসোতেেোমেুক্ত বসোেো সস  
1 চো চোমচ মধু েো তচতন  
1 কোে কুচপনো বেতসল েোিো  
স্োদ অনেুোেী লেণ ও বগোলমতরচ

উেকরণ:
1 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল
1 কোে কুচপনো বেেঁো্
1 কোে কুচপনো ক্যোেতসকোম
2টি রসুপনর বকোেো, টুকপরো কপর কোটো
8 কোে কুচপনো বেগুন
3 কোে কুচপনো টোটকো টপমপটো
1 বটতেল চোমচ িো্ো েো 2 চো চোমচ শুকপনো  
 েোইম  
স্োদ অনেুোেী লেণ ও বগোলমতরচ

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি ে্যোপন, মোঝোতর আঁপচ বিল গরম করুন। িোপি ্োলোতেপনো এোং 

রসুন তদপে 2 তমতনট রোন্ো করুন। মোপঝ মোপঝই নো়িপি েোকুন।
2.	বেগুন তদপে তদন এোং নো়িোচো়িো করুন। 1 কোে ্ল েোলনু, ে্যোনটিপি েোকো 

তদন, এোং বেগুন নরম নো হওেো েেজিন্ত রোন্ো করুন, প্রোে 6 বেপক 7 তমতনট। 
প্রপেো্ন হপল অতিতরক্ত ্ল তদন।

3.	বসোেো সস ও মধু তমতশপে নো়িোচো়িো করুন। আঁচ তনতভপে তদন।
4.	বেতসল েোিো তমতশপে নো়িোচো়িো করুন। স্োদমপিো লেণ ও বগোলমতরচ 

তমতশপে তদন।
5.	গরম গরম েতরপেশন কপর বচপ� বদ�ুন!
6.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।
8 বার েশরপবরন করা যায়। thaitable.com বেপক সাংকতলি।

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি েোপত্র, মোঝোতর আঁপচ বিল গরম করুন। বেেঁো্ ও বেল বেেোর 

তদপে নরম নো হওেো েেজিন্ত রোন্ো করুন। 
2.	রসুন তদপে 1 তমতনট রোন্ো করুন। বেগুন তদপে তদন ও আপরো 5 তমতনট রোন্ো 

করুন। 
3.	টপমপটো এোং েোইম তদন, নো়িোচো়িো করুন এোং ফুটপি তদন। আঁচ কতমপে 

তদন এোং কোই ঘন ও বেগুন সমূ্পণজি বসদ্ধ নো হওেো েেজিন্ত বসদ্ধ করুন, প্রোে  
15 তমতনট।  
স্োদ আনপি লেণ এোং বগোলমতরচ তদন। মোপঝ মোপঝই নো়িপি েোকুন। 

4.	গরম েো উষ্ণ েতরপেশন কপর বচপ� বদ�ুন!
5.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন। 
8 বার েশরপবরন করা যায়। nytimes.com বেপক সাংকতলি।

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।



Fruit-Infused Water
•  Drink plenty of water every day. Drink more water when it is hot  

outside and when you are physically active.
•  Drink New York City tap water. It is free, clean and good for you.  

Fill a water bottle and carry it with you during the day. 
•  Get creative! Add flavor to water by adding a slice of your favorite fruit.

Spring: Strawberry and Basil

Early Summer: Mixed Berry 

Late Summer: Watermelon and Jalapeño

Fall and Winter: Apple, Pear and Ginger

Ingredients:
2 cups sliced strawberries 
1/4 cup fresh basil leaves 
Water or carbonated water 
Ice

Ingredients:
2 cups blueberries, raspberries  
 and blackberries 
Water or carbonated water 
Ice

Ingredients:
2 cups chopped watermelon 
1/2 jalapeño, seeds removed   
 and sliced thin  
Water or carbonated water 
Ice

Ingredients:
1 apple, sliced 
1 pear, sliced 
2 tablespoons minced ginger 
Water or carbonated water 
Ice 

Directions:
1. Add strawberries and basil to a pitcher. 
2. Gently press mixture with a spoon to release some  

of the juices. 
3. Add ice to the pitcher, then fill with water. Stir to mix.
4. Serve immediately or cover and chill in the refrigerator. 

Enjoy!

Directions:
1. Add berries to a pitcher. 
2. Gently press mixture with a spoon to release some  

of the juices. 
3. Add ice to the pitcher, then fill with water. Stir to mix.
4. Serve immediately or cover and chill in the refrigerator. 

Enjoy!

Directions:
1. Add watermelon and jalapeño to a pitcher. 
2. Gently press mixture with a spoon to release some of 

the juices. 
3. Add ice to pitcher, then fill with water. Stir to mix.
4. Serve immediately or cover and chill in the refrigerator. 

Enjoy!

Directions:
1. Add apple, pear and ginger to a pitcher. 
2. Gently press mixture with a spoon to release some of 

the juices.
3. Add ice to pitcher, then fill with water. Stir to mix. 
4. Serve immediately or cover and chill in the refrigerator. 

Enjoy!

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org


Bengali

ফপল ভরা জল
•  প্রতিতদন প্রচুর েতরমোপণ ্ল �োন। েোইপর গরম েোকোকোলীন এোং শরীরচচজি ো করোর সমে 
বেতশ কপর ্ল েোন করুন।

•  তনউ ইেকজি  তসটির কপলর ্লই �োন। এটো তেনোমপূল্য, েতরষ্োর এোং আেনোর ্ন্য ভোল।  
একটি ্পলর বেোিল ভতিজি  কপর তদপনর বেলোে বসটি আেনোর সপঙ্ রো�ুন।

•  সৃ্নশীল হন! এমনতক আেনোর তপ্রে ফপলর এক ফোতল তমতশপে ্পল একটো স্োদ আননু।

বসন্: স্ট্রপবশর এবং গ্বশসল

গ্ীপমের শুরুপত: গ্বশরফপলর শমশ্রণ 

গ্ীপমের গ্রপে: তরমজু ও জালাশেপনা

ররৎ ও রীত: আপেল, নারোশত ও আদা

উেকরণ:
2 কোে ফোতল কপর কোটো স্ট্রপেতর
1/4 কোে টোটকো বেতসল েোিো
্ল েো কোেজিনেুক্ত ্ল  
েরফ

উেকরণ:
2 কোে ব্লুপেতর, রোস্পপেতর এোং ব্্যোকপেতর
্ল েো কোেজিনেুক্ত ্ল  
েরফ

উেকরণ:
2 কোে টুকপরো কপর কোটো িরমু্
1/2 ্োলোতেপনো, েী্ বফপল েোিলো ফোতল  
 কপর কোটো  
্ল েো কোেজিনেুক্ত ্ল  
েরফ

উেকরণ:
1টি আপেল, ফোতল কপর কোটো
1টি ন্যোসেোতি, ফোতল কপর কোটো
2 বটতেল চোমচ কুচপনো আদো
্ল েো কোেজিনেুক্ত ্ল  
েরফ

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটি ্োপর স্ট্রপেতর এোং বেতসল তদন। 
2.	তমশ্রণটিপি একটি চোমচ তদপে আলপিো কপর একটু চোে তদন েোপি তকেুটো রস 

বের হে। 
3.	্ োপর েরফ বদওেোর েপর ্ল তদপে ভপর তদন। তমতশপে তদপি নো়িোচো়িো করুন।
4.	ি�নই েতরপেশন করপি েোপরন অেেো েোকো তদপে তরিপ্ ঠোন্ো করপি তদপি 

েোপরন। বচপ� বদ�ুন!

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	বেতরগুপলোপক একটি ্োপরর মপধ্য রো�ুন। 
2.	তমশ্রণটিপি একটি চোমচ তদপে আলপিো কপর একটু চোে তদন েোপি তকেুটো রস 

বের হে। 
3.	্ োপর েরফ বদওেোর েপর ্ল তদপে ভপর তদন। তমতশপে তদপি নো়িোচো়িো করুন।
4.	ি�নই েতরপেশন করপি েোপরন অেেো েোকো তদপে তরিপ্ ঠোন্ো করপি তদপি 

েোপরন। বচপ� বদ�ুন!

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটি ্োপর িরমু্  ও ্োলোতেপনো তদন। 
2.	তমশ্রণটিপি একটি চোমচ তদপে আলপিো কপর একটু চোে তদন েোপি তকেুটো রস 

বের হে। 
3.	্ োপর েরফ বদওেোর েপর ্ল তদপে ভপর তদন। তমতশপে তদপি নো়িোচো়িো করুন।
4.	ি�নই েতরপেশন করপি েোপরন অেেো েোকো তদপে তরিপ্ ঠোন্ো করপি তদপি 

েোপরন। বচপ� বদ�ুন!

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটি ্োপর আপেল, নোশেোতি ও আদো তদন। 
2.	তমশ্রণটিপি একটি চোমচ তদপে আলপিো কপর একটু চোে তদন েোপি তকেুটো রস 

বের হে।
3.	্ োপর েরফ বদওেোর েপর ্ল তদপে ভপর তদন। তমতশপে তদপি নো়িোচো়িো করুন। 
4.	ি�নই েতরপেশন করপি েোপরন অেেো েোকো তদপে তরিপ্ ঠোন্ো করপি তদপি 

েোপরন। বচপ� বদ�ুন!

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।



Green Beans
•  Choose firm and crisp fresh green beans.
•  Put in a loosely closed plastic bag and keep in the  

refrigerator for 3 to 5 days.
• Rinse green beans and remove ends before eating.
•  Green beans have vitamin A, which is good for your eyes and skin.

Quick Tips
• Add green beans to a soup, stew or stir-fry.
•  Green beans can be eaten raw. Chop fresh green beans and add them to a tossed salad  

for some crunch.
• Stir-fry green beans with garlic and a small amount of oil for a tasty side dish.

Kids can:
•  Wash green beans.
•  Break green beans into pieces.

Green Bean Stir-Fry With Corn

Green Bean and Cherry Tomato Salad

Ingredients:
2 tablespoons vegetable oil 
2 garlic cloves, minced 
1 jalapeño, seeded and minced 
4 cups chopped green beans 
1 cup corn 
2 tablespoons chopped scallions 
1 cup chopped cilantro 
2 tablespoons low-sodium  
 soy sauce 
1 teaspoon honey

Ingredients:
4 cups chopped green beans 
4 cups cherry tomatoes, halved 
1/4 cup sliced fresh basil 
3 tablespoons vegetable oil 
2 tablespoons apple cider vinegar 
3 tablespoons minced shallots 
1/8 teaspoon crushed red pepper  
 flakes (optional)

Directions:
1. In a large pan, heat oil over medium-high heat.
2. Add garlic and jalapeño and cook 1 minute.  

Stir often.
3. Add green beans, corn and scallions. Mix well. 
4. Cook until green beans are soft, about 4 to  

5 minutes. Stir often.
5. Reduce heat to medium. Add cilantro, soy sauce  

and honey. Stir well and cook 1 minute.
6. Serve and enjoy!
7. Refrigerate leftovers.
Makes 6 servings. Adapted from bonappetit.com.

Directions:
1. In a large pot, boil 2 cups of water over high heat. 
2. Add green beans and cook to desired firmness.
3. Rinse green beans under cold water until cool.
4. Combine cooled green beans, tomatoes and basil  

in a bowl.
5. To make dressing, combine oil, vinegar, shallots  

and red pepper flakes in a small bowl. Mix well.
6. Add dressing to vegetables and mix well.
7. Serve and enjoy!
8. Refrigerate leftovers. 
Makes 8 servings. Adapted from smittenkitchen.com.

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://bonappetit.com
http://smittenkitchen.com
http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org


Bengali

সবজু শবন
•  শক্ত এোং কচকপচ টোটকো সেু্  তেন বেপে তনন।
•  হোল্োভোপে েন্ধ করো একটি লিোসটিক ে্যোপগ ভপর 3 বেপক 5 তদপনর ্ন্য 
তরিপ্ বরপ� তদন।

• �োওেোর আপগ সেু্  তেন ভোলভোপে ধুপে প্রোন্তগুপলো বকপট েোদ তদন।
•  সেু্  তেপন েোকো তভটোতমন-এ আেনোর বচো� ও ত্বপকর ্ন্য উেকোরী।

দ্রুত েরামর্শ
• বকোপনো সু্যে, টুে েো অল্প বিপলর ভো্োে সেু্  তেন তদন।
•  সেু্  তেন কোঁচো �োওেো বেপি েোপর। টোটকো সেু্  তেন কুতচপে তনপে বসগুতলপক একটু কচকপচ করোর ্ন্য বকোপনো স্যোলোপের 
তমশ্রপণ তদপে তদন।

• একটো সুস্োদ ুসোইে তেপশর ্ন্য রসুন ও অল্প েতরমোপণ অতলভ অপেল তদপে সেু্  তেন রোন্ো করুন।

শরশুরা:
•  সেু্  তেন ধুপি েোপর।
•  সেু্  তেন টুকপরো কপর ভোঙপি েোপর।

ভুট্ার সাপথ সবজু শবন ভাজা

সবজু শবন ও গ্িশর টপমপটার সল্ালাড

উেকরণ:
2 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল
2টি রসুন বকোেো, কুচোপনো
1টি ্োলোতেপনো, েী্ বের কপর কুচোপনো
4 কোে কোটো সেু্  তেন
1 কোে ভ্ুট্ো
2 বটতেল চোমচ কু্চোপনো স্্যোতলেন (একপ্রকোর  
 বেেঁো্) 
1 কোে কুচপনো ধপনেোিো
2 বটতেল চোমচ কম- বসোতেেোমেুক্ত বসোেো সস
1 চো-চোমচ মধু

উেকরণ:
4 কোে কুচপনো সেু্  তেন
4 কোে বচতর টপমপটো, অপধজিক কপর কোটো
1/4 কোে ফোতল কপর কোটো টোটকো বেতসল েোিো
3 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল
2 বটতেল চোমচ অ্যোপেল তসেোর তভপনগোর
3 বটতেল চোমচ গন্ধপেেঁো্ কঁুতচ কপর কোটো
1/8 চো চোমচ বেপঁিো করো লোল লঙ্োর বলেকস  
 (ইপছে হপল)

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি ে্যোপন, মোঝোতর বেপক বেতশ আঁপচ বিল গরম করুন।
2.	রসুন ও ্োলোতেপনো তদপে 1 তমতনট রোন্ো করুন। মোপঝ মোপঝই নো়িপি 

েোকুন।
3.	এেোর সেু্  তেন, ভুট্ো, এোং স্্যোতলেন তদন। ভোল কপর তমতশপে তনন।
4.	সেু্  তেনগুপলো নরম নো হওেো েেজিন্ত, প্রোে 4 বেপক 5 তমতনট রোন্ো 

করুন। মোপঝ মোপঝই নো়িপি েোকুন।
5.	আঁচ কতমপে মোঝোতর মোপন করুন। ধপনেোিো, সেো সস এোং মধু তদন। 

ভোপলো কপর বনপ়ি 1 তমতনট রোন্ো করুন।
6.	েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
7.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।
6 বার েশরপবরন করা যায়। bonappetit.com বেপক সাংকতলি।

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	ক়িো আঁপচ একটি ে়ি, েোপত্র 2 কোে ্ল ফুটপি তদন। 
2.	সেু্  তেন তদপে তনপ্র েেদেমপিো নরমভোে নো আসো েেজিন্ত বসদ্ধ করুন।
3.	ঠোন্ো নো হওেো েেজিন্ত ঠোন্ো ্পল সেু্  তেন ধুপে তনন।
4.	ঠোন্ো করো সেু্  তেন, টপমপটো, এোং বেতসল েোিো একটো েোপত্র বমশোন।
5.	বরেতসাং তিতর করপি একটি বেোট েোপত্র বিল, তভপনগোর, গন্ধতেেঁো্ এোং 

লোল লঙ্োর ব�োসো তনন। ভোল কপর তমতশপে তনন।
6.	সজিীর উেপর তমশ্রণটি বেপল ভোলভোপে বমশোন।
7.	েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
8.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন। 
8 বার েশরপবরন করা যায়। smittenkitchen.com বেপক 
সাংকতলি।

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।



Lettuce 
•  Choose lettuce that is firm and green, and that smells sweet.
•  Wrap unwashed lettuce in a paper towel or clean cotton dish  

towel and place in a plastic bag. Refrigerate for 3 to 7 days.  
Rinse just before using.

