
WIC မ  ွေထာကခ္ထံားေသာ 
အစားအစာမ်ားကတ ္(AFC)
ေအာက္တုိဘာ 1၊ 2018 မွစ၍ အက်ံဳးဝင္သည္

ႏို႔
ႏို႔ရည္

ေဈးအေတာ္ဆံုးအမွတ္တံဆိပ္။ အက်ိဳးခံစားခြင့္ လက္က်န္စာရင္းတြင္ ျပထားေသာ စားေသာက္ကုန္ 
အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အရြယ္အစား

• အျပည့္အ၀ သို႔မဟုတ္ ဗီတာမင္ဒီ
• အဆီေလွ်ာ့ထားေသာႏို႔ (2%)
• အဆီနည္း (½ သို႔မဟုတ္ 1%) သို႔မဟုတ္ အဆီမပါ (အဆီထုတ္)

အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ ႏို႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္ စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း။
• မႀကိဳခ်က္ရေသးေသာ ႏို႔ - 12 ေအာင္စ။
• လက္တုိ႔စ္ မပါဝင္ပါ - တစ္ဂါလန္၏ ေလးပံုတစ္ပံု သို႔မဟုတ္ ½ ဂါလန္*
• UHT
• ႏို႔မႈန္႔ - အရြယ္စံု
• 8 ခုေျမာက္ ကြန္တီးနန္႔ ပဲႏို႔မူရင္းသာ၊ ½ ဂါလံ
• Silk ပဲႏို႔ မူလလက္ေဟာင္းသာ၊ ½ ဂါလန္
• Great Value ပဲႏို႔ မူလလက္ေဟာင္းသာ၊ ½ gallon

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္၊ အနံ႔အရသာရွိေသာ ပစၥည္း၊ အတုအပပစၥည္း၊ 
ေထာပတ္ထုတ္ယူၿပီးႏို႔ရည္၊ Milnot ၊ Vitamite သို႔မဟုတ္ ဖန္ပုလင္းမ်ား။

ဒိန္ခဲ
U.S. တြင္ ထုတ္လုပ္ၿပီး၊ ႀကိဳတင္ထုပ္ပိုးသည္
8 ေအာင္စ သို႔မဟုတ္ 16 ေအာင္စသာ

ေအာက္ပါ အနံ႔အရသာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အနံ႔အရသာ တြဲစပ္မႈပံုစံမ်ားထဲမွ မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမဆို -

• အေမရိကန္ - 
ပိုးသတ္ထားၿပီး 
သန္႔စင္ထားသည္

• Cheddar

• Colby
• Colby-Jack
• Monterey Jack
• Mozzarella

• Muenster
• Provolone
• Swiss
• String

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္၊ အသင့္စား အစားအစာ ဆိုင္ခန္း ဧရိယာမွ ဒိန္ခဲ၊ ဒိန္ခဲ 
အစားအစာ၊ ဒိန္ခဲ ထုတ္ကုန္၊ အစားထုိး သို႔မဟုတ္ သုတ္စားရသည့္အရာ၊ အတုအပ သို႔မဟုတ္ 
တစ္ခုခ်င္းစီ ထုပ္ပိုးထားသည့္ ဒိန္ခဲ အခ်ပ္မ်ား၊ အစပ္ထည့္ထားေသာ၊ အနံ႔အရသာ ထည့္ထားေသာ၊ 
တင္သြင္းထားေသာ အစားအစာ။

ေျမပဲေထာပတ္
ခရင္မ္ပ်စ္ပ်စ္၊ ႂကြပ္ရြျခင္း သို႔မဟုတ္ ႂကြပ္ရြမႈ ပိုကဲျခင္း
16 - 18 ေအာင္စ ဖန္ပုလင္းမ်ား 

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္၊ သဘာဝအတိုင္းျဖစ္ျခင္း၊ အရည္အေသြး အေကာင္းဆံုး၊ 
အျခားအရာမ်ားႏွင့္ သုတ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာေႏွာထားျခင္း၊ Reese’s။

အသီးအႏွံမ်ားႏွင့္ အသီးအရြက္မ်ား

ေအးခဲထားျခင္း
• ေဆးသၾကားမပါေသာ သစ္သီး
• အာလူးမပါေသာ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား

