
သစ္သီးမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား
4 oz. ဖန္ဗူး၊ 4 oz. ခြက္၊ 2 ထုပ္    
သို႔မဟုတ္ 2 oz. ခြက္ 2 ထုပ္

ပါ င္ပစၥည္းတစ္ခုတည္း သို႔မဟုတ္ အသီးအႏံွမ်ား ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ 
အသီးအရြက္မ်ား (ဥပမာ၊ ပန္းသီး-ဌက္ေပ်ာသီး၊ အာလူးခ်ိဳ-ပန္းသီး) 
အတြအဲစပ္ ပါ င္သည္။

အသား
2.5 oz. ခြက္ 
အသားသီးသန္႔သာ၊ ျပဳတ္ရည္ သို႔မဟုတ္ ဟင္းအႏွစ္ 
ပါ င္ႏိုင္သည္။

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္၊ အိတ္ငယ္မ်ား၊ ႏံွစားပင္ထုတ္ 
အစားအစာ ေရာစပ္ပစၥည္းမ်ား၊ အခ်ိဳပြမဲ်ား၊ ညစာမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ 
အစားအစာ တြဖဲက္မ်ား (ဥပမာ - အသားႏွင့္ အသီးအရြက္မ်ား၊ 
ထမင္း၊ ပါစတာ၊ ဒိန္ခ်ဥ္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေခါက္ဆြ)ဲ အသားေခ်ာင္းမ်ား၊ 
ထပ္ေပါင္း သၾကား၊ ကစီဓာတ္၊ ဆား သုိ႔မဟုတ္ DHA ။
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မည္သည့္အေစ့အဆန္မဆုိ သုိ႔မဟုတ္ အေစ့အဆန္စံု

8 သို႔မဟုတ္ 16 oz. ထည့္စရာ 

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္၊ 
စည္သြတ္ထားေသာ၊ မ်ဳးိစံုေသာ အထုပ္မ်ား၊ 
ထပ္ေပါင္း ေဖာ္ျမဴလာ၊ သစ္သီး၊ DHA ၊ ေျပာင္း။

ေမြးကင္းစကေလးငယ္ အာဟာရမႈန္႔

ႏို႔ရည္

ေဈးအေတာ္ဆံုးအမွတ္တံဆိပ္။ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 
လက္က်န္စာရင္းတြင္ ျပထားေသာ စားေသာက္ကုန္ 
အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အရြယ္အစား

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

(အဆီထုတ္)

အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ ႏို႔    
အက်ိဳးခံစားခြင့္ စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း။

• မႀကိဳခ်က္ရေသးေသာ ႏို႔ - 12 oz.
• လက္တုိ႔စ္ မပါဝင္ပါ - တစ္ဂါလန္၏ ေလးပံုတစ္ပံု သို႔မဟုတ္ 

½ ဂါလန္*
• UHT
• ႏို႔မႈန္႔ - အရြယ္စံု
• 8 ခုေျမာက္ ကြန္တီးနန္႔ ပဲႏို႔မူရင္းသာ၊ ½ ဂါလန္
• Silk ပဲႏို႔ မူလလက္ေဟာင္းသီးသန္႔ ဂါလန္စိတ္ သို႔မဟုတ္ 

½  ဂါလန္
• Great Value ပဲႏုိ႔ မူလလက္ေဟာင္းသီးသန္႔ ½ ဂါလန္

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေအာ္vဂဲနစ္၊ အနံ႔အရသာရိွေသာ ပစၥည္း၊ 
အတုအပပစၥည္း၊ ေထာပတ္ထုတ္ယူၿပီးႏုိ႔ရည္၊ Milnot ၊ Vitamite 
သုိ႔မဟုတ္ ဖန္ပုလင္းမ်ား။

ႏို႔

အႀကီး သို႔မဟုတ္     အလြန္ ႀကီးေသာ အျဖဴေရာင္ ဥမ်ား                  
1 ဒါဇင္

ေဈးအေတာ္ဆံုးအမွတ္တံဆိပ္။

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္။

ဥမ်ား

အေမရိကန္တြင္ ျပဳလုပ္ထားသည္၊ ႀကိဳတင္ထုပ္ပိုးထားသည္

8 oz. သို႔မဟုတ္ 16 oz. သာ

ေအာက္ပါ အနံ႔အရသာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အနံ႔အရသာ 
တြဲစပ္မႈပံုစံမ်ားထဲမွ မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမဆိ ု-