•  Before eating, remove the center core and outer wilted leaves. 
Rinse well and dry with a clean towel.

•  Lettuce has vitamin A, which is good for your eyes and skin.

Quick Tips
• Lettuce is great cooked! Shred leaves and add to a soup or stir-fry just like other leafy greens.
• Squeeze lemon juice and a bit of oil over lettuce for a quick salad.
• The darker the color of lettuce, the richer it is in nutrients. 

Kids can:
•  Rinse lettuce in cold water.
• Tear lettuce leaves.

Lettuce and Apple Salad

Stir-Fried Lettuce

Ingredients:
6 cups shredded lettuce 
2 apples, chopped 
1/2 cup carrot, shredded 
1/2 cucumber, chopped 
2 tablespoons olive oil 
2 teaspoons red wine vinegar 
2 teaspoons balsamic vinegar 
1 garlic clove, minced  
Salt and pepper to taste

Ingredients:
2 teaspoons vegetable oil 
4 garlic cloves, minced 
1 tablespoon low-sodium  
 soy sauce 
1 teaspoon honey or sugar 
2 heads lettuce, chopped 
1/4 teaspoon crushed red  
 pepper flakes (optional) 
Salt and black pepper  
 to taste

Directions:
1. In a large bowl, add the lettuce, apples, carrots  

and cucumber. Toss lightly. 
2. In a small bowl, add the garlic and a pinch of salt  

and press it with the back of a spoon until you get  
a smooth garlic paste. 

3. Add oil, red wine and balsamic vinegars, and  
another pinch of salt and pepper, and stir in a small 
bowl to combine. 

4. Pour dressing on salad and toss. Enjoy! 
5. Refrigerate leftovers.
Makes 6 servings. Adapted from jsyfruitveggies.org.

Directions:
1. In a large pot, heat oil over medium heat.
2. Add garlic and cook for 2 minutes. Stir often.
3. Add soy sauce and honey (or sugar) and stir.
4. Add lettuce and cook until lettuce is soft, about 2 to  

3 minutes.
5. Add red pepper flakes and salt and black pepper to taste.
6. Serve hot and enjoy!
7. Refrigerate leftovers.
Makes 4 servings. Submitted by Beth Bainbridge,  
Stellar Farmers Markets.

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://jsyfruitveggies.org
http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org


Bengali

গ্লটুস 
•  আঁটসোঁট, সেু্  আর তমতষ গন্ধেুক্ত বলটুস েোেুন।
•  আপধোেো বলটুস একটি কোগপ্র বিোেোপল েো েতরষ্োর কোেপ়ির তেশ বিোেোপল তদপে 
মতু়িপে বকোপনো লিোতটেপকর ে্যোপগ রো�ুন। 3 বেপক 7 তদন েেজিন্ত তরিপ্ রো�ুন। ে্যেহোপরর 
ঠিক আপগ ধুপে তনন।

•  �োওেোর আপগ, মোপঝর অাংশ আর েোইপরর তনপস্্ েোিোগুপলো বকপট েোদ তদন। ভোলভোপে 
ধুপে একটো েতরষ্োর বিোেোপল তদপে মপুে শুতকপে তনন।

•  বলটুপস েোকো তভটোতমন-এ আেনোর বচো� ও ত্বপকর ্ন্য উেকোরী।

দ্রুত েরামর্শ
• রোন্ো করো বলটুস ব�পি দোরুণ লোপগ! েোিোগুতলপক েোত়িপে তনপে বকোপনো সু্যপে তদন েো বকোপনো ধরপনর শোপকর মপিোই বভপ্ তনন।
• িো়িোিোত়ি একটো স্যোলোে েোনোপি বলটুপসর উেপর েোতিপলেরু রস এোং অল্প একটু বিল েত়িপে তদন।
• বলটুপসর রঙ েি বেতশ ঘন হে, িোপি িি বেতশ েুতষ েোপক।

শরশুরা:
•  বলটুস ঠোন্ো ্পল ধুপে তদপি েোপর।
• বলটুস েোিো েো়িোপি েোপর।

গ্লটুস ও আপেপলর সল্ালাড

অল্প গ্তপল ভাজা গ্লটুস

উেকরণ:
6 কোে তমতহ কপর কোটো বলটুস
2টি আপেল, টুকপরো কপর কোটো
1/2 কোে গো্র, তমতহ কপর কোটো
1/2 শশো, টুকপরো কপর কোটো
2 বটতেল চোমচ অতলভ অপেল
2 চো-চোমচ বরে ওেোইন তভপনগোর
2 চো-চোমচ েোলপসতমক তভপনগোর
1টি রসুন বকোেো, কুচোপনো  
স্োদ অনেুোেী লেণ ও বগোলমতরচ

উেকরণ:
2 চো-চোমচ বভত্পটেল বিল
4টি রসুন লেঙ্, কুতচ করো
1 বটতেল চোমচ কম-বসোতেেোম বদওেো সেো সস
1 চো-চোমচ মধু েো তচতন
2টি বলটুপসর ফুল, টুকপরো কপর কোটো
1/4 চো-চোমচ বেষো লোল লঙ্োর বলেকস  
 (ইপছে হপল) 
স্োদ অনেুোেী লেণ ও বগোলমতরচ

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি েোপত্র, বলটুস, আপেল, গো্র ও শশো তনন। আলপিো কপর তমতশপে 

তনন। 
2.	একটি বেোট েোপত্র, রসুন আর এক তচমটি লেণ তদপে চোমপচর তেেন তদক তদপে 

বসটিপি চোে তদপি েোকুন ,েিষেণ নো েেজিন্ত রসুপনর একটি বমোলোেম েোঁটো 
তিতর হপছে। 

3.	বিল, বরে ওেোইন ও েোলপসতমক তভপনগোর আর আপরক তচমটি লেণ এোং 
বগোলমতরচ তদপে, বমশোপনোর ্ন্য ভোলভোপে নো়িপি েোকুন।

4.	তমশ্রণটো স্যোলোপের উেপর বেপল তদপে বনপ়িপচপ়ি মোত�পে তনন। বচপ� বদ�ুন! 
5.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।
6 বার েশরপবরন করা যায়। jsyfruitveggies.org বেপক সাংকতলি।

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি েোপত্র, মোঝোতর আঁপচ বিল গরম করুন।
2.	রসুন তদপে 2 তমতনট রোন্ো করুন। মোপঝ মোপঝই নো়িপি েোকুন।
3.	সেো সস ও মধু (েো তচতন) তমতশপে নো়িোচো়িো করুন।
4.	বলটুস তদন, এোং বলটুস নরম নো হওেো েেজিন্ত রোন্ো করুন, প্রোে 2 বেপক 3 তমতনট।
5.	লোল লঙ্োর গুপ়িো এোং স্োদমপিো লেণ ও বগোলমতরচ তদন।
6.	গরম গরম েতরপেশন কপর বচপ� বদ�ুন!
7.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।

4 বার েশরপবরন করা যায়। বটেলোর ফোমজিোরস মোপকজি টস-এর  
Beth Bainbridge ্মো তদপেপেন।

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।



Melons
•  Choose melons that smell good, are heavy for their size and do  

not have bruises.
•  Keep melons out of direct sunlight and at room temperature  

until ripe, then refrigerate. Melons are ripe when they have a strong  
scent. Keep cut melons in the refrigerator.

•  Before eating, rinse the rinds, remove the seeds, and cut into pieces or slices. 
•  Melons have potassium, which is good for your heart. 

Quick Tips
• Blend together melon, non-fat yogurt and fresh herbs for a refreshing smoothie.
• Add melon cubes or melon balls to fruit salads.
• Add melon to a green salad for a sweet burst of flavor.

Kids can:
•  Scoop out melon seeds.
• Help choose a ripe melon by smelling it when buying.

Melon Gazpacho

Melon Salad With Fresh Herbs

Ingredients:
4 cups chopped melon  
 (cantaloupe and honeydew) 
2 cups chopped tomatoes 
3 cups chopped red and  
 green bell peppers 
1/2 cup chopped scallions 
1/2 jalapeño, chopped with  
 seeds removed 
3 garlic cloves 
1/4 cup lemon juice 
1 tablespoon vegetable oil 
Salt and black pepper to taste

Ingredients:
3 cups chopped cantaloupe 
1/2 jalapeño, diced 
1/4 cup fresh cilantro 
1/4 cup fresh basil 
1/4 cup fresh mint 
1/4 cup fresh lime juice 
Salt and pepper to taste

Directions:
1. In a blender or food processor, puree all ingredients. 
2. Add salt and black pepper to taste.
3. Enjoy or refrigerate and serve cold.
4. Refrigerate leftovers.
Makes 7 servings. Adapted from tastingtable.com.

Directions:
1. In a large bowl, combine all ingredients and mix well. 
2. Add salt and pepper to taste.
3. Enjoy or refrigerate and serve cold.
4. Refrigerate leftovers.
Makes 4 servings. Submitted by Beth Bainbridge,  
Stellar Farmers Markets.

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://tastingtable.com
http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org


Bengali

ফুটি/বাশঙ্
•  এমন ফুটি/েোতঙ্ েোেুন েোপি ভোপলো গন্ধ আপে, আকোপরর িুলনোে বেশ ভোরী এোং ষেপির 
বকোপনো দোগ বনই।

•  ফুটি/েোতঙ্পি সরোসতর সূেজিোপলোক লোগপি বদপেন নো এোং নো েোকো েেজিন্ত ঘপরর িোেমোত্রোে 
বরপ� তদন এোং িোরেপর তরিপ্ রো�ুন। ফুটি/েোতঙ্র তভির বেপক ব্োরোপলো সুগন্ধ েোওেো 
বগপল েঝুপি হপে িো বেপক বগপে। বকপট রো�ো িরমু্ /ফুটি/েোতঙ্ তরিপ্ রো�ুন।

•  �োওেোর আপগ, েোইপরর শক্ত ব�োসোটো ধুপে তনন, েী্গুতল বফপল তদপে টুকপরো কপর েো ফোতল 
কপর বকপট তনন।

•  ফুটি/েোতঙ্পি েোকো েটোতশেোম, আমোপদর হৃৎতেণ্ড সুস্ রো�োর ্ন্য উেকোরী।

দ্রুত েরামর্শ
• একটি সপি্কোরক সু্তদ েোনোপনোর ্ন্য ফুটি/েোতঙ্, চতেজিহীন দই এোং টোটকো হোেজি একটি বব্ন্োপর তমতশপে তনন।
• ফপলর স্যোলোপে িরমু্ /ফুটি/েোতঙ্র তকউে েো ফুটি/েোতঙ্র েল তদন।
• ভরেুর তমতষ স্োপদর ্ন্য তগ্ন স্যোলোপে ফুটি/েোতঙ্ তদন।

শরশুরা:
•  ফুটি/েোতঙ্র েী্গুতল েো়িোপি েোপর।
• ফুটি/েোতঙ্ বকনোর সমপে িোর গন্ধ শুঁপক বসটি েোকো তকনো েোেপি সোহোে্য করপি েোপর।

ফুটি/বাশঙ্র গাসোপিা

টাটকা হাব্শ শদপয় ফুটি/বাশঙ্র সল্ালাড

উেকরণ:
4 কোে কোটো ফুটি/েোতঙ্, টুকপরো কপর কোটো 
(ফুটি এোং হোতনতেউ) 
2 কোে টুকপরো কপর কোটো টপমপটো
3 কোে কুচপনো লোল ও সেু্  বেল বেেোর
1/2 কোে কুচপনো স্্যোতলেন
1/2 ্োলোতেপনো, েী্ বফপল কুচপনো
3টি রসুপনর বকোেো
1/4 কোে বলেরু রস
1 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল
স্োদ অনেুোেী লেণ ও বগোলমতরচ

উেকরণ:
3 কোে কুচপনো ফুটি
1/2 ্োলোতেপনো, বচৌপকো টুকপরো করো
1/4 কোে টোটকো ধপনেোিো
1/4 কোে টোটকো বেতসল েোিো
1/4 কোে টোটকো েুতদনো
1/4 কোে টোটকো বলেরু রস
লেণ ও বগোলমতরচ, স্োদ অনেুোেী

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো বব্ন্োপর েো ফুে প্রপসসপর সমস্ উেকরণ একসোপে বেপট তনন| 
2.	স্োদ আনপি লেণ এোং বগোলমতরচ তদন।
3.	এ�নই বচপ� বদ�ুন অেেো তরিপ্ বরপ� ঠোন্ো কপর েতরপেশন করুন।
4.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।

7 বার েশরপবরন করা যায়। tastingtable.com বেপক সাংকতলি।

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি েোপত্র, সমস্ উেকরণগুপলো তদপে ভোলভোপে বমশোন। 
2.	স্োদমপিো লেণ ও বগোলমতরচ তমতশপে তদন।
3.	এ�নই বচপ� বদ�ুন অেেো তরিপ্ বরপ� ঠোন্ো কপর েতরপেশন করুন।
4.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।

4 বার েশরপবরন করা যায়। বটেলোর ফোমজিোরস মোপকজি টস-এর  
Beth Bainbridge ্মো তদপেপেন।

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।



Peaches
•  Choose peaches with reddish, velvety skin.
•   Keep peaches out of direct sunlight and at room temperature  

until ripe. Refrigerate ripe peaches for up to 5 days. 
•  Rinse before eating. 
•  Peaches have vitamin A, which is good for your eyes and skin. 