ေအာ္ဂဲနစ္မျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေအာ္ဂဲနစ ္
အသီးအႏံွႏွင့္ အသီးအရြက္ ေငြသား တန္ဖုိး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ အက်ိဳးခံစားခြင့္ လက္က်န္စာရင္းတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ ပမာဏအထိ ျပန္လည္ထုတ္ယူႏိုင္သည္။ ဝယ္ယူရသည့္ ေဈးႏႈန္းသည္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ တန္ဖုိးထက္ ေက်ာ္လြန္ေနပါက ဝယ္ယူသူသည္ အျခား တင္ဒါ ေဖာင္ပုံစံ တစ္ခုျဖင့္ 
ေက်ာ္လြန္ေသာ ပမာဏကုိ ေငြေပးေခ်ႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ အေရအတြက္ကုိ ေလွ်ာ့၍ ဝယ္ယူႏုိင္သည္။ 
ေငြသားျပန္အမ္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္ေဆာင္ကတ္မ်ားသုံးျခင္း ခြင့္မျပဳထားပါ။

လတ္လတ္ဆတ္ဆတ ္
• တစ္ခုလံုး သုိ႔မဟုတ္ လွီးျဖတ္ထားေသာ
• ရိုးရိုးရွင္းရွင္း အိတ္ႏွင့္ထုပ္ထားေသာ အသုပ္

မပါဝငေ္သာ အရာမ်ား - ဆားစိမ္ထားေသာအသီးအရြက္မ်ား၊ သံလြင္သီးမ်ား၊ ေဆးဖက္၀င္အပင္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ား၊ အခြံမာသီးမ်ား၊ အသုတ္ဘားပစၥည္းမ်ား၊ 
စားႏိုင္ေသာအပြင့္မ်ား၊ တန္ဆာဆင္ရေသာ သို႔မဟုတ္ အလွထားေသာ ေရႊဖရံုသီးမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ 
တို႔စားရသည့္အႏွစ္ရည္၊ ဟင္းအလွဆင္အႏွစ္ရည္၊ သို႔မဟုတ္ ႂကြပ္ေအာင္ကင္ထားေသာေပါင္မုန္႔
တုိ႔ပါ၀င္သည့္ ပါတီဗန္းမ်ား။

မပါဝငေ္သာ အရာမ်ား - ေအးခဲထားေသာ အာလူး မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမဆို။ ေဆးသၾကားပါသည့္၊ 
ဆီမ်ား၊ အဆီမ်ား၊ ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ား၊ ခရင္မ္မ်ား၊ 
အခ်ဥ္ရည္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဂ်ံဳမုန္႔ညက္စသည္တို႔ ပါဝင္ေသာ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား။

ေမြးကင္းစကေလးငယ္ ေဖာ္ျမဴလာ

ေမြးကင္းစကေလးငယ္ 
အစားအစာ

ေမြးကင္းစကေလးငယ္ 
အာဟာရမႈန္႔

ေျမပဲေထာပတ္

အသီးအႏွံမ်ားႏွင့္ 
အသီးအရြက္မ်ား

ဥမ်ား

ႏို႔

ဒိန္ခ်ဥ္ 

ဒိန္ခဲ

အသီးေဖ်ာ္ရည္

ငါး 

ပဲေတာင့္ရွည္မ်ား၊ ပဲေစ့မ်ား   
ႏွင့္ ပဲနီေလး

အဆံျပည့္

အာဟာရမႈန္႔

အသီးေဖ်ာ္ရည္
အက်ိဳးခံစားခြင့္ စာရင္းတြင္ အရြယ္အစားကို အတိအက် သတ္မွတ္ထားသည္။

100% အသီးေဖ်ာ္ရည္ (အသီးအႏွံ သို႔မဟုတ္ အသီးအရြက္) ႏွင့္ ဗီတာမင္ စီ 
အနည္းဆံုး 72 မီလီဂရမ္ သို႔မဟုတ္ 120% ပါဝင္ျခင္း

မပါဝငေ္သာ အရာမ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္၊ အရည္အေသြး အေကာင္းဆုံး သုိ႔မဟုတ္ အျမည္စံု။