• American - ပိုးသတ္ 
သန္႔စင္ထားျပီး

• Cheddar
• Colby
• Colby-Jack

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္၊ အသင့္စား အစားအစာ ဆုိင္ခန္း 
ဧရိယာမွ ဒိန္ခဲ၊ ဒိန္ခဲ အစားအစာ၊ ဒိန္ခဲ ထုတ္ကုန္၊ အစားထိုး 
သုိ႔မဟုတ္ သုတ္စားရသည့္အရာ၊ အတုအပ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခုခ်င္းစီ 
ထုပ္ပုိးထားသည့္ ဒိန္ခဲ အခ်ပ္မ်ား၊ အစပ္ထည့္ထားေသာ၊ 
အနံ႔အရသာ ထည့္ထားေသာ၊ တင္သြင္းထားေသာ အစားအစာ။

• Monterey Jack
• Mozzarella
• Muenster
• Provolone
• Swiss
• String

ေျမပဲေထာပတ္
ခရင္မ္ပ်စ္ပ်စ္၊ ႂကြပ္ရြျခင္း သို႔မဟုတ္ ႂကြပ္ရြမႈ ပိုကဲျခင္း
16 - 18 oz. ဖန္ပုလင္းမ်ား 

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

သစ္သီးမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား
ေအာ္ဂဲနစ္ မဟုတ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေအာ္ဂဲနစ္

သစ္သီးမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ေငြသားတန္ဖိုး 
အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား အက်ဳိးခံစားခြင့္ လက္က်န္ပမာဏတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ ပမာဏအထိ ျပန္လည္ထုတ္ယူႏုိင္သည္။

ခဲထားသည့္
• ေဆးသၾကားမပါေသာ သစ္သီး
• အာလူးမပါေသာ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား
မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေအးခဲထားေသာ အာလူး 
မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမဆုိ။ ေဆးသၾကားပါသည့္၊ ဆီမ်ား၊ အဆီမ်ား၊ 
ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ား၊ 
ခရင္မ္မ်ား၊ အခ်ဥ္ရည္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဂ်ံဳမုန္႔ညက္စသည္တုိ႔ 
ပါဝင္ေသာ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား။

လတ္ဆတ္သည့္

• တစ္ခုလုံး သို႔မဟုတ္ လွီးထားသည့္        
• ရိုးရိုးရွင္းရွင္း အိတ္ႏွင့္ထုပ္ထားေသာ အသုပ္

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ဆားစိမ္ထားေသာအသီးအရြက္မ်ား၊ 
သံလြင္သီးမ်ား၊ ေဆးဖက္ င္အပင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ား၊ အခြမံာသီးမ်ား၊ အသုတ္ဘားပစၥည္းမ်ား၊ 
စားႏုိင္ေသာအပြင့္မ်ား၊ တန္ဆာဆင္ရေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
အလွထားေသာ ေရႊဖရုံသီးမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ တုိ႔စားရသည့္အႏွစ္ရည္၊ 
ဟင္းအလွဆင္အႏွစ္ရည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ႂကြပ္ေအာင္ကင္ထားေသာေပါ
င္မုန္႔တို႔ပါ င္သည့္ ပါတီဗန္းမ်ား။

စည္သြတ္ထားသည့္ 
• မည္သည့္ ထုတ္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မဆို
•  100% သစ္သီး ေဖ်ာ္ရည္တြင္ ပါဝင္သည့္ သစ္သီးမ်ား 

သို႔မဟုတ္ ေရ
•  ပုံမွန္၊ ဆိုဒီယမ္ ပါဝင္မႈနည္းေသာ သို႔မဟုတ္ ဆားမပါေသာ

ထပ္ေပါင္း ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား
မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေပါင္းထည့္ထားေသာ သၾကား၊ 
သၾကားရည္၊ ေဆးသၾကား၊ အေမႊးအၾကိဳင္၊ အရသာ၊ အဆီ၊ ဆီ၊ 
ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္ပင္ သုိ႔မဟုတ္ ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္မ်ား၊ 
ခရင္မ္/ခ်ိစ့္/ေထာပတ္ ေဆာ့စ ္၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ သနပ္မ်ား၊ 
ခရမ္းခ်ဥ္သီး ေဆာ့စ္၊ စြပ္ျပဳတ္၊ မကၠဆီကုိအစာႏွင့္ တြစဲားရသည့္ 
ေဆာ့စ္၊ အသား သုိ႔မဟုတ္ ပဲႏွင့္ ေရာစပ္ထားသည့္ 
သစ္သီးဝလံမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား။