Quick Tips
• Put peach slices on hot or cold breakfast cereals, waffles or pancakes.
• Chop peaches and add to low-fat yogurt.
•  Do not throw away bruised peaches. Slightly damaged fruit can be cooked into  

a delicious sauce. 

Kids can:
•  Rinse peaches.
•  Add chopped peaches to salsas.

Peach Compote 

Just Peachy Salsa 

Ingredients:
4 cups chopped peaches 
2 cups chopped nectarines  
 or plums 
2 tablespoons honey 
1 teaspoon lemon zest 
1 cinnamon stick or 1 teaspoon  
 ground cinnamon

Ingredients:
2 cups diced peaches 
3/4 cup diced cucumber 
1/4 cup finely diced red onion 
1/4 cup chopped cilantro 
1 jalapeño, seeds removed  
 and finely diced  
2 tablespoons lime juice 
Salt and pepper to taste

Directions:
1. In a pot over medium heat, add fruit and honey. 
2. Add lemon zest and cinnamon. Stir.
3. Cook until fruit is soft, about 10 to 12 minutes.
4. Serve immediately or refrigerate and enjoy cold.
5. Refrigerate leftovers.
Makes 4 servings. Adapted from  
marthastewart.com.

Directions:
1. In a medium bowl, combine all ingredients  

and toss well.
2. Serve or chill and enjoy! 
3. Refrigerate leftovers.
Makes 8 servings. Adapted from 
vegetariantimes.com.

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://marthastewart.com
http://vegetariantimes.com
http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org


Bengali

শেি ফল
•  এমন তেচ ফলগুতল বেপে তনন বেগুপলোর ব�োসো লোল, বভলপভপটর মপিো।
•   তেচ ফলপক সরোসতর সূেজিোপলোক লোগপি বদপেন নো এোং নো েোকো েেজিন্ত ঘপরর িোেমোত্রোে 
বরপ� তদন। েোঁকো তেচ ফল 5 তদন েেজিন্ত তরিপ্ বরপ� তদন।

•  �োওেোর আপগ ভোপলো কপর ধুপে তনন।
•  তেচ ফপল েোকো তভটোতমন-এ আেনোর বচো� ও ত্বপকর ্ন্য উেকোরী।

দ্রুত েরামর্শ
• গরম েো ঠোন্ো বব্রকফোপটের তসতরেোল, ওপেপফলস েো ে্যোনপকপক তেচফপলর টুকপরো বমশোপি েোপরন।
• তেচফল টুকপরো কপর বকপট কম চতেজিেুক্ত দইপে তদপি েোপরন।
•  দোগ ধরো তেচ ফলগুতল বফপল বদপেন নো! অল্প নষ হপে েোওেো ফল তদপে সুস্োদ ুসস েোনোপনো বেপি েোপর।

শরশুরা:
•  তেচফল ধুপি েোপর।
•  সোলসোপি তেচফপলর কুতচ তদপি েোপর।

শেি ফপলর গ্মারব্া 

েপুরা শেপি ভরেরু সালসা 

উেকরণ:
4 কোে কুচপনো তেচ ফল
2 কোে কুচপনো বনকটোতরন েো লিোম
2 বটতেল চোমচ মধু
1 চো-চোমচ বলেরু ব�োসোর চূণজি
1টি দোরতচতনর টুকপরো অেেো 1 চো-চোমচ  
 দোরতচতন গুপ়িো

উেকরণ:
2 কোে টুকপরো কপর কোটো তেচ ফল
3/4 কোে টুকপরো কপর কোটো শশো
1/4 কোে তমতহ কপর কোটো লোল বেেঁো্
1/4 কোে কুচপনো ধপনেোিো
1টো ্োলোতেপনো, েী্ বফপল সরু টুকপরো করো  
2 বটতেল চোমচ বলেরু রস
লেণ ও বগোলমতরচ, স্োদ অনেুোেী

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	মোঝোতর আঁপচ একটি েোপত্র ফল ও মধু একসোপে তদপে তদন। 
2.	বলেরু ব�োসোর চূণজি ও দোরতচতন তদন। নো়িপি েোকুন।
3.	ফল নরম নো হওেো েেজিন্ত, প্রোে 10 বেপক 12 তমতনট রোন্ো করুন।
4.	ি�নই েতরপেশন করুন েো তরিপ্ বরপ� ঠোন্ো হপল বচপ� বদ�ুন।
5.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।

4 বার েশরপবরন করা যায়। marthastewart.com বেপক 
সাংকতলি।

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো মোঝোতর মোপের েোপত্র, সমস্ উেকরণ তনপে ভোলভোপে 

বমশোন।
2.	এ�নই েতরপেশন করুন অেেো ঠোন্োে বরপ� েপর বচপ� বদ�ুন! 
3.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।

8 বার েশরপবরন করা যায়। vegetariantimes.com বেপক 
সাংকতলি।

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।



Pears
•  Choose pears that are slightly soft around the stem  

and have no bruises.
• Refrigerate for up to 5 days.
• Rinse well before eating.
• Pears have fiber, which helps to keep you regular.

Quick Tips
• Chop pears and add to a tossed salad.
• Layer pear slices on cheese and crackers.
• Try sliced pears on a peanut butter sandwich.

Kids can:
•  Rinse pears.
•  Chop pears with a plastic knife. 

Poached Pears With Cider Sauce 

Pear Chutney

Ingredients:
3 cups apple cider 
1 teaspoon cinnamon 
2 slices fresh ginger root 
4 pears, cored and chopped 
1 teaspoon mint leaves (optional)

Ingredients:
4 pears, cored and finely sliced  
1 onion, chopped 
2 teaspoons honey 
1/2 cup white wine vinegar 
1 cinnamon stick 
1 small bay leaf 
Salt and pepper to taste

Directions:
1. In a large pot over medium heat, bring the cider, 

cinnamon and ginger to a boil.
2. Add the pears and cook for about 15 minutes.  

Remove pears.
3. Raise heat to high and cook liquid until it thickens.
4. Pour liquid over pears and add mint leaves.
5. Serve and enjoy!
6. Refrigerate leftovers.
Makes 6 servings. Adapted from The Angelica  
Home Kitchen by Leslie McEachern.

Directions:
1. In a large pot, combine all ingredients over  

medium heat and bring to a boil.
2. Reduce heat to low and cook for 10 minutes or  

until the pears turn soft and the mixture thickens.
3. Let it cool, serve and enjoy!
4. Refrigerate leftovers.
Makes 4 servings. Adapted from foodandwine.com.

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://foodandwine.com
http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org


Bengali

নারোশত
•  এমন নোশেোতি বেপে তনন বেগুতলর বেোঁটোর কোপে একটু নরম আর বেগুতলপি 
বকোনও কোটো বেঁ়িোর দোগ বনই।

• তরিপ্ 5 তদন েেজিন্ত বরপ� তদপি েোপরন।
• �োওেোর আপগ ভোপলো কপর ধুপে তনন।
• নোশেোতিপি েোকো ফোইেোর আেনোপক িরিো্ো েোকপি সোহোে্য কপর।

দ্রুত েরামর্শ
• নোশেোতি কুতচকুতচ কপর বকপট টসে স্যোলোপে তদপে তনন।
• েতনর এোং �োস্ো তেসু্পটর উের নোশেোতির ফোতল তদপে বেপক তদন।
• তচনোেোদোপমর মো�ন বদওেো স্যোন্উইপচর মপধ্য নোশেোতি ফোতল তদপে ব�পে বদ�পি েোপরন।

শরশুরা:
•  নোশেোতি ধুপে তদপি েোপর।
•  লি্যোতটেপকর েুতর তদপে নোশেোতি কোটপি েোপর।

শসডার সস সহপযাপগ নারোশতর গ্োি 

নারোশতর িাটশন

উেকরণ:
3 কোে অ্যোপেল তসেোর
1 চো-চোমচ দোরতচতন
2 ফোতল টোটকো আদোর টুকপরো
4 নোশেোতি, ব�োসো েোত়িপে টুকপরো কপর কোটো
1 চো-চোমচ েুতদনো েোিো (ইপছে হপল)

উেকরণ:
4টি নোশেোতি, ব�োসো েোত়িপে সরু ফোতল কপর  
 কোটো  
1টি বেেঁো্, কুচোপনো
2 চো-চোমচ মধু
1/2 কোে বহোেোইট ওেোইন তভপনগোর
1টি দোরুতচতনর টুকপরো
1টি বেোট বি্েোিো
লেণ ও বগোলমতরচ, স্োদ অনেুোেী

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	মোঝোতর িোপে একটি ে়ি েোপত্র, তসেোর, দোরতচতন, আদো তদপে িো তসদ্ধ 

করুন।
2.	নোশেোতি বেপল িো প্রোে 15 তমতনট ধপর রোন্ো করুন। নোশেোতি িুপল 

তনন।
3.	িোে েোত়িপে বেতশ কপর তদন এোং রস ঘন নো হওেো েেজিন্ত রোন্ো করুন।
4.	নোশেোতির উের বসই রস বেপল েুতদনো েোিো সহপেোপগ েতরপেশন করুন।
5.	েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
6.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।
6 বার েশরপবরন করা যায়। Leslie McEachern এর দ্য 
অ্যোপ্তলকো বহোম তকপচন বেপক সাংকতলি।

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	মোঝোতর আঁপচ একটি ে়ি েোপত্র সে উেকরণ েতসপে বসদ্ধ কপর তনন।
2.	িোে কতমপে তদন এোং 10 তমতনট ধপর েো নোশেোতি নরম নো হওেো েেজিন্ত 

রোন্ো কপর তমশ্রণটি ঘন করুন।
3.	ঠোন্ো কপর েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
4.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।

4 বার েশরপবরন করা যায়। foodandwine.com বেপক সাংকতলি।

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।



Peppers
•  Choose firm peppers with no soft spots.
•  Refrigerate peppers for 7 to 10 days.
•  Before eating, rinse and remove the stem, core and seeds.
•  Peppers have vitamin C, which is good for fighting colds  

and healing cuts.

Quick Tips
• Peppers can be eaten raw. Cut into strips and eat plain or with a low-fat dip.
•  To roast peppers, place in a dry pan and cook over medium-high heat until skins darken. 

Place in a covered bowl for 5 minutes. Remove seeds and chop.
• Add chopped peppers to pasta sauce or rice dishes. 

Kids can:
•  Rinse peppers before using.
•  Help remove the seeds with a spoon. 

Bell Pepper and White Bean Salad

Pepper and Tomato Stew

Ingredients:
3 cups chopped arugula or  
 spinach leaves 
1 cup chopped red bell pepper 
1/3 cup sliced red onion 
1 1/2 cups cooked or 1 can  
 (15 1/2 ounces) white beans,   
 drained and rinsed 
1 1/2 tablespoons balsamic  
 or other vinegar 
1 tablespoon vegetable oil 
1 garlic clove, minced  
Salt and black pepper to taste

Ingredients:
1 tablespoon vegetable oil 
1 cup chopped onion 
3 garlic cloves, sliced 
5 cups chopped tomatoes 
5 cups chopped yellow and  
 red bell peppers 
2 teaspoons paprika 
1/4 teaspoon red pepper flakes  
 (optional) 
Salt and black pepper to taste

Directions:
1. In a large bowl, combine arugula (or spinach), 

peppers, red onion and white beans.
2. To make dressing, mix vinegar, oil, garlic, salt and 

black pepper in a small bowl.
3. Pour dressing over salad and mix well.
4. Serve and enjoy!
5. Refrigerate leftovers.
Makes 6 servings. Adapted from cookinglight.com.

Directions:
1. In a large pot, heat oil over medium heat.
2. Add onion and garlic and cook until soft, about  

5 minutes. Stir often.
3. Add tomatoes, peppers, paprika and red pepper 

flakes, and stir. Cook until peppers are soft, about 
20 minutes.

4. Serve hot and enjoy! 
5. Refrigerate leftovers. 
Makes 6 servings. Adapted from Vegetarian 
Cooking for Everyone by Deborah Madison. 

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://cookinglight.com
http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org


Bengali

মশরি
•  নরম দোগ নো েোপক টোটকো মতরচগুতল বেপে তনন।
•  7 বেপক 10 তদন েেজিন্ত তরিপ্ রো�ুন।
•  �োওেোর আপগ, ধুপে তনপে এোং বেোঁটো, মোপঝর তশরো এোং েী্গুতল বফপল তদন।
•  মতরপচ তভটোতমন-তস েোকো সতদজিকোতশর সোপে ল়িোই ও কোটো বেঁ়িো সোরোপনোর ্ন্য 
উেকোরী।

দ্রুত েরামর্শ
• মতরচ কোচঁো �োওেো েোে। লম্ো টুকপরো কপর বকপট কোচঁো েো বকোপনো তেপে মোত�পে �োন।
•  মতরচ বরোটে করপি, শুকপনো ে্যোপন বরপ� উেপরর ব�োসো কোপলো নো হওেো েেজিন্ত মোঝোতর বেপক বেতশ আপঁচ ঝলপস তনন। েোকো বদওেো 
বকোপনো েোপত্র 5 তমতনপটর ্ন্য বরপ� তদন। েী্ বের কপর কুতচকুতচ কপর বকপট তনন।

• কুচপনো লঙ্ো েোস্োর সপস েো ভোপির বকোপনো েপদ তদন।

শরশুরা:
•  ে্যেহোর আপগ মতরচ ধুপে তদপি েোপর।
•  চোমচ তদপে মতরপচর েী্ বফপল তদপি সোহোে্য করপি েোপর।

গ্বল গ্েোর ও সাদা শবপনর সল্ালাড

মশরি এবং টপমপটার টুি

উেকরণ:
3 কোে কুচপনো অরুগুলো েো েোলাং শোক
1 কোে টুকপরো করো লোল বেল বেেোর
1/3 কোে ফোতল কপর কোটো লোল বেেঁো্
1 1/2 কোে বসদ্ধ করো েো 1 ক্যোন  
 (15 1/2 আউন্স) সোদো তেন, ্ল ঝত়িপে  
 েতরষ্োর করো
1 1/2 বটতেল চোমচ েোলপসতমক েো অন্য  
 তভপনগোর
1 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল
1টি রসুন বকোেো, কুচপনো  
লেণ এোং বগোলমতরচ, স্োদ অনেুোেী

উেকরণ:
1 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল
1 কোে কুচপনো বেেঁো্
3টি রসুপনর বকোেো ফোতল কপর কোটো
5 কোে কুচপনো টপমপটো
5 কোে কুচপনো লোল ও হলদু বেল বেেোর
2 চো-চোমচ েোেতরকো
1/4 চো-চোমচ লোল মতরপচর বলেকস (ইপছে হপল) 
স্োদমপিো লেণ ও বগোলমতরচ

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	আরুগুলো (েো েোলাং), মতরচ, লোল বেেঁো্, এোং সোদো তেন একটো ে়ি েোপত্র 

তমতশপে তনন।
2.	বরেতসাং তিতর করপি, একটি বেোট েোপত্র বিল, তভপনগোর, রসুন, লেণ এোং 

বগোলমতরচ তনন।
3.	তমশ্রণটো স্যোলোপের উেপর বেপল ভোলভোপে তমতশপে তনন।
4.	েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
5.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।

6 বার েশরপবরন করা যায়। cookinglight.com বেপক সাংকতলি।

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি েোপত্র, মোঝোতর আঁপচ বিল গরম করুন।
2.	বেেঁো্ এোং রসুন তদপে নরম নো হওেো েেজিন্ত, প্রোে 5 তমতনট রোন্ো 

করুন। মোপঝ মোপঝই নো়িপি েোকুন।
3.	টপমপটো, মতরচ, েোেতরকো, এোং লোল লঙ্োর ব�োসো তদপে নো়িুন। মতরচ 

নরম নো হওেো েেজিন্ত, প্রোে 20 তমতনট রোন্ো করুন।
4.	গরম গরম েতরপেশন কপর বচপ� বদ�ুন! 
5.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন। 

6 বার েশরপবরন করা যায়। Deborah Madison এর 
বভত্টোতরেোন কুতকাং ফর এভতরওেোন বেপক সাংকতলি।

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।



Plums
•  Choose plums that are slightly soft to the touch. 
•  Store unripe plums on the counter at room temperature.  