အရည္ႏွစ္မ်ားကုိ ေအးခဲမထားျခင္း
11.5 ေအာင္စ – 12 ေအာင္စ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္သာ။

အခန္းတြင္း အပူခ်ိန္တြင္ ထားႏိုင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အေအးခံထားျခင္း
64 ေအာင္စ ထည့္စရာဘူး။ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္သာ။

အရည္ႏွစ္မ်ားကုိ ေအးခဲထားျခင္း
11.5 ေအာင္စ – 12 ေအာင္စ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္သာ။

46-48 ေအာင္စ ထည့္စရာဘူး။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္သာ။
အခန္းတြင္း အပူခ်ိန္တြင္ ထားႏိုင္ျခင္း

ငါး
ေရ၊ ဆီ သို႔မဟုတ္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ျပဳတ္ရည္ျဖင့္ ထုပ္ပိုးထားသည္
စည္သြပ္ဘူးမ်ားသာ

• ခပ္ပါးပါး တံုးထားေသာ တူနာငါး - အရြယ္စံု
• ပန္းေရာင္ ဆယ္လ္မြန္ငါး - အရြယ္စံု

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္၊ ဆူးေတာင္ရွည္တူနာငါး သို႔မဟုတ္ ဆူးေတာင္ဝါ 
တူနာငါး၊ အျဖဴေရာင္၊ အတံုးလိုက္၊ လတ္ဆတ္မႈ၊ ေအးခဲထားျခင္း၊ အရည္အိတ္၊ အနံ႔အရသာ၊ 
အရည္အေသြး အေကာင္းဆံုး ကုန္အမွတ္တံဆိပ္။

ေမြးကင္းစကေလးငယ္ အာဟာရမႈန္႔
အေစ့အဆန္ တစ္ခုခုျဖင့္လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အေစ့အဆန္မ်ားစြာျဖင့္လုပ္ျခင္း
8 သို႔ 16 ေအာင္စ ထည့္စရာ 

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္အစားအစာ၊ စည္သြပ္အစားအစာ၊ 
ေဖာ္ျမဴလာ၊ အသီးအႏွံ၊ ထုပ္ပိုးမႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ DHA ၊ ကြီႏိုအာ။

အသီးအႏွံမ်ားႏွင့္ အသီးအရြက္မ်ား
4 oz. ဖန္ဗူး၊ 4 oz. ခြက္၊ 2 ထုပ္ သို႔မဟုတ္ 2 oz. ခြက္ 2 ထုပ္

ပါ၀င္ပစၥည္းတစ္ခုတည္း သုိ႔မဟုတ္ အသီးအႏွံမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အသီးအရြက္မ်ား (ဥပမာ၊ 
ပန္းသီး-ဌက္ေပ်ာသီး၊ အာလူးခ်ိဳ-ပန္းသီး) အတြဲအစပ္ ပါ၀င္သည္။

အသား
2.5 ေအာင္စ ထည့္စရာ 
(အသားသီးသန္႔သာ၊ ျပဳတ္ရည္ သုိ႔မဟုတ္ ဟင္းအႏွစ္ ပါ၀င္ႏိုင္သည္)

ရရွိႏိုင္ေသာအရာမ်ား -
• ၾကက္ဆင္သားႏွင့္ ျပဳတ္ရည္  • ၾကက္သားႏွင့္ ျပဳတ္ရည္ 
• ၾကက္ဆင္သားႏွင့္ ျပဳတ္ရည္  • ဝက္ေပါင္ေျခာက္ ႏွင့္ ျပဳတ္ရည္

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္၊ အိတ္ငယ္မ်ား၊ အာဟာရမႈန္႔ အစားအစာ ေရာစပ္ပစၥည္းမ်ား၊ 
အိုးလိုက္တည္ရေသာ အသားျပဳတ္ဟင္းမ်ား၊ အခ်ိဳပြဲမ်ား၊ ညစာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အစားအစာ 
တြဲဖက္မ်ား (ဥပမာ - အသားႏွင့္ အသီးအရြက္မ်ား၊ ထမင္း၊ ပါစတာ၊ ဒိန္ခ်ဥ္၊ သို႔မဟုတ္ ေခါက္ဆြဲ) 
အသားေခ်ာင္းမ်ား၊ ထည့္စရာ သၾကား၊ ကစီဓာတ္၊ ဆား၊ သို႔မဟုတ္ DHA။