1 စိတ္ = 32 oz. ခြက္ သို႔မဟုတ္ အထုပ္မ်ဳိးစုံ = 16 သို႔မဟုတ္ 
32 oz. ခြက္ သို႔မဟုတ္ ျပြန္
မည္သည့္အနံ႕အရသာမဆို - အဆီမပါ၊ အဆီနည္း သို႔မဟုတ္ 
အဆီအလံုးစံုပါျခင္း။

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - Greek ၊ ေအာ္ဂဲနစ္၊ 
အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုး၊ သင္ရုံမွ်၊ ေရာစပ္ထားသည့္ 
ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား၊ သီးျခားစီ ေရာင္းခ်ေသာ ခြက္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
တစ္ခြက္လွ်င္ 40 ဂရမ္ထက္ ပိုပါဝင္သည့္ သၾကား။

ဒိန္ခ်ဥ္

ေမြးကင္းစကေလးငယ္ 
အစားအစာ
4 oz. ဖန္ဗူး၊ 4 oz. ခြက္၊ 2 ထုပ္    4 oz. ဖန္ဗူး၊ 4 oz. ခြက္၊ 2 ထုပ္    4 oz. ဖန္ဗူး၊ 4 oz. ခြက္၊ 2 ထုပ္    4 oz. ဖန္ဗူး၊ 4 oz. ခြက္၊ 2 ထုပ္    4 oz. ဖန္ဗူး၊ 4 oz. ခြက္၊ 2 ထုပ္    4 oz. ဖန္ဗူး၊ 4 oz. ခြက္၊ 2 ထုပ္    

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

202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020WIC မွေထာက္ခံထားေသာ 
အစားအစာမ်ားကတ(္AFC)
ေအာက္တိုဘာလ 1 ရက္၊ 2019 မွစ၍အက်ံဳးဝင္သည္

ငါး
ေရ၊ ဆီ သုိ႔မဟုတ္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ျပဳတ္ရည္ျဖင့္ ထုပ္ပုိးထားေသာ
စည္သြတ္ဘူးမ်ားသာ

• ခပ္ပါးပါး တံုးထားေသာ တူနာငါး - အရြယ္စံု
• ပန္းေရာင္ ဆယ္လ္မြန္ငါး - အရြယ္စံု

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္၊ အဲလ္ဘာကိုးရ္ သို႔မဟုတ္ 
အဝါေရာင္ ဆူးေတာင္ပါ ငါး၊ အျဖဴေရာင္၊ အခဲ၊ လတ္ဆတ္၍၊ 
ေအးခဲထားေသာ၊ အိတ္ငယ္မ်ား၊ အရသာရွိေသာ၊ အေကာင္းဆုံး 
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္။

 ပဲေတာင့္ရွည္မ်ား၊ ပဲေစ့မ်ားႏွင့္ ပဲနီေလး
အေျခာက္ခံထားျခင္း
1 ေပါင္အိတ္ (16 oz.) 
မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမဆို

စည္သြတ္ထားသည့္
15 - 64 oz. 
မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမဆို

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား -  ေအာ္ဂဲနစ္၊ ဘူးျဖင့္ထုပ္ပိုးထားေသာ၊ 
ဖုတ္ထားေသာ ပဲမ်ား၊ ဘုိစားပဲမ်ား၊ ဟင္းခ်ိဳမ်ား၊ ထည့္စရာ 
သၾကားမ်ား၊ အဆီမ်ား၊ ဆီမ်ား၊ ထည့္စရာ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္၊ 
သုိ႔မဟုတ္ အသားမ်ား။ 

အသီးေဖ်ာ္ရည္
အက်ိဳးခံစားခြင့္ စာရင္းတြင္ အရြယ္အစားကို အတိအက် 
သတ္မွတ္ထားသည္

100% အသီးေဖ်ာ္ရည္ (အသီးအႏွံ သို႔မဟုတ္ 
အသီးအရြက္) ႏွင့္ အနည္းဆံုး

ဗီတာမင္စီ 72 မီလီဂရမ္ သို႔မဟုတ္ 120%

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္ သို႔မဟုတ္ 
အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုး။