Store ripe plums in the refrigerator for several days.
• Plums are sweeter and juicier at room temperature. 
• Plums have vitamin K, which helps to heal cuts and build bones. 

Quick Tips
• Different types of plums can be used in place of another in recipes. Try new colors and shapes!
• Plums can be frozen. Rinse, dry and remove the pit before freezing.
•  Do not let bruised plums go to waste! Add them to a blender along with banana and yogurt 

for a delicious smoothie. 

Kids can:
•  Rinse plums before using and eating. 
•  Help shop for different kinds of plums at the market. 

Spiced Plums

Plum Cucumber Salad

Ingredients:
6 black or red plums, chopped 
1 tablespoon honey 
3/4 teaspoon cinnamon 
1/2 teaspoon allspice (optional)

Ingredients:
6 black or red plums, diced 
1 1/2 cups diced cucumbers 
1/2 red onion, diced 
1 red bell pepper, diced 
1/4 cup chopped cilantro leaves  
 (optional) 
2 tablespoons balsamic vinegar,  
 or other vinegar 
1 tablespoon vegetable oil 
Salt and black pepper to taste

Directions:
1. In a medium pot over high heat, combine  

plums, honey, cinnamon and allspice.
2. Bring to a boil, then reduce heat and cover.  

Cook for 10 minutes, stirring often. 
3. Remove cover and cook 5 more minutes,  

or until plums thicken.
4. Serve and enjoy!
5. Refrigerate leftovers.
Makes 6 servings. Adapted from  
theveggieclub.wordpress.com.

Directions:
1. In a large bowl, combine plums, cucumber, onion, 

bell pepper and cilantro.
2. To make dressing, whisk vinegar, oil, salt and black 

pepper in a small bowl.
3. Add dressing to the large bowl and toss well.
4. Serve and enjoy!
5. Refrigerate leftovers.
Makes 6 servings. Adapted from finecooking.com.

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://theveggieclub.wordpress.com
http://finecooking.com
http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org
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আলপুবাখারা
•  এমন আলপুেো�োরো বেপে তনন বেগুপলো স্পশজি করপলই নরম মপন হে।
•  কোঁচো আলপুেো�োরো ঘপরর িোেমোত্রোে িোপক বরপ� তদন।  
েোকো আলপুেো�োরো বেশ তকেু তদন তরিপ্ রো�ো বেপি েোপর।

• আলপুেো�োরো ঘপরর িোেমোত্রোে সেপেপক বেতশ তমতষ এোং রপস ভরো েোপক।
•  আলপুেো�োরোে তভটোতমন বক আপে, েো কোটো বেঁ়িো সোরোপি এোং হো়ি বেোক্ত করপি 
সোহোে্য কপর।

দ্রুত েরামর্শ
•  বরতসতেগুতলপি বেপকোপনো একটি উেকরপণর েদপল তেতভন্ ধরপনর আলপুেো�োরো ে্যেহোর করো বেপি েোপর। নিুন রঙ ও রূেগুতল 
ের� কপর বদ�ুন!

• আলপুেো�োরো তরিপ্ বরপ� তহমোতেি অেস্োে রো�পি েোরপেন। ভোপলো কপর ধুপে শুতকপে তনপে তরিপ্ রো�োর আপগ েী্টি বফপল তদন।
•  অল্প নষ হপে েোওেো আলপুেো�োরো বফপল বদপেন নো! বসগুতল একটি বব্ন্োর বমতশপন তদপে িোপি কলো ও দই তমতশপে সুস্োদ ুসু্তদ তিতর 
কপর তনপি েোপরন।

শরশুরা:
•  ে্যেহোর ও �োওেোর আপগ আলপুেো�োরো ধুপে তদপি েোপর।
•  েো্োপর তেতভন্ ধরপনর আলপুেো�োরো তকনপি সোহোে্য করপি েোপর।

মরলাদার আলুপবাখারা

আলুপবাখারা ররার সল্ালাড

উেকরণ:
6টি কোপলো েো লোল আলপুেো�োরো, টুকপরো কপর  
 কোটো
1 বটতেল চোমচ মধু
3/4 চো-চোমচ দোরতচতন
1/2 চো-চোমচ অলস্পোইস (ইপছে হপল)

উেকরণ:
6টি কোপলো েো লোল আলপুেো�োরো, টুকপরো কপর  
 কোটো
1 1/2 কোে টুকপরো কপর কোটো শশো
1/2 লোল বেেঁো্, টুকপরো করো
1টি লোল বেল বেেোর, টুকপরো কপর কোটো
1/4 কোে কুচপনো ধপনেোিো (ইপছে হপল) 
2 বটতেল চোমচ েোলপসতমক তভতনগোর, েো অন্য  
 তভপনগোর
1 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল
স্োদমপিো লেণ ও বগোলমতরচ

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	ক়িো আঁপচ একটি মোঝোতর মোপের েোপত্র আলপুেো�োরো, মধু, দোরতচতন ও 

অলস্পোইস একসোপে বমশোন।
2.	তসদ্ধ হওেো েেজিন্ত অপেষেো করুন, এেোর িোে কতমপে তদন ও বেপক তদন। 

মোপঝ মোপঝ বনপ়ি তদপে, 10 তমতনট রোন্ো করুন। 
3.	েোকনো সতরপে আরও 5 তমতনট েো েিষেণ নো েেজিন্ত আলপুেো�োরো ঘন হপছে 

িিষেণ রোন্ো করুন।
4.	েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
5.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।
6 বার েশরপবরন করা যায়। theveggieclub.wordpress.com 
বেপক সাংকতলি।

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটি ে়ি েোপত্র আলপুেো�োরো, শশো, বেেঁো্, বেল বেেোর ও ধপনেোিো 

একসোপে বমশোন।
2.	বরেতসাং তিতর করপি একটি বেোট েোপত্র বিল, তভপনগোর, লেণ এোং 

বগোলমতরচ তমতশপে নো়িোন।
3.	ে়ি েোটিপি বরেতসাং তদপে ভোল কপর বসগুতল নো়িোচো়িো কপর তনন।
4.	েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
5.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।
6 বার েশরপবরন করা যায়। finecooking.com বেপক সাংকতলি।

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।



Potatoes
•  Choose potatoes that are firm and have no green spots.
•   To keep potatoes and onions from spoiling too quickly,  

keep them separate and store in a cool, dry place for up  
to 2 weeks. Skins are delicious and nutritious. Just scrub  
and rinse well before preparing.

•  Potatoes have potassium, which is good for your heart. 
 

Quick Tips
• Add potatoes to a soup or stew.
• Eat the potato skin to get more fiber and potassium. 
•  Cover raw, cut potatoes completely with cold water to keep them from turning brown.  

Store in the refrigerator and use within 24 hours.

Kids can:
•  Choose potatoes that are smooth, with few flaws on the skins.

Smashed Potatoes With Kale

Pan-Roasted Potatoes

Ingredients:
1 tablespoon vegetable oil 
5 garlic cloves, minced 
6 cups diced potatoes  
6 cups diced kale  
3 tablespoons chopped  
 scallions, whites and    
 greens separated  
1/4 teaspoon red pepper flakes 
Salt and black pepper to taste

Ingredients:
2 tablespoons vegetable oil  
1/2 teaspoon salt  
4 to 5 potatoes, cut into even  
 pieces 
1 tablespoon fresh basil,  
 thyme, parsley or oregano,  
 minced (optional)

Directions:
1. In a large frying pan, heat oil over medium heat. 
2. Add garlic and scallion whites and cook for 2 minutes, 

stirring often. 
3. Add potatoes and cook for 5 minutes.
4. Add kale and cook for 5 more minutes.
5. Add 1 cup of water, cover and cook them for 5  

more minutes.
6. Mash potatoes and kale until smooth.
7. Add scallion greens, red pepper flakes, salt and black 

pepper to taste.
8. Serve hot and enjoy!
9. Refrigerate leftovers.
Makes 8 servings. Submitted by Beth Bainbridge, 
Stellar Farmers Markets.

Directions:
1. In a large frying pan, heat oil and salt over medium-high 

heat. Add potatoes in a single layer, cut side down. 
2. Cook for 10 minutes, uncovered. Do not stir!
3. When potatoes turn brown, turn heat to low, cover  

and cook until potatoes are soft, about 15 minutes.
4. Add fresh herbs and toss to mix. 
5. Serve hot and enjoy!
6. Refrigerate leftovers.
Makes 5 servings. Adapted from food52.com.

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://food52.com
http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org
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আলু
•  শক্ত এোং সেু্  বেোে নো েোকো আল ুবেপে তনন।
•   িো়িোিোত়ি আল ুআর বেেঁো্ েোপি নষ নো হে িোর ্ন্য বসগুতল আলোদো কপর 
বকোপনো ঠোন্ো ও শুষ্ ্োেগোে 2 সপ্োহ েেজিন্ত বরপ� তদন। ব�োসোগুতল সুস্োদ ুএোং 
েুতষকর। তিতর করোর আপগ, ভোল কপর ঘপষ ধুপে তনন।

•  আলপুি েোকো েটোতশেোম, আমোপদর হৃৎতেণ্ড সুস্ রো�োর ্ন্য উেকোরী। 

দ্রুত েরামর্শ
• বকোপনো সু্যে েো ক্যোপসপরোপল আল ুতদন।
• আপরো বেতশ ফোইেোর ও েটোতশেোম বেপি আলরু ব�োসো �োন।
•  েোপত্রর মপধ্য কোঁচো, কোটো আল ুঠোন্ো ্পল েুতেপে বসগুতল েোকো তদপে রো�ুন েোপি িো েোদোতম নো হপে েোে। তরিপ্ বরপ� তদন এোং 

24 ঘন্োর মপধ্য ে্যেহোর করুন।

শরশুরা:
•  মসৃণ, ত্বপক অল্প �ুিঁ েোকো আলগুুপলো বেপে তনপি েোপর।

কাপল শদপয় আলুর ভত্শ া

েল্াপন গ্রাটি করা আলু

উেকরণ:
1 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল
5টি রসুপনর বকোেো, কুচপনো
6 কোে টুকপরো করো আল ু 
6 কোে টুকপরো করো কোপল  
3 বটতেল চোমচ কু্চপনো স্্যোতলেন, সোদো আর  
 সেু্  আলোদো কপর  
1/4 চো-চোমচ লোল লঙ্োর ব�োসো
লেণ ও বগোলমতরচ, স্োদ অনেুোেী

উেকরণ:
2 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল  
1/2 চো-চোমচ লেণ  
4 বেপক 5টি আল,ু সমোন টুকপরো কপর কোটো
1 বটতেল চোমচ টোটকো বেতসল েোিো, েোইম,  
 েোসজিপল েো ওতরগোপনো, কুতচ কপর কোটো  
 (ইপছে হপল)

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি রিোইাং ে্যোপন, মোঝোতর আঁপচ বিল গরম করুন। 
2.	রসুন ও সোদো স্্যোতলেন তদপে 2 তমতনট নো়িোচো়িো করুন। 
3.	আল ুতদপে 5 তমতনট রোন্ো করুন।
4.	কোপল তদপে আপরো 5 তমতনট রোন্ো করুন।
5. 1 কোে ্ল বেপল, েোকো তদন এোং আপরো 5 তমতনট রোন্ো করুন।
6.	মণ্ড মসৃণ নো হওেো েেজিন্ত আল ুএোং কোপল একসোপে চটকোপি েোকুন।
7.	সেু্  স্্যোতলেন, লোল লঙ্োর ব�োসো এোং স্োদমপিো লেণ ও বগোলমতরচ তদন।
8.	গরম গরম েতরপেশন কপর বচপ� বদ�ুন!
9.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।
8 বার েশরপবরন করা যায়। বটেলোর ফোমজিোরস মোপকজি টস-এর  
Beth Bainbridge ্মো তদপেপেন।

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	মোঝতর-উচ্চ িোপে একটি ে়ি মোপের রিোইাং ে্যোপন বিল এোং লেণ গরম 

করুন। আলগুুপলো এমনভোপে তদন েোপি বসগুতল ে্যোপনর গোপে বলপগ েোপক 
এোং কোটো তদকটি তনপচর তদপক েোপক।

2.	নো বেপক, 10 তমতনট ধপর রোন্ো করুন। নো়িপেন নো!
3.	আলগুুপলো েোদোতম হপে বগপল, আঁচ কতমপে তদন, েোকো তদপে আলগুুপলো নরম 

নো হওেো েেজিন্ত 15 তমতনট ধপর রোন্ো করুন।
4.	টোটকো হোেজি তদপে উের তদপে তমতশপে তনন। 
5.	গরম গরম েতরপেশন কপর বচপ� বদ�ুন!
6.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।
5 বার েশরপবরন করা যায়। food52.com বেপক সাংকতলি।

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।



Pumpkin
•  Choose pumpkins with bright orange skin and no spots.
•  Store in a cool, dry place for up to 1 month.
•  Before cooking, rinse, cut in half, remove seeds and cut into small 

pieces. Boil or roast until pieces are tender, about 10 to 20 minutes. 
•  Pumpkin has vitamin A, which is good for your eyes and skin. 

Quick Tips
• Puree cooked pumpkin and add to pancake batter.
•  Scoop out seeds from the pumpkin and rinse. Salt seeds lightly and bake at 350 degrees 

Fahrenheit for 15 minutes.
•  Pumpkin is a type of winter squash. Any type of winter squash can be used in place  

of another. 

Kids can:
•  Scoop out and rinse pumpkin seeds for baking.
•  Measure and add ingredients to recipes.