ေမြးကင္းစကေလးငယ္ အစားအစာ

ေမြးကင္းစကေလးငယ္ ေဖာ္ျမဴလာ
အက်ိဳးခံစားခြင့္ လက္က်န္စာရင္းတြင္ အတိအက်ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ကုန္အမွတ္တံဆိပ္၊ 
အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အရြယ္အစားကို သတ္မွတ္ထားသည္။ အစားထိုးပစၥည္း မပါဝင္ပါ။

ဥမ်ား
အႀကီး သို႔မဟုတ္ အလြန္ ႀကီးေသာ အျဖဴေရာင္ ဥမ်ား
1 ဒါဇင္
ေဈးအေတာ္ဆံုးအမွတ္တံဆိပ္။
မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္

ဒိန္ခ်ဥ္
1 ဂါလန္၏ေလးပံုတစ္ပံု (32 ေအာင္စ) ဘူး သို႔မဟုတ္ အထုပ္မ်ားစြာ-
- သို႔မဟုတ္ 2 ၊ 4 ေအာင္စဝင္ 4 ထုတ္ပါ ခြက္ = 32 
ေအာင္စ
-သို႔မဟုတ္ 1 ၊ 4 ေအာင္စဝင္ 8 ထုတ္ပါ ခြက္ = 32 
ေအာင္စ
-သို႔မဟုတ္ 2 ၊ 2 ေအာင္စဝင္ 8 ထုတ္ပါ အေတာင့္ = 32 

ေအာင္စ
-သို႔မဟုတ္ 1 ၊ 4 ေအာင္စဝင္ 8 ထုတ္ပါ အေတာင့္ = 32 
ေအာင္စ
- သို႔မဟုတ္ 1 ၊ 2 ေအာင္စဝင္ 16 ထုတ္ပါ အေတာင့္ = 32 
ေအာင္စ

မည္သည့္အနံ႕အရသာမဆို - အဆီမပါ၊ အဆီနည္း၊ သို႔မဟုတ္ အဆီအလံုးစံုပါျခင္းီ။

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - Greek ၊ ေအာ္ဂဲနစ္၊ အေပါ့စား၊ Activia ၊ ဂရန္ႏိုလာမုန္႔အေရာ ကဲ့သုိ႔ေသာ 
ေရာစပ္ထားသည့္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား၊ သၾကားလံုးမ်ား၊ ပ်ားရည္ သို႔မဟုတ္ အခြံမာသီးမ်ား၊ 8 ေအာင္စ 
တစ္ခါျပင္တြင္ သၾကား 40 ဂရမ္ထက္ ပိုပါဝင္ျခင္း။

ပဲေတာင့္ရွည္မ်ား၊ ပဲေစ့မ်ား ႏွင့္ ပဲနီေလး
အေျခာက္ခံထားျခင္း
1 ေပါင္အိတ္ (16 ေအာင္စ)

• မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမဆို

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္၊ ဘူးျဖင့္ထုပ္ပုိးထားျခင္း၊ ဖုတ္ထားေသာ ပဲမ်ား၊ ဘိုစားပဲမ်ား၊ 
ဟင္းခ်ိဳမ်ား၊ ထည့္စရာ သၾကားမ်ား၊ အဆီမ်ား၊ ဆီမ်ား၊ ထည့္စရာ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ သို႔မဟုတ္ 
အသားမ်ား။

စည္သြပ္ထားျခင္း
15 - 64 ေအာင္စ။

• မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမဆို 



ေမးခြန္းမ်ား ရွိပါသလား။
သင့္ ေဒသတြင္းရွိ Indiana WIC ေဆးခန္းကို ဖုန္းေခၚလိုက္႐ုံပါ သို႔မဟုတ္  