Curried Pumpkin and Potato

Pumpkin Sage Soup

Ingredients:
1 tablespoon vegetable oil 
1 onion, sliced 
1 garlic clove, chopped 
2 1/2 teaspoons curry powder 
1 pumpkin or any winter  
 squash, chopped 
2 potatoes, chopped 
3/4 cup raisins 
Salt and pepper to taste 
Chopped fresh cilantro,  
 to taste (optional)

Ingredients:
1 tablespoon vegetable oil 
2 cups chopped onion 
2 tablespoons chopped parsley 
2 tablespoons chopped sage 
4 cups diced pumpkin or  
 calabaza squash 
3 garlic cloves 
Salt and pepper to taste

Directions:
1. In a medium pot, heat oil over medium heat.
2. Add onion and cook for 5 minutes. Add garlic  

and cook for 1 more minute. 
3. Add curry powder, pumpkin, potatoes, salt and  

pepper. Cook for 5 minutes, stirring often.
4. Add 1 1/2 cups of water and raisins. Cover and  

cook until the pumpkin and potatoes are soft,  
5 to 10 minutes. 

5. Add cilantro. Serve and enjoy!
6. Refrigerate leftovers.
Makes 6 servings. Adapted from countryliving.com.

Directions:
1. In a large pot, heat over medium heat.
2. Add onion, parsley and sage and cook until onion is 

soft, about 6 to 8 minutes. Stir often.
3. Add pumpkin and garlic and cook 2 minutes.
4. Add 3 cups of water. Cover and cook until pumpkin is 

tender, about 12 to 15 minutes.
5. Puree in a blender, adding extra water as needed.  

Add salt and pepper to taste.
6. Return to pot to reheat or enjoy at room temperature.
7. Refrigerate leftovers.
Makes 6 servings. Adapted from bonappetit.com.

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://countryliving.com
http://bonappetit.com
http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org


Bengali

কুমপ�া
•  এমন কুমপ়িো বেপে তনন বেগুপলোর ব�োসো টকটপক কমলো এোং দোগমকু্ত।
•  সেজিোতধক 1 মোস বকোপনো ঠোন্ো, শুষ্ ্োেগোে বরপ� তদন।
•  রোন্োর আপগ, কুমপ়িো অপধজিক কপর বকপট তনপে ভোল কপর ধুপে েী্ েোত়িপে তনন, এোং 
িোরের বেোট টুকপরো কপর কোটুন। বেোট টুকপরোগুতল নরম নো হওেো েেজিন্ত বফোটোপি েোকুন 
েো বরোটে করুন, প্রোে 10 বেপক 20 তমতনট ধপর।

•  কুমপ়িোে েোকো তভটোতমন-এ আেনোর বচো� ও ত্বপকর ্ন্য উেকোরী। 

দ্রুত েরামর্শ
• এই ঘন কুমপ়িোর ভিজি ো েো তেউতর রোন্ো করো েোপক েপল এটি ে্যোনপকপকর তমশ্রপণ বমশোপনো েোে।
•  কুমপ়িো বেপক েী্ বেঁপচ েোদ তদপে ধুপে তনন। েীপ্ হোল্ো লেণ মোত�পে 15 তমতনপটর ্ন্য 350 তেতগ্ ফোপরনহোইপট বসপঁক তনন।
•  কুমপ়িো হল একধরপনর শীিকোলীন বস্োেোশ। বেপকোপনো ধরপনর শীিকোলীন বস্োেোপশর বষেপত্রই একটির েদপল আপরকটি 
ে্যেহোর করো েোে।

শরশুরা:
•  বেতকাংপের ্ন্য কুমপ়িো বেপক েী্ েোদ তদপে ধুপি েোপর।
•  রোন্োর প্রণোলীর ্ন্য েতরমোে করপি এোং বসই মপিো রোন্োে উেোদোন তদপি েোপর।

আলু কুমপ�ার তরকাশর

শমশটি কুমপ�ার গ্সইজ সলু্ে

উেকরণ:
1 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল
1টি বেেঁো্, ফোতল কপর কোটো
1টি রসুপনর বকোেো, কুচপনো
2 1/2 চো-চোমচ কোতর েোউেোর
1টি কুমপ়িো েো বেপকোন শীিকোলীন বস্োেোশ,  
 টুকপরো কপর কোটো
2টি আল,ু টুকপরো কপর কোটো
3/4 কোে তকশতমশ
লেণ ও বগোলমতরচ, স্োদ অনেুোেী
কুচপনো টোটকো ধপনেোিো, স্োদ অনেুোেী (ইপছে হপল)

উেকরণ:
1 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল
2 কোে টুকপরো কপর কোটো বেেঁো্
2 বটতেল চোমচ কুচোপনো েোসজিপল
2 বটতেল চোমচ কুচোপনো বসই্ েোিো
4 কোে বচৌপকো কপর কোটো কুমপ়িোর েো  
 কোলোেো্ো বস্োেোপশর টুকপরো
3টি রসুপনর বকোেো
স্োদ অনেুোেী লেণ ও বগোলমতরচ

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো মোঝোতর মোপের েোপত্র, মোঝোতর আঁপচ বিল গরম করুন।
2.	বেেঁো্ তদপে 5 তমতনট রোন্ো করুন। রসুন তদপে আপরো 1 তমতনট রোন্ো করুন।
3.	কোতর েোউেোর, কুমপ়িো, আল,ু লেণ, ও বগোলমতরচ তদপে তদন। মোপঝ মোপঝই 

বনপ়ি তদপে, 5 তমতনট রোন্ো করুন।
4. 1 1/2 কোে ্ল আর তকশতমশ তদন। কুমপ়িো এোং আল ুনরম নো হওেো েেজিন্ত 

প্রোে 5 বেপক 10 তমতনট ধপর েোকো তদপে রোন্ো করুন। 
5.	ধপনেোিো তদপে তদন। েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
6.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।
6 বার েশরপবরন করা যায়। countryliving.com বেপক সাংকতলি।

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি েোপত্র, মোঝোতর আঁপচ বিল গরম করুন।
2.	বেেঁো্, েোসজিপল, ও বসই্ তদপে বেেঁো্ নরম নো হওেো েেজিন্ত রোন্ো করুন, 

প্রোে 6 বেপক 8 তমতনট। মোপঝ মোপঝই নো়িপি েোকুন।
3.	কুমপ়িো ও রসুন তদপে 2 তমতনট রোন্ো করুন।
4. 3 কোে ্ল তদন। কুমপ়িো নরম নো হওেো েেজিন্ত প্রোে 12 বেপক 15 তমতনট 

বেপক তদপে বসদ্ধ করুন।
5.	বব্ন্োর বমতশপন তদপে ঘন রপসর মি েোনোন, প্রপেো্ন মি অতিতরক্ত ্ল 

তদন। স্োদমপিো লেণ ও বগোলমতরচ তমতশপে তদন।
6.	েোত্রটিপি তদপে আেোর গরম করুন েো ঘপরর িোেমোত্রোে িো বচপ� বদ�ুন।
7.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।
6 বার েশরপবরন করা যায়। bonappetit.com বেপক সাংকতলি।

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।



Radishes
•  Choose firm radishes with smooth skins and no bruises. If the  

greens are attached, they should not be wilted.
•  Remove greens and store unwashed radishes in the refrigerator  

for up to 2 weeks. Refrigerate radish greens in a damp paper  
towel for 2 to 3 days. 

•  Radishes and radish greens can be eaten raw or cooked. 
•  Radishes have vitamin C, which is good for fighting colds and healing cuts.

Quick Tips
• Radishes can be boiled, baked, steamed or roasted.
• Combine grated radishes and zucchini with lime juice to make a delicious slaw for tacos.
• 1 bunch of radishes gives you about 2 1/2 cups of sliced radishes. 

Kids can:
•  Break off radish greens.
•  Scrub radishes before preparing.

Radish Stir-Fry With Sugar Snap Peas

Rita’s Pickled Radishes

Ingredients:
1 tablespoon vegetable oil 
1/2 cup diced shallots 
3 cups chopped sugar snap peas 
2 cups sliced radishes 
1/4 cup orange juice 
2 tablespoons chopped fresh dill 
Salt and pepper to taste

Ingredients:
2 cups thinly sliced radishes 
1/2 teaspoon salt 
1 tablespoon honey  
1 cup lime juice (4 limes)  
1 tablespoon chopped mint  
 or cilantro (optional) 

Directions:
1. In a large pan, heat oil over medium heat.
2. Add shallots and cook until soft, about 3 minutes.
3. Add snap peas and cook 3 minutes. Add radishes 

and cook 3 more minutes. Stir.
4. Add orange juice and dill. 
5. Add salt and pepper to taste.
6. Mix well. Serve and enjoy! 
7. Refrigerate leftovers.
Makes 4 servings. Adapted from smittenkitchen.com.

Directions:
1. In a small bowl, sprinkle sliced radishes with salt.  

Set aside. 
2. To make dressing, combine honey, lime juice and 

herbs (if using) in a small bowl and mix.
3. Pour dressing over radishes.
4. Cover and set aside at room temperature for 20 to  

30 minutes.
5. Drain liquid before serving.
6. Enjoy, or refrigerate and serve cold!
7. Refrigerate leftovers.
Makes 8 servings. Submitted by Rita Khatun,  
Stellar Farmers Markets.

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://smittenkitchen.com
http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org


Bengali

মপুলা
•  মসৃণ ত্বপকর দোগতেহীন মপুলো বেপে তনন। েোিোগুতল সপঙ্ েুক্ত েোকপল, বসগুপলো বেন 
বনতিপে নো েপ়ি।

•  েোিোগুতল েোদ তদপে আপধোেো অেস্োে সেজিোতধক 2 সপ্োহ েেজিন্ত তরিপ্ মপুলো রো�পি েোপরন। 
মপুলোর শোক বভ্ো কোগপ্র বিোেোপল তদপে মতু়িপে 2 বেপক 3 তদন েেজিন্ত তরিপ্ রো�ুন।

•  মপুলো এোং মপুলো শোল কোঁচো েো রোন্ো কপর �োওেো েোে।
•  মপুলোে তভটোতমন-তস েোকো সতদজিকোতশর সোপে ল়িোই ও কোটো বেঁ়িো সোরোপনোর ্ন্য উেকোরী।

দ্রুত েরামর্শ
• মপুলো বসদ্ধ কপর, বেক কপর, ভোতেপে েো বরোটে কপর �োওেো েোে।
• ট্যোপকোর সুস্োদ ুেুর েোনোপনোর ্ন্য তমতহ কপর কুচপনো মপুলো ও ্তুকতন সোপে েোতিপলেরু রস বমশোন।
• মপুলোর 1টি বগোেো বেপক আেতন প্রোে 2 1/2 কোে ফোতল কপর কোটো মপুলো েোপেন।

শরশুরা:
•  মপুলোর বেপক শোক আলোদো করপি েোপর।
•  রোন্োর প্রস্তুতির করোর আপগ মপুলো ঘপষ েতরষ্োর করপি েোপর।

মটরশুঁটি শদপয় অল্প গ্তপল মপুলা ভাজা

শরতার আিাশর মপুলা

উেকরণ:
1 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল
1/2 কোে বচৌপকো কপর কোটো গন্ধপেেঁো্
3 কোে টুকপরো করো মটরশুঁটি
2 কোে ফোতল কপর কোটো মপুলো
1/4 কোে কমলোপলেরু রস
2 বটতেল চোমচ কুচপনো টোটকো তেল
লেণ ও বগোলমতরচ, স্োদ অনেুোেী

উেকরণ:
2 কোে েোিলো ফোতল কপর কোটো মপুলো
1/2 চো-চোমচ লেণ
1 বটতেল চোমচ মধু  
1 কোে েোতিপলেরু রস (4টি েোতিপলে)ু  
1 বটতেল চোমচ কুচপনো েুতদনো েো ধপনেোিো  
 (ইপছে হপল) 

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি ে্যোপন, মোঝোতর আঁপচ বিল গরম করুন।
2.	গন্ধপেেঁো্ তদপে নরম নো হওেো েেজিন্ত, প্রোে 3 তমতনট রোন্ো করুন।
3.	মটরশুঁটি তদপে 3 তমতনট রোন্ো করুন। মপুলো তদপে আপরো 3 তমতনট রোন্ো 

করুন। নো়িপি েোকুন।
4.	কমলোপলেরু রস এোং তেল তদন। 
5.	স্োদমপিো লেণ ও বগোলমতরচ তমতশপে তদন।
6.	ভোল কপর তমতশপে তনন। েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন! 
7.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।
4 বার েশরপবরন করা যায়। smittenkitchen.com বেপক সাংকতলি।

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটি বেোট েোপত্র, ফোতল কপর কোটো মপুলোপি লেণ েত়িপে তদন। সতরপে 

রো�ুন। 
2.	বরেতসাং তিতর করপি, মধু, েোতিপলেরু রস এোং হোেজি (ে্যেহোর করপল) 

একটি বেোট েোপত্র তমতশপে তনন।
3.	তমশ্রণটো মপুলোর উেপর বেপল তদন।
4.	েোকো তদপে 20 বেপক 30 তমতনপটর ্ন্য ঘপরর িোেমোত্রোে বরপ� তদন।
5.	েতরপেশপনর আপগ অতিতরক্ত িরল বফপল তদন।
6.	এ�নই বচপ� বদ�ুন অেেো তরিপ্ বরপ� ঠোন্ো কপর েতরপেশন করুন!
7.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।

8 বার েশরপবরন করা যায়। বটেলোর ফোমজিোর'স মোপকজি ট-এর  
Rita Khatun ্মো তদপেপেন।

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।



Spinach
•  Choose spinach with crisp, dark green leaves.
•  Wrap spinach in a paper towel or clean cotton dish towel.  

Place in a plastic bag and refrigerate for 3 to 7 days.
•  Before eating, put leaves in a bowl of cold water and rinse  

well to wash away all the dirt.
• Spinach has vitamin A, which is good for your eyes and skin. 

Quick Tips
• Add spinach to a soup, rice or pasta dish.
• Add raw spinach to a salad or smoothie for extra nutrients and flavor. 

Kids can:
•  Place spinach leaves in a bowl of water and move them around to wash.
•  Tear spinach leaves and add to a soup or smoothie. 

Fruit and Spinach Salad

Spinach and Beans

Ingredients:
4 cups fresh spinach, stems  
 removed and leaves torn 
1 cup sliced strawberries 
1 cup raisins 
2 tablespoons oil 
1 tablespoon lemon juice 
Salt and pepper to taste

Ingredients:
2 tablespoons vegetable oil 
1 onion, chopped 
2 garlic cloves, minced 
3 1/2 cups cooked Great  
 Northern beans 
6 cups fresh spinach,  
 stems removed 
1 tablespoon vinegar 
Salt and pepper to taste 

Directions:
1. In a large bowl, combine spinach, strawberries  

and raisins. Toss gently.
2. To make dressing, combine oil and lemon juice  

in a small bowl. Mix well.
3. Pour dressing on top of spinach mixture. Add salt 

and pepper to taste.
4. Toss well and serve. Enjoy!
5. Refrigerate leftovers.
Makes 4 servings. Adapted from cityharvest.org.

Directions:
1. In a large frying pan, heat oil over medium heat.
2. Add onion and cook for 2 minutes, stirring often.
3. Add garlic and cook 1 minute.
4. Add beans and cook until hot, about 3 minutes.
5. Add spinach in small batches and vinegar, stirring 

often until spinach is wilted, about 3 minutes. 
6. Season with salt and pepper and serve. Enjoy!
7. Refrigerate leftovers.
Makes 6 servings. 

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://cityharvest.org
http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org


Bengali

োলংরাক
•  কচকপচ, গোঢ় সেু্  েোিো আপে এমন েোলাংশোক বেপে তনন।
•  েোলাংশোক একটি কোগপ্র বিোেোপল েো েতরষ্োর কোেপ়ির তেশ বিোেোপল তদপে মতু়িপে 
রো�ুন। বসগুতল একটি লিোতটেপকর ে্যোপগ েুতকপে 3 বেপক 7 তদন েেজিন্ত তরিপ্ রো�ুন।

•  �োওেোর আপগ, শোপকর েোিোগুতল বেপক সে বনোাংরো দরূ করপি একটি েোপত্র ঠোন্ো 
্পল বসগুতল েুতেপে তনপে ভোল কপর েতরষ্োর কপর তনন।

• েোলাংশোপক েোকো তভটোতমন-এ আেনোর বচো� ও ত্বপকর ্ন্য উেকোরী।

দ্রুত েরামর্শ
• সু্যে, ভোি েো েোস্োর েপদ েোলাংশোক তদন।
• অতিতরক্ত েুতষ ও স্োপদর ্ন্য স্যোলোে েো সু্তদপি কোঁচো েোলাংশোক তদপি েোপরন।

শরশুরা:
•  েোলাংশোক ্পল ভরো বকোপনো েোপত্র বরপ� িো নো়িোচো়িো কপর েতরষ্োর করপি েোপর।
•  েোলাংশোপকর েোিোগুতল তেপ়ি বকোপনো সু্যপে েো সু্তদপি তদপি েোপর।

ফল ও োলংরাপকর সল্ালাড

োলংরাক ও শবন

উেকরণ:
4 কোে টোটকো েোলাংশোক, েোঁটি বফপল েোিো  
 তেপ়ি তনপি হপে
1 কোে ফোতল কপর কোটো স্ট্রপেতর
1 কোে তকশতমশ
2 বটতেল চোমচ বিল
1 বটতেল চোমচ েোতিপলেরু রস
লেণ ও বগোলমতরচ, স্োদ অনেুোেী

উেকরণ:
2 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল
1টি বেেঁো্, কুচোপনো
2টি রসুন বকোেো, কুতচ কপর কোটো
3 1/2 কোে বসদ্ধ করো বগ্ট নদজি োন তেন
6 কোে টোটকো েোলাংশোক, েোঁটো েোদ বদওেো
1 বটতেল চোমচ তভপনগোর
লেণ ও বগোলমতরচ, স্োদ অনেুোেী 

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি েোপত্র, েোলাংশোক, স্ট্রপেতর ও তকশতমশ তনন। আলপিো কপর 

তমতশপে তনন।
2.	বরেতসাং তিতর করপি একটি বেোট েোপত্র বিল এোং বলেরু রস একসোপে তনন। 

ভোল কপর তমতশপে তনন।
3.	বরেতসাংটো েোলাংশোপকর তমশ্রপণর উেপর বেপল তদন। স্োদমপিো লেণ ও 

বগোলমতরচ তমতশপে তদন।
4.	ভোলভোপে তমতশপে তনপে েতরপেশন করুন। বচপ� বদ�ুন!
5.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।

4 বার েশরপবরন করা যায়। cityharvest.org বেপক সাংকতলি।

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি রিোইাং ে্যোপন, মোঝোতর আঁপচ বিল গরম করুন।
2.	বেেঁো্ তদপে 2 তমতনট ধপর রোন্ো করুন, মোপঝ মোপঝ বনপ়ি তদন।
3.	রসুন তদপে 1 তমতনট রোন্ো করুন।
4.	তেন তদন এোং নরম নো হওেো েেজিন্ত, প্রোে 3 তমতনট রোন্ো করুন।
5.	অল্প-অল্প কপর েোলাংশোক ও তভপনগোর তদন, েোলাংশোক মপ্ নো আসো েেজিন্ত 

মোপঝ মোপঝই নো়িপি েোকুন, প্রোে 3 তমতনট রোন্ো করুন। 
6.	লেণ ও বগোলমতরচ মোত�পে তনন এোং েতরপেশন করুন। বচপ� বদ�ুন!
7.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।

6 বার েশরপবরন করা যায়। 

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।



Strawberries 
•  Choose strawberries that are bright, red and firm.
•  Refrigerate strawberries, unwashed, for 4 to 7 days.  

Rinse and remove stems before eating.
•  Strawberries have vitamin C, which is good for fighting  

colds and healing cuts. 

Quick Tips
• Top hot or cold cereal with chopped strawberries. 
• Mix strawberries with yogurt or cottage cheese.
• Blend strawberries with yogurt, honey and orange juice for a fruit smoothie. 

Kids can:
•  Take off the green tops from strawberries. 
•  Rinse strawberries before eating.

Strawberry-Basil Sauce

Strawberry Pepper Salsa

Ingredients:
4 cups chopped strawberries 
2 tablespoons honey 
2 tablespoons lemon juice 
1/4 cup sliced fresh basil

Ingredients:
2 cups chopped strawberries 
1/2 red onion, thinly sliced 
1 jalapeño pepper, diced 
1/2 red bell pepper, chopped 
1/2 green bell pepper, chopped 
1/2 orange bell pepper, chopped 
2 tablespoons lemon juice 
1 tablespoon vegetable oil  
Salt, black pepper and cilantro  
 to taste

Directions:
1. In a large pot, heat strawberries over medium heat. 
2. Cook until strawberries are soft, about 4 minutes.
3. Add honey and lemon juice and stir. Cook for 8 to  

10 minutes.
4. Turn off heat, add basil and stir well.
5. Serve hot or chilled.
6. Refrigerate leftovers.
Makes 8 servings. Adapted from marthastewart.com.

Directions:
1. In a medium bowl, combine all ingredients  

and mix well.
2. Serve and enjoy!
3. Refrigerate leftovers.
Makes 6 servings. Adapted from yummly.com.

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://marthastewart.com
http://yummly.com
http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org


Bengali

স্ট্রপবশর 
•  টকটপক লোল ও শক্তপেোক্ত স্ট্রপেতরগুতল বেপে তনন।
•  আপধোেো স্ট্রপেতর 4 বেপক 7 তদন েেজিন্ত তরিপ্ রো�ুন।  
�োওেোর আপগ বসগুতল ধুপে তনপে বেোঁটো বফপল তদন।

•  স্ট্রপেতরপি েোকো তভটোতমন-তস সতদজিকোতশর সোপে ল়িোই ও কোটো বেঁ়িো সোরোপনোর ্ন্য 
উেকোরী।

দ্রুত েরামর্শ
• গরম েো ঠোন্ো তসতরেোল েো শস্যদোনোর উের স্ট্রপেতর েত়িপে তদন।
• দই েো েোনোর সপঙ্ স্ট্রপেতর বমশোন।
• একটি ফপলর সু্তদ েোনোপি স্ট্রপেতর, দই, মধু এোং কমলোর রস ভোল কপর একসোপে বমশোন।

শরশুরা:
•  স্ট্রপেতরর উেপরর সেু্  েোিো েোদ তদপি েোপর।
•  �োওেোর আপগ স্ট্রপেতর ভোপলো কপর ধুপে তদপি েোপর।

স্ট্রপবশর-গ্বশসপলর সস

স্ট্রপবশর মশরপির সালসা

উেকরণ:
4 কোে স্ট্রপেতরর টুকপরো
2 বটতেল চোমচ মধু
2 বটতেল চোমচ বলেরু রস
1/4 কোে ফোতল করো কোটো টোটকো বেতসল েোিো

উেকরণ:
2 কোে স্ট্রপেতর টুকপরো
1/2 লোল বেেঁো্, সরু কপর ফোতল করো
1টো ্োলোতেপনো লঙ্ো, বচৌপকো কপর কোটো
1/2 লোল বেল বেেোর, টুকপরো কপর কোটো
1/2 সেু্  বেল বেেোর, টুকপরো কপর কোটো
1/2 কমলো বেল বেেোর, টুকপরো কপর কোটো
2 বটতেল চোমচ বলেরু রস
1 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল  
স্োদ অনেুোেী লেণ, বগোলমতরচ ও ধপনেোিো

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটি ে়ি েোপত্র, মোঝোতর িোপে স্ট্রপেতরগুপলো গরম করুন। 
2.	স্ট্রপেতরগুপলো নরম নো হওেো েেজিন্ত রোন্ো করুন, প্রোে 4 তমতনট সমে।
3.	মধু ও বলেরু রস তদপে নো়িুন। 8 বেপক 10 তমতনট ভোতেপে তনন।
4.	আঁচ েন্ধ করুন, বেতসল তদপে ভোল কপর বনপ়ি তদন।
5.	গরম গরম েো েরফ-ঠোন্ো কপর েতরপেশন করুন।
6.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।

8 বার েশরপবরন করা যায়। marthastewart.com বেপক 
সাংকতলি।

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো মোঝোতর মোপের েোপত্র সমস্ উেকরণ তদপে ভোল কপর তমতশপে তনন।
2.	েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
3.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।

6 বার েশরপবরন করা যায়। yummly.com বেপক সাংকতলি।

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।



Summer Squash 
•  Choose summer squash (yellow or green) that is firm and  

without soft spots.
•  Refrigerate in an open plastic bag for 7 to 10 days.
•  Before eating, scrub and rinse skin, then cut off ends. Seeds  

and skin are good to eat and full of fiber and nutrients!
•  Summer squash has potassium, which is good for your heart.

Quick Tips
• Grate summer squash and freeze raw or add to an omelet.
• Slice and add to salads or as part of a cold vegetable platter.
•  Steam chopped summer squash in a small amount of water for 3 minutes. Season with 

black pepper and fresh herbs. 

Kids can:
•  Rinse fresh squash.
• Grate squash, with supervision. 
• Cut squash with a plastic knife.

Summer Squash and White Bean Salad

Zucchini Spaghetti

Ingredients:
4 cups diced summer squash 
1 cup chopped red onion 
2 1/4 cups cooked or 1 can  
 (19 ounces) cannellini beans,  
 drained and rinsed 
2 tablespoons vegetable oil 
1/4 cup apple cider vinegar 
1/2 tablespoon chopped  
 rosemary 
Salt and pepper to taste 

Ingredients:
1 tablespoon oil 
1 cup chopped onion 
4 garlic cloves, minced 
2 cups chopped tomatoes 
4 cups zucchini, sliced into  
 thin strips 
Salt, black pepper and red  
 pepper flakes to taste

Directions:
1. In a large bowl, combine summer squash, onion  

and beans. 
2. In a small bowl, mix oil, vinegar, rosemary, salt and 

pepper. 
3. Pour oil mixture over bean-squash mixture and toss. 
4. Chill, serve and enjoy!
5. Refrigerate leftovers.
Makes 10 servings. Adapted from newhope360.com.

Directions:
1. In a large pan, heat oil over medium heat.
2. Add onion and cook until soft, about 5 minutes.
3. Add garlic and stir for 1 minute.
4. Add tomatoes and cook for 10 minutes, stirring often.
5. Add zucchini and cook until soft, about 3 minutes. 

Add red pepper flakes to taste.
6. Enjoy by itself or with your favorite pasta or grain!
7. Refrigerate leftovers.
Makes 8 servings.

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://newhope360.com
http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org
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সামার গ্্ায়ার 
•  শক্ত এোং নরম বেোে নো েোকো সোমোর বস্োেোশ (হলদু েো সেু্ ) বেপে তনন।
•  ব�োলো লিোতটেপকর ে্যোপগ সেজিোতধক 7 বেপক 10 তদন তরিপ্ রো�ুন।
•  �োওেোর আপগ, ঘপস, ব�োসো ভোল কপর ধুপে তনন, িোরেপর প্রোন্তগুতল বকপট তদন। 
েী্ এোং ব�োসো �োওেো ভোপলো, এপি ভরেুর ফোইেোর এোং েুতষ আপে!

•  সোমোর বস্োেোপশ েোকো েটোতশেোম, আেনোর হৃৎতেণ্ড সুস্ রো�োর ্ন্য উেকোরী।

দ্রুত েরামর্শ
• সোমোর বস্োেোশ তমতহ কপর বকপট কোঁচো অেস্োপিই তরিপ্ বরপ� তদন েো বকোপনো ওমপলপট তদন।
• ফোতল কপর বকপট স্যোলোপে তদন েো বকোপনো ঠোন্ো শোকসজিীর েপদর অাংশ তহসোপে �োন।
•  টুকপরো কপর কোটো সোমোর বস্োেোশ অল্প একটু ্পল তদপে 3 তমতনট ভোতেপে তনন। বগোলমতরচ এোং টোটকো হোেজি সহপেোপগ স্োদ েো়িোন।

শরশুরা:
•  ্ পল টোটকো বস্োেোশ ধুপি েোপর।
• িদোরতকর অধীপন, বস্োেোশ বগ্ট করপি (কুত়িপে তদপি) েোপর।
• লি্যোতটেপকর েুতর তদপে বস্োেোশ কোটপি েোপর।

সামার গ্্ায়ার ও সাদা শবপনর সল্ালাড

জশুকশনর স্ল্াপগটি

উেকরণ:
4 কোে সোমোর বস্োেোপশর বচৌপকো টুকপরো
1 কোে কুচোপনো লোল বেেঁো্
2 1/4 কোে বসদ্ধ েো 1 ক্যোন (19 আউন্স)  
 ক্যোপনতলতন তেন, ্ল ঝত়িপে েতরষ্োর করো
2 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল
1/4 কোে অ্যোপেল তসেোর তভপনগোর
1/2 বটতেল চোমচ কুচপনো বরো্পমতর
স্োদ অনেুোেী লেণ ও বগোলমতরচ 

উেকরণ:
1 বটতেল চোমচ বিল
1 কোে কুচপনো বেেঁো্
4টি রসুপনর বকোেো, কুতচ করো
2 কোে টুকপরো কপর কোটো টপমপটো
4 কোে ্তুকতন, েোিলো লম্ো ফোতল কপর কোটো
স্োদ অনেুোেী লেণ, বগোলমতরচ ও লোল লঙ্োর  
 বলেকস

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি েোপত্র, সোমোর বস্োেোশ, বেেঁো্, ও তেন তনন। 
2.	একটো বেোট েোপত্র, বিল, তভপনগোর, বরো্মোতর, লেণ ও বগোলমতরচ বমশোন। 
3.	তেন-সোমোর বস্োেোপশর তমশ্রপণর উেপর বিপলর তমশ্রণটি বেপল বনপ়িপচপ়ি 

তমতশপে তনন। 
4.	ঠোন্ো কপর েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
5.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।

10 বার েশরপবরন করা যায়। newhope360.com বেপক সাংকতলি।

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি ে্যোপন, মোঝোতর আঁপচ বিল গরম করুন।
2.	বেেঁো্ তদপে নরম নো হওেো েেজিন্ত, প্রোে 5 তমতনট রোন্ো করুন।
3.	রসুন তদপে 1 তমতনট রোন্ো করুন।
4.	টপমপটো তদপে আরও 10 তমতনট ভোপে রো�ুন, মোপঝ মোপঝ বনপ়ি তদন।
5.	্ তুকতন তদন আর নরম নো হওেো েেজিন্ত, প্রোে 3 তমতনট রোন্ো করুন। স্োদমপিো 

লোল লঙ্োর বলেকস তদন।
6.	এটিপক এমতন েদ তহসোপে েো আেনোর তপ্রে েোস্োর েো দোনোশপস্যর সোপে বচপ� 

বদ�ুন!
7.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।

8 বার েশরপবরন করা যায়।

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।



Sweet Potatoes 
•  Choose firm sweet potatoes with smooth skin.
•  Store in a cool, dry place for 1 to 2 weeks.
•  Before cooking, scrub and remove eyes and dark spots.  