 800-522-0874 ကို ဖုန္းေခၚဆိုပါ။

ဤအဖြဲ႔အစည္းသည္ တူညီေသာအခြင့္အလမ္းေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ဆန္လံုးညိဳ
14 - 16 ေအာင္စ။  
မည္သည့္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မဆို၊ ရိုးရိုး၊ ဘူးမ်ား သို႔မဟုတ္ အိတ္မ်ား၊ အသင့္စား၊ အျမန္၊ 
သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္။

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္

ဂ်ံဳအဆံျပည့္ ပါစတာ
16 ေအာင္စသာ  
မည္သည့္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္မဆို၊ မည္သည့္ပံုစံႏွင့္မဆိုျဖစ္သည့္ 
ဂ်ံဳအဆံျပည့္ ပါစတာ။ 

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္

အဆံျပည့္
မက္ဆီကန္ဂ်ံဳမုန္႔ညက္
16 ေအာင္စသာ

Best Choice
· ဂ်ံဳအဆံျပည့္ သို႔မဟုတ္ 
ေျပာင္း 

Chi-Chi’s
· ဂ်ံဳအဆံျပည့္ သို႔မဟုတ္ 
ေျပာင္း

Don Pancho
· ဂ်ံဳအဆံျပည့္
Essential Everyday
· မက္ဆီကန္ 
ေျပာင္းဂ်ံဳမုန္႔ညက္ 5½"

·  ဂ်ံဳအဆံျပည့္  
 8" အဆံျပည့္ ဂ်ံဳစပါး 
Food Club 
· ဂ်ံဳအဆံျပည့္
Great Value
· ဂ်ံဳအဆံျပည့္

Hy-Top
· မက္ဆီကန္ အဝါေရာင္ 
ေျပာင္းဂ်ံဳမုန္႔ညက္

IGA
· ဂ်ံဳအဆံျပည့္ 
Kroger
· ဂ်ံဳအဆံျပည့္
· ကလူတန္ မပါေသာ 
အဝါေရာင္ ေျပာင္းမုန္႔ 

La Banderita
· ဂ်ံဳအဆံျပည့္ သို႔မဟုတ္ 
ေျပာင္း

Meijer
· ဂ်ံဳအဆံျပည့္ 8"
Mi Casa
· ဂ်ံဳအဆံျပည့္

Mission
· ဂ်ံဳအဆံျပည့္ သို႔မဟုတ္ 
ေျပာင္း

Ortega
· ဂ်ံဳအဆံျပည့္
Our Family
· အဝါေရာင္ေျပာင္း
· အျဖဴေရာင္ေျပာင္း
Schnucks
· ဂ်ံဳအဆံျပည့္ 
Signature Kitchens 
· ဂ်ံဳအဆံျပည့္
Tio Santi
· ဂ်ံဳအဆံျပည့္

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေပါင္မုန္႔လံုးမ်ား၊ မုန္႔လိပ္မ်ား၊ ေပါင္မုန္႔ကြင္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ မုန္႔ဖုတ္ဖိုမွ အရာမ်ား။

Sara Lee
အေကာင္းဆံုး 100% 

ဂ်ံဳအဆံျပည့္

Nature’s Own
• သၾကားမပါသည့္ 100%  

အဆံျပည့္ ဂ်ံဳစပါး
• ပ်ားရည္ပါဝင္ေသာ 100%  

ဂ်ံဳအဆံျပည့္

Best Choice
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္

Schnuck’s
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္

ေပါင္မုန္႔
16 ေအာင္စသာ. မျပဳျပင္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ ဂ်ံဳျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေပါင္မုန္႔လံုး။

Aunt Millie’s
• 100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္

• Healthy Goodness ဂ်ံဳ 
ေပါင္မုန္႔ျဖဴ

Bunny
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္

Bimbo
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္

Holsum
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္

IGA
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္

Kroger
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္

Meijer 
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္

Wonder
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္

Family Choice
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္

Schwebel
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္

Butternut
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္

Village Hearth
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္

Pepperidge Farms
• ေက်ာက္ဆံုျဖင့္ 

ႀကိတ္ထားေသာ 100% 
ဂ်ံဳအဆံျပည့္

• စပ်စ္သီးေျခာက္အလိမ္ႏွင့္ 
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္ 
သစ္ၾကမ္းပိုးေခါက္