Keep the skin for cooking; it is full of fiber and nutrients. 
•  Sweet potatoes have vitamin A, which is good for your eyes and skin. 

Quick Tips
• For a baked sweet potato, scrub potatoes then bake at 375 degrees Fahrenheit for 1 hour. 
•  Chop sweet potatoes, boil until soft and then mash. Add orange juice and a pinch of  

brown sugar for a sweet treat.
• Sweet potatoes can be mixed with white potatoes for more nutrients and flavor. 

Flavor Flip: Chili
•  Add a teaspoon of cinnamon along with the other spices. At the end of cooking,  

add a teaspoon of vinegar or citrus juice to brighten up the dish. 

Sweet Potato and Apple Stir-Fry 

Sweet Potato and Red Bean Chili 

Ingredients:
2 tablespoons vegetable oil 
4 cups chopped sweet potatoes 
1 teaspoon grated fresh ginger  
 (optional) 
2 cups chopped apples 
1 teaspoon cinnamon

Ingredients:
2 teaspoons vegetable oil 
1 onion, diced  
3 cups diced sweet potatoes 
2 garlic cloves, minced 
2 cups chopped tomatoes 
1 1/2 tablespoons chipotle chili powder 
2 teaspoons ground cumin (optional) 
1 1/2 cups cooked or 1 can (15 1/2  
 ounces) red beans, drained  
 and rinsed 
2 tablespoons chopped cilantro   
 (optional) 
Salt and pepper to taste

Directions:
1. In a large pot, heat oil over medium heat. 
2. Add sweet potatoes, cover and cook for 5 minutes. 
3. Add 1/2 cup of water and ginger, if using. Cover 

and cook for 5 minutes, stirring often. 
4. Add apples and cinnamon. Cook for 10 more  

minutes until sweet potatoes are soft. 
5. Serve immediately and enjoy as a dessert or  

sweet side dish.
6. Refrigerate leftovers.
Makes 5 servings. Adapted from  
recipes.sparkpeople.com.

Directions:
1. In a large pot, heat oil over medium heat. 
2. Add onions and garlic. Cook for about 4 minutes  

or until softened.
3. Stir in the sweet potatoes and spices, and heat  

to toast for 1 minute. 
4. Add tomatoes and 1 1/2 cups of water. Cook for  

10 minutes.
5. Add beans. Cook until the beans are heated,  

about 5 minutes.
6. Add cilantro, salt and pepper.
7. Serve and enjoy!
8. Refrigerate leftovers.
Makes 6 servings. Adapted from eatingwell.com.

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://recipes.sparkpeople.com
http://eatingwell.com
http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org
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শমশটি আল ু
•  মসৃণ ত্বপকর দোগতেহীন তমতষ আল ুবেপে তনন।
•  সেজিোতধক 1 বেপক 2 সপ্োহ বকোপনো ঠোন্ো, শুষ্ ্োেগোে বরপ� তদন।
•  রোন্োর আপগ, বসগুপলো ঘপষ তনন, গিজি  ও গোঢ় দোপগর অাংশগুপলো েোদ তদন।  
ব�োসো নো েোত়িপে রোন্ো করুন, এপি ভরেুর ফোইেোর এোং েুতষ েোপক।

•  তমতষ আলপুি েোকো তভটোতমন-এ আেনোর বচো� ও ত্বপকর ্ন্য উেকোরী।

দ্রুত েরামর্শ
• তমতষ আল ুবেক করোর ্ন্য, তমতষ আলগুুপলো ভোল কপর ঘপষ তনপে 375 তেতগ্ ফোপরনহোইপট 1 ঘন্োর ্ন্য বেক করুন।
•  তমতষ আল ুটুকপরো কপর বকপট নরম নো হওেো েেজিন্ত ্পল বসদ্ধ করুন এোং িোরের বসগুতল চটপক ভিজি ো েোনোন। একটি তমতষ েদ 
েোনোপি িোপি কমলোপলেরু রস আর এক তচমটি ব্রোউন সুগোর বমশোন।

• আরও েুতষ ও স্োপদর ্ন্য তমতষ আলপুক সোদো আলরু সপঙ্ বমশোপনো বেপি েোপর।

স্াপদর ওলটোলট: লঙ্া
•  অন্যোন্য মশলোর সোপে এক চো-চোমচ দোরতচতন বমশোন। রোন্োর বশপষ, েদটি আরও সুস্োদ ুকরপি এক চো-চোমচ তভপনগোর েো 
বলেরু রস তদপে তদন।

অল্প গ্তপল শমশটি আলু ও আপেল ভাজা 

ঝাল-ঝাল শমশটি আলু এবং লাল শবন 

উেকরণ:
2 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল
4 কোে টুকপরো কপর কোটো তমতষ আলু
1 চো-চোমচ টোটকো আদো েোটো (ইপছে হপল) 
2 কোে টুকপরো কপর কোটো আপেল
1 চো-চোমচ দোরতচতন

উেকরণ:
2 চো-চোমচ বভত্পটেল বিল
1টি বেেঁো্, বচৌপকো টুকপরো কপর কোটো  
3 কোে বচৌপকো টুকপরো কপর কোটো তমতষ আলু
2টি রসুন বকোেো, কুচপনো
2 কোে টুকপরো কপর কোটো টপমপটো
1 1/2 বটতেল চোমচ তচেটল লঙ্োর গুপ়িো
2 চো-চোমচ ত্পরর গুপ়িো (ইপছে হপল) 
1 1/2 কোে বসদ্ধ েো 1 ক্যোন (15 1/2 আউন্) লোল  
 তেন, ্ল ঝত়িপে েতরষ্োর করো
2 বটতেল চোমচ কুচপনো ধপনেোিো (ইপছে হপল) 
স্োদ অনেুোেী লেণ ও বগোলমতরচ

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি েোপত্র, মোঝোতর আঁপচ বিল গরম করুন। 
2.	তমতষ আল ুবেপল, বেপক তদপে িো 5 তমতনট ধপর ভোপে বসদ্ধ হপি তদন। 
3. 1/2 কোে ্ল বমশোন আর েতদ চোন বিো িোপি আদো তদপি েোপরন। 

বেপক তদপে আরও 5 তমতনট ভোপে বসদ্ধ করুন, মোপঝ মোপঝ বনপ়ি তদন।
4.	আপেল এোং দোরতচতন তদপে তদন। তমতষ আল ুনরম হপে নো েোওেো েেজিন্ত 

আরও 10 তমতনট মপিো রোন্ো করুন। 
5.	একটি বে্োটজি  েো তমতষ সোইে তেশ তহসোপে গরম গরম েতরপেশন 

করুন আর বচপ� বদ�ুন।
6.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।
5 বার েশরপবরন করা যায়।recipes.sparkpeople.com 
বেপক সাংকতলি।

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি েোপত্র, মোঝোতর আঁপচ বিল গরম করুন। 
2.	বেেঁো্ ও রসুন তদন। প্রোে 4 তমতনট েো নরম নো হওেো েেজিন্ত রোন্ো 

করুন।
3.	তমতষ আল ুআর মশলো একসোপে তমতশপে নো়িপি েোকুন, এোং 1 তমতনট 

মপিো বেতশ আঁপচ গরম কপর তনন। 
4.	টপমপটো আর 1 1/2 কোে ্ল তদন। 10 তমতনট ধপর রোন্ো করুন।
5.	তেনগুপলো তদপে তদন। তেনগুপলো বসদ্ধ নো হওেো েেজিন্ত রোন্ো করুন, প্রোে 

5 তমতনট মপিো সমে।
6.	ধপনেোিো, লেণ এোং বগোলমতরচ তদন।
7.	েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
8.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।
6 বার েশরপবরন করা যায়। eatingwell.com বেপক সাংকতলি।

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।



Tomatoes
•  Choose firm tomatoes with smooth skins. Green tomatoes will  

ripen at room temperature.
•  Store tomatoes at room temperature, away from direct sunlight. 

Once ripe, use within 1 week. Tomatoes taste best if not refrigerated; 
only refrigerate if you cannot use them before they spoil. 

•  Rinse before eating — fresh or cooked.
•  Tomatoes have vitamin A, which is good for your eyes and skin.

Quick Tips
• 1 medium-size tomato is about 1 cup chopped tomatoes.
• Add chopped tomatoes to scrambled eggs.
•  Make your own tomato soup! Sauté chopped onions and garlic until soft. Add your favorite 

herbs, chopped tomatoes and low-sodium broth. Cook 10 to 15 minutes and enjoy! 

Kids can:
•  Wash tomatoes under cold water.
•  Mash or cut tomatoes to make a quick sauce or salsa.

Easy Tomato Sauce

Chilean Tomato Salad

Ingredients:
1 1/2 teaspoons vegetable oil 
1 onion, chopped 
2 1/2 cups chopped tomatoes 
2 garlic cloves, chopped 
1/2 teaspoon oregano (optional) 
1/2 teaspoon salt 
1/4 teaspoon pepper 

Ingredients:
2 cups thinly sliced onions 
1/2 teaspoon salt 
8 cups sliced tomatoes 
1/4 cup basil or cilantro, torn 
1 tablespoon oil 
Salt and pepper to taste

Directions:
1. In a large frying pan, heat oil over medium heat.  

Add onion and cook until soft. Stir often.
2. Add tomatoes, garlic, oregano, salt and pepper.
3. Simmer for 15 to 20 minutes or until thickened.
4. Serve over pasta, rice or cooked vegetables. Enjoy!
5. Refrigerate leftovers.
Makes 5 servings. 

Directions:
1. In a small bowl, add onions and sprinkle with salt. 

Set aside 20 to 30 minutes.
2. Rinse onions under water to remove salt. Drain well.
3. In a large bowl, combine tomatoes, drained onions 

and basil or cilantro. Add oil and mix well.
4. Enjoy, or refrigerate and serve cold!
5. Refrigerate leftovers.
Makes 8 servings. Submitted by Beth Bainbridge, 
Stellar Farmers Markets.

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org


Bengali

টপমপটা
•  মসৃণ ত্বপকর শক্ত টপমপটোগুপলো বেপে তনন। ঘপরর িোেমোত্রোে সেু্  টপমপটোগুপলো বেপক েোপে।
•  সরোসতর সূপেজির আপলোর বেপক সতরপে, ঘপরর িোেমোত্রোে টপমপটোগুতল রো�ুন। একেোর বেপক 
বগপল, 1 সপ্োপহর মপধ্য ে্যেহোর কপর তনন। তরিপ্ নো েোকো টপমপটোর স্োদ সেপেপক বেতশ ভোল 
হে; নষ হওেোর আপগ আেনোর ে্যেহোর করোর উেোে নো েোকপলই একমোত্র বসগুতল তরিপ্ 
রো�ুন।

•  �োওেোর আপগ ভোপলো কপর ধুপে তনন — টোটকো েো বসদ্ধ।
•  টপমপটোপি েোকো তভটোতমন-এ আেনোর বচো� ও ত্বপকর ্ন্য উেকোরী।

দ্রুত েরামর্শ
• 1টি মোঝোতর মোপের টপমপটো টুকপরো কপর বকপট 1 কোে মপিো হে।
• বফটোপনো তেপম কুচপনো টপমপটো তদন।
•  আেনোর তনপ্র টপমপটো সু্যে েোনোন! নরম নো হওেো েেজিন্ত কুচোপনো বেেঁো্ আর রসুন সোঁিপল তনন। িোরের আেনোর েেপদের 
হোেজিস, কোটো টপমপটো এোং কম বসোতেেোম েোকো ব্রে তদন। 10 বেপক 15 তমতনট ধপর রোন্ো কপর বচপ� বদ�ুন!

শরশুরা:
•  ঠোন্ো ্পল টপমপটো ধুপে েতরষ্োর করপি েোপর।
•  িো়িোিোত়ি সস েো সোলসো েোতনপে তনপি টপমপটোর ভিজি ো করপি েো কোটপি েোপর।

সহপজ ততশর টপমপটা সস

শিশলর টপমপটা সল্ালাড

উেকরণ:
1 1/2 চো-চোমচ বভত্পটেল বিল
1টি বেেঁো্, কুচোপনো
2 1/2 কোে কোটো টপমপটো
2টি রসুপনর বকোেো, কুচোপনো
1/2 চো-চোমচ ওপরগোপনো (ইপছে হপল) 
1/2 চো-চোমচ লেণ
1/4 চো-চোমচ মতরচ 

উেকরণ:
2 কোে েোিলো ফোতল কপর কোটো বেেঁো্
1/2 চো-চোমচ লেণ
8 কোে ফোতল কপর কোটো টপমপটো
1/4 কোে বেতসল েো ধপনেোিো, বেঁ়িো
1 বটতেল চোমচ বিল
লেণ ও বগোলমতরচ, স্োদ অনেুোেী

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি রিোইাং ে্যোপন, মোঝোতর আঁপচ বিল গরম করুন। বেেঁো্ তদপে 

নরম নো হওেো েেজিন্ত রোন্ো করুন। মোপঝ মোপঝই নো়িপি েোকুন।
2.	টপমপটো, রসুন, ওপরগোপনো, লেণ ও বগোলমতরচ তদন।
3. 15 বেপক 20 তমতনট েো ঘন নো হওেো েেজিন্ত বফোটোন।
4.	েোস্ো, ভোি েো রোন্ো করো সতজির উেপর েতরপেশন করুন। বচপ� বদ�ুন!
5.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।

5 বার েশরপবরন করা যায়। 

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটি বেোট েোটিপি, বেেঁো্ তনপে িোপি লেণ েত়িপে তদন। প্রোে  

20 বেপক 30 তমতনপটর ্ন্য সতরপে রো�ুন।
2.	লেণমকু্ত করপি বেেঁো্গুপলো ্পল ধুপে তনন। ভোলভোপে ্ল ঝতরপে তনন।
3.	একটো ে়ি েোপত্র, টপমপটো, ্ল ঝরোপনো বেেঁো্, ও বেতসল েোিো েো ধপনেোিো 

বমশোন। বিল তদপে ভোলভোপে তমতশপে তনন।
4.	এ�নই বচপ� বদ�ুন অেেো তরিপ্ বরপ� ঠোন্ো কপর েতরপেশন করুন!
5.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।

8 বার েশরপবরন করা যায়। বটেলোর ফোমজিোরস মোপকজি টস-এর  
Beth Bainbridge ্মো তদপেপেন।

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।



Watermelon 
•  Choose watermelons that are heavy for their size,  

with no bruises or soft spots.
•  Keep whole watermelons out of direct sunlight and  

store at room temperature for up to 1 week. Refrigerate  
cut watermelon for up to 5 days.