• Light Style 100% 
ဂ်ံဳအဆံျပည့္ေပါင္မုန္႔

• Very Thin 100% 
ဂ်ံဳအဆံျပည့္ေပါင္မုန္႔

Sunbeam
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္

Essential Everyday
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္ေပါင္မုန္႔

Lewis Bake Shop
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္ေပါင္မုန္႔

Our Family
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္ 

Roman Meal
Sungrain 100% 

မျပဳျပင္ထားေသာ ဂ်ံဳမုန္႔

Shoppers Value
100% ဂ်ံဳအဆံျပည္ ့

Signature Kitchens
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္ေပါင္မုန္႔

12 ေအာင္စ၊ 18 ေအာင္စ၊ 24 ေအာင္စ သို႔မဟုတ္ 36 ေအာင္စ သာ (ႁခြင္းခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ အသင့္စားႏိုင္သည့္ 
အုတ္ဂ်ံဳမႈန္႔ 11.8 ေအာင္စႏွင့္ 23.7 ေအာင္စကို ခြင့္ျပဳထားသည္)  

QUAKER 

မူလလက္ေဟာင္းမူလလက္ေဟာင္း

မူလလက္ေဟာင္း စေတာ္ဘယ္ရီ 
ခရင္မ္

ခဲေအာင္လုပ္ထားေ 
သာ မုန္႔

ဘလူးဘယ္ရီ ထမင္းအႂကြပ္ေၾကာ္

MALT-O-MEAL

ေခ်ာကလက္

အာဟာရမႈန္႔

GENERAL MILLS

အေစ့အဆန္မ်ားစြာ 
ပါဝင္ျခင္း

ေျပာင္း ဆန္ ဘလူးဘယ္ရီ ပံုမွန္အတုိင္း မူလလက္ေဟာင္း

ပ်ားရည္ Berry Berry

POST

ဗနီလာအရသာ 
ဂ်ံဳမုန္႔အပိုင္းအစမ်ား

မူလလက္ေဟာင္း ဂ်ံဳအစားအစာ 
ပ်ားရည္အႂကြပ္

ပ်ားရည္အရသာ 
ဂ်ံဳမုန္႔ 

ဗာဒံေစ့သစ္ၾကမ္းပိုးေခါက္ 
အထုပ္မ်ား

ဂ်ံဳအစားအစာ 
ဗာဒံေစ့ႏွင့္ ဂ်ံဳမုန္႔ႂကြပ္

ပီကန္ေစ့၊ ေမပယ္သကာရည္ႏွင့္ 
အညိဳေရာင္သၾကားေရာထားေသာ 

ဂ်ံဳလုပ္အစားအစာ

အသင့္စား အသင့္စား မူလလက္ေဟာင္း

B&G FOODS

ဂ်ံဳအစားအစာ 2½ မိနစ္

ဆိုင္တြင္ရရွိႏိုင္ေသာ 
စားေသာက္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား 

ေျပာင္းဖူးမုန္႔မ်ား ထမင္းအႂကြပ္ေၾကာ္ အုတ္ဂ်ံဳမနက္စာ အပိုင္းပိုင္း 
ျဖတ္ထားေသာ 
ဂ်ံဳလုပ္မနက္စာ

မီးကင္ထားေသာ 
အုတ္ဂ်ံဳလုပ္မနက္စာ

ေလးေထာင့္ပံု 
ထမင္းေၾကာ္မုန္႔

ေလးေထာင့္ပံု 
မီးကင္ေျပာင္းမုန္႔

ဆိုင္တြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ 
အာဟာရမႈန္႔ 
အမွတ္တံဆိပ္မ်ား -
Best Choice ၊ Essential 
Everyday ၊ Food Club ၊ 
Great Value ၊ Hy-Top ၊ IGA 
၊ Kiggins ၊ Kroger ၊ Meijer 
၊ Our Family ၊ Schnucks 
၊ Shurfine ၊ Signature 
Kitchen

KELLOGG’S

မူလလက္ေဟာင္း မူလလက္ေဟာင္းမူလလက္ေဟာင္း၊
အသီးမပါဝင္ပါ

မူလ 
ကုိက္စားရသ 

ည့္အရြယ္အစား

မူလလက္ေဟာင္းမူလလက္ေဟာင္း