•  Before eating, rinse watermelon, cut in half or into wedges  
and remove the seeds. 

•  Melons have vitamin A, which is good for your eyes and skin.

Quick Tips
• Add watermelon cubes or watermelon balls to a fruit salad.
• Choose watermelons that have a pale yellow spot on the skin. This shows that they are ripe.
• Add pieces of watermelon to your water for a refreshing drink. 

Kids can:
•  Scoop out watermelon flesh with a spoon to eat as a snack or add to a recipe.
•  Dig out seeds from watermelon wedges using a spoon.

Spicy Watermelon Relish

Watermelon Black Bean Salsa

Ingredients:
3 cups cubed watermelon,  
 seeds removed 
2 cucumbers, thinly sliced 
1/2 onion, chopped 
1 carrot, thinly sliced 
1/4 cup apple cider vinegar 
1 teaspoon red pepper flakes 
2 tablespoons chopped mint 
1 tablespoon chopped cilantro (optional) 
Salt and black pepper to taste

Ingredients:
2 cups chopped watermelon, seeds  
 removed 
1 cup cooked black beans 
1/2 cup chopped onion 
1 tablespoon chopped green chilies  
1 garlic clove, minced 
2 tablespoons lime juice 
1 tablespoon vegetable oil 
1 tablespoon chopped cilantro (optional)

Directions:
1. In a large bowl, combine all ingredients  

and toss gently.
2. Chill, serve and enjoy!
3. Refrigerate leftovers.
Makes 6 servings. Adapted from  
wchstv.com. 

Directions:
1. In a large bowl, combine all ingredients  

and toss gently.
2. Chill, serve and enjoy!
3. Refrigerate leftovers.
Makes 4 servings.

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://wchstv.com
http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org


Bengali

তরমজু 
•  ও্পন ভোরী, দোগতেহীন েো নরম হওেোর তচহ্ন নো েোকো িরমু্  েোেুন।
•  িরমপু্র বকোেোও সরোসতর সূেজিোপলোক লোগপি বদপেন নো এোং সেজিোতধক 1 
সপ্োহ ঘপরর িোেমোত্রোে বরপ� তদন। কোটো িরমু্  5 তদন েেজিন্ত তরিপ্ রো�ো 
বেপি েোপর।

•  �োওেোর আপগ, িরমু্  ধুপে তনন, িোরের অপধজিক কপর অেেো শঙু্ আকৃতিপি 
বকপট তনপে েী্ বফপল তনন।

•  িরমু্ /ফুটি/েোতঙ্পি েোকো তভটোতমন-এ আেনোর বচো� ও ত্বপকর ্ন্য 
উেকোরী।

দ্রুত েরামর্শ
• ফপলর স্যোলোপে িরমপু্র টুকপরো েো িরমপু্র েল বমশোন।
• ব�োসোপি হোলকো হলদু দোগ েোকো িরমু্  বেপে তনন। এর অেজি হল িরমু্ টি বেপক বগপে।
• ্পল িরমপু্র টুকপরো তমতশপে ক্োতন্ত দরূ করোর েোনীে েোনোপি েোপরন।

শরশুরা:
•  ্ ল�োেোর তহসোপে ব�পি েো বকোপনো রোন্োে তদপি চোমচ তদপে িরমপু্র টুকপরো বেঁপচ বের করপি েোপর।
•  িরমপু্র তত্রপকোণো টুকপরো বেপক চোমচ তদপে েী্ বের কপর তনপি েোরপে।

মরলাদার তরমপুজর গ্রশলর

তরমজু কাপলা শবপনর সালসা

উেকরণ:
3 কোে তকউে কপর কোটো িরমু্ , েী্ েোর করো
2টি শশো, েোিলো কপর ফোতল করো
1/2 বেেঁো্, কুচপনো
1টি গো্র, েোিলো ফোতল করো
1/4 কোে অ্যোপেল তসেোর তভপনগোর
1 চো-চোমচ লোল লঙ্োর ব�োসো
2 বটতেল চোমচ কুচোপনো েুতদনো েোিো
1 বটতেল চোমচ কুচোপনো ধপনেোিো (ইপছে হপল) 
স্োদমপিো লেণ ও বগোলমতরচ

উেকরণ:
2 কোে টুকপরো কপর কোটো িরমু্ , েী্ বফপল
1 কোে বসদ্ধ করো কোপলো তেন
1/2 কোে বেেঁো্ কুপচো
1 বটতেল চোমচ কুচপনো কোঁচো লঙ্ো  
1টি রসুন বকোেো, কুচোপনো
2 বটতেল চোমচ বলেরু রস
1 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল
1 বটতেল চোমচ কুচোপনো ধপনেোিো (ইপছে হপল)

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটি ে়ি েোটিপি সে উেোদোনগুপলো একসোপে কপর 

আলপিো কপর তমতশপে তনন।
2.	ঠোন্ো কপর েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
3.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।

6 বার েশরপবরন করা যায়। wchstv.com বেপক 
সাংকতলি। 

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটি ে়ি েোটিপি সে উেোদোনগুপলো একসোপে কপর আলপিো 

কপর তমতশপে তনন।
2.	ঠোন্ো কপর েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
3.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন।

4 বার েশরপবরন করা যায়।

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।



Winter Greens 
•  Look for greens that are moist and crisp, with rich, green leaves.
•  Wrap unwashed greens in a damp paper towel or a clean cotton 

dish towel, place in a plastic bag and keep in the refrigerator for  
up to 3 to 5 days. 

•  Before eating, rinse leaves and chop into bite-size pieces.
•  Winter greens have vitamin A, which is good for eyes and skin. 

Quick Tips
•  Winter greens include kale, collard greens, mustard greens or Swiss chard. Any type can  

be used in place of another in recipes.
•  Cook winter greens with oil and garlic for a quick side dish or add them to soups and stews.
•  Greens can be seasoned with vinegar, ginger, lemon juice or red pepper flakes. 

Kids can:
•  Wash leaves in cold water.
• Tear leafy greens into pieces.

Leafy Greens Salad With Apple Dressing

Black-Eyed Peas and Collard Greens

Ingredients:
1 apple, chopped 
1 apple, grated 
12 cups sliced leafy greens  
 (kale, mustard greens or spinach) 
2 tablespoons apple cider vinegar 
1 teaspoon lemon juice 
2 tablespoons vegetable oil 
Salt and pepper to taste

Ingredients:
1 tablespoon vegetable oil 
1 cup chopped onion 
3 garlic cloves, minced 
8 cups chopped collard greens  
2 cups chopped tomato 
1/4 cup chopped dill 
1 1/2 cups cooked or 1 can  
 (15 1/2 ounces) black-eyed  
 peas, drained and rinsed  
Salt and pepper to taste

Directions:
1. In a large bowl, add chopped apples and greens. 
2. To make dressing, combine grated apple,  

vinegar, lemon juice and oil in a small bowl.
3. Add dressing to greens, mix well. Add salt and 

pepper to taste.
4. Serve and enjoy!
5. Refrigerate leftovers. 
Makes 6 servings. Adapted from bonappetit.com.

Directions:
1. In a large pot, heat oil over medium heat.
2. Add onion and garlic and cook until soft,  

about 5 minutes. Stir frequently.
3. Add greens, tomato, dill and 1/2 cup of water.  

Add more water if needed to prevent sticking. 
Cook until greens are soft, 20 to 25 minutes. 

4. Add black-eyed peas. Add salt and pepper  
to taste. Stir.

5. Serve immediately and enjoy!
6. Refrigerate leftovers. 
Makes 4 servings. Adapted from nytimes.com.

For healthy eating tips, like us on Facebook at facebook.com/eatinghealthynyc. 
For more information about Stellar Farmers Markets, visit nyc.gov and search for  
farmers markets. Visit jsyfruitveggies.org for more great recipes. This material  
was funded by the United States Department of Agriculture (USDA) Supplemental  
Nutrition Assistance Program (SNAP).

http://bonappetit.com
http://nytimes.com
http://facebook.com/eatinghealthynyc
http://nyc.gov
http://jsyfruitveggies.org


Bengali

রীপতর রাক 
•  এমন শোকগুপলো বেপে তনন বেগুপলো আর্জি , মচমপচ এোং সেু্  েোিোগুতল �ুেই টোটকো।
•  আপধোেো শোকগুতল বভ্ো কোগপ্র বিোেোপল েো েতরষ্োর কোেপ়ির তেশ বিোেোপল তদপে মপু়ি, 
একটি লিোতটেপকর ে্যোপগ ভপর সেজিোতধক 3 বেপক 5 তদপনর ্ন্য তরিপ্ বরপ� তদপি েোপরন।

•  �োওেোর আপগ, েোিো ভোপলো কপর ধুপে একগ্োস �োেোপরর টুকপরোর মোপে বকপট তনন।
•  শীপির শোপক েোকো তভটোতমন-এ আেনোর বচো� ও ত্বপকর ্ন্য উেকোরী।

দ্রুত েরামর্শ
•  শীপির শোপকর মপধ্য কোপল, বকোলোেজি  শোক, সরপষ শোক েো সু্যইস কোেজি  েপর। বেপকোপনো একটির েদপল আেতন অন্যটি তদপে �োেোর 
েোনোপনো েোে।

•  িো়িোিোত়ি একটো সোইে তেশ েোনোপি বিল ও রসুন তদপে শীপির শোক রোন্ো করুন অেেো সু্যে এোং টুেপি বসগুতল তদন।
•  শোকগুপলো তভপনগোর, আদো, বলেরু রস েো লোল লঙ্োর কোপল তদপে ্োতরপে বনওেো বেপি েোপর। 

শরশুরা:
•  ঠোন্ো ্পল শোপকর েোিোগুতল ধুপে তদপি েোপর।
• শোক েোিোগুতল টুকপরো করপি েোপর।

আপেপলর গ্রেশসং শদপয় রাপকর সল্ালাড

কাপলা-গ্িাপখর মপতা গ্দখপত মটর এবং গ্কালাড্শ  রাক

উেকরণ:
1টি আপেল, টুকপরো কপর কোটো
1টি আপেল, তমতহ কপর কুচোপনো
12 কোে ফোতল কপর কোটো সেু্  েোিোর শোক  
 (কোপল, সতরষোর শোক েো েোলাংশোক) 
2 বটতেল চোমচ অ্যোপেল তসেোর তভপনগোর
1 চো-চোমচ েোতিপলেরু রস
2 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল
স্োদ অনেুোেী লেণ ও বগোলমতরচ

উেকরণ:
1 বটতেল চোমচ বভত্পটেল বিল
1 কোে কুচপনো বেেঁো্
3টি রসুপনর বকোেো, কুতচ করো
8 কোে কুচপনো বকোলোেজি  শোক  
2 কোে টুকপরো কপর কোটো টপমপটো
1/4 কোে কুচপনো তেল
1 1/2 কোে বসদ্ধ েো 1 ক্যোন (15 1/2 আউন্স)  
 কোপলো-বচোপ�র মপিো বদ�পি মটর, ্ল  
 ঝত়িপে েতরষ্োর করো  
স্োদ অনেুোেী লেণ ও বগোলমতরচ

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটি ে়ি েোপত্র, টুকপরো করো আপেল আর শোকগুতল তদন। 
2.	বরেতসাং তিতর করপি, একটি বেোট েোপত্র তমতহ কপর কুচোপনো আপেল, 

তভপনগোর এোং বলেরু রস একসোপে তনন।
3.	শোপকর মপধ্য তমশ্রণটি তদপে ভোলভোপে তমতশপে তনন। স্োদমপিো লেণ 

ও বগোলমতরচ তমতশপে তদন।
4.	েতরপেশন করুন আর বচপ� বদ�ুন!
5.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন। 

6 বার েশরপবরন করা যায়। bonappetit.com বেপক সাংকতলি।

প্রস্তুত প্রণালী:
1.	একটো ে়ি েোপত্র, মোঝোতর আঁপচ বিল গরম করুন।
2.	বেেঁো্ এোং রসুন তদপে নরম নো হওেো েেজিন্ত, প্রোে 5 তমতনট রোন্ো 

করুন। মোপঝ মোপঝই নো়িপি েোকুন।
3.	এেোর শোক, টপমপটো, তেপলর সোপে 1/2 কোে ্ল তদপে তদন।  

তচটতচপট ভোে এ়িোপি প্রপেো্পন আপরো ্ল তদন। শোকগুপলো নরম নো 
হওেো েেজিন্ত, প্রোে 20 বেপক 25 তমতনট রোন্ো করুন। 

4.	কোপলো-বচোপ�র মপিো মটর তদপে তদন। স্োদমপিো লেণ ও বগোলমতরচ 
তমতশপে তদন। নো়িপি েোকুন।

5.	সোপে সোপেই েতরপেশন কপর বচপ� বদ�ুন।
6.	অেতশষোাংশ তরিপ্ বরপ� তদন। 
4 বার েশরপবরন করা যায়। nytimes.com বেপক সাংকতলি।

স্োস্্যকর �োওেোদোওেোর েরোমপশজির ্ন্য আমোপদর Facebook এ facebook.com/eatinghealthynyc. 
-এ লোইক করুন। বটেলোর ফোমজিোসজি মোপকজি ট সম্পপকজি  আপরো িপে্যর ্ন্য nyc.gov -এ তগপে "farmers markets" (ফোমজিোসজি 
মোপকজি টস) �ুপঁ্ বদ�ুন।আরও দোরুণ সে বরতসতের ্ন্য jsyfruitveggies.org বদ�ুন। মোতকজি ন েুক্তরোপ্রের কৃতষ তেভোগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এর সোতলিপমন্োল তনউতরিশন অ্যোতসটে্যোন্ বপ্রোগ্োম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এই উেকরণটির ্ন্য অেজি েরোদ্দ কপরপে।