အရည္ႏွစ္မ်ားကို ေအးခဲမထားျခင္း
11.5 oz. – 12 oz. အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္သာ။

အခန္းတြင္း အပူခ်ိန္တြင္ ထားႏုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အေအးခံထားျခင္း
64 oz. ခြက္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္သာ။

အရည္ႏွစ္မ်ားကို ေအးခဲထားျခင္း
11.5 oz. – 12 oz. အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္သာ။

46-48 oz. ထည့္စရာဘူး။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္သာ။
အခန္းတြင္း အပူခ်ိန္တြင္ ထားႏိုင္ျခင္း

မည္သည့္ အရသာ၊ အေရာ သို႔မဟုတ္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မဆို။

ဒိန္ခဲ



ေကာက္ႏွံ အာဟာရစာ
12 oz. ၊ 18 oz. ၊ 24 oz. သို႔မဟုတ္ 36 oz. သာ (ႁခြင္းခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ အသင့္စားႏိုင္သည့္ အုတ္ဂ်ံဳမႈန္႔ 11.8 oz. ႏွင့္ 23.7 oz. ကို ခြင့္ျပဳထားသည္)  

အဆံျပည့္
ေပါင္မုန္႔
16 oz. သာ။ ျပည့္ဝဂ်ဳံ သို႔မဟုတ္ အေစ့အဆန္ျပည့္ ေပါင္မုန္႔လုံး။

Aunt Millie’s
• 100% ျပည့္ဝဂ်ဳံ
• Healthy Goodness ျပည့္ဝဂ်ဳံ

ေပါင္မုန္႔ျဖဴ

Best Choice
• 100% ျပည့္ဝဂ်ဳံ

Bimbo
• 100% ျပည့္ဝဂ်ဳံ

Bunny
• 100% ျပည့္ဝဂ်ဳံ

Butternut
• 100% ျပည့္ဝဂ်ဳံ

Family Choice
• 100% ျပည့္ဝဂ်ဳံ

IGA
• 100% ျပည့္ဝဂ်ဳံ

Kroger
• 100% ျပည့္ဝဂ်ဳံ

ဤအဖြဲ႔အစည္းသည္ တူညီေသာအခြင့္အလမ္းေထာက္ပံ့ေပးသည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

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

မက္ဆီကန္ဂ်ံဳမုန္႔ညက္
16 oz. သာ
Best Choice
• ျပည့္ဝဂ်ဳံ 
• ေျပာင္း
Celia’s
• ျပည့္ဝဂ်ဳံ
• အဝါေရာင္ေျပာင္း
• အျဖဴေရာင္ေျပာင္း
Chi-Chi’s
• ျပည့္ဝဂ်ဳံ 
• ေျပာင္း
Don Pancho
• ျပည့္ဝဂ်ဳံ
ေန႔စဥ္ မရွိမျဖစ္ 
လိုအပ္ခ်က္
• ေျပာင္းမႈန္႔ မုန္႔ျပားမ်ား 

5½”
• ျပည့္ဝဂ်ဳံ 

  8" ျပည့္ဝ 
အေစ့အဆန္

GENERAL MILLS

အေစ့အဆန္စုံေျပာင္း ဆန္ ဘလူးဘယ္ရီ ပံုမွန္ မူလလက္ေဟာင္း

ပ်ားရည္ Berry Berry

အသင့္စား အသင့္စား

ေကြကာ 

မူလလက္ေဟာင္းမူလလက္ေဟာင္း

POST

ဗန္နီလာအရသာ 
ဂ်ံဳမုန္႔အပုိင္းအစမ်ား

မူလလက္ေဟာင္း ျပည့္ဝအေစ့အဆန္ 
ပ်ားရည္အႂကြပ္

ပ်ားရည္အရသာ 
ဂ်ံဳမုန္႔ 

ဗာဒံေစ့သစ္ၾကမ္းပုိးေခါက္ 
ဂ်ဳံမုန္႔

ျပည့္ဝအေစ့အဆန္ 
ဗာဒံေစ့ႏွင့္ ဂ်ံဳမုန္႔ႂကြပ္

B&G အစားအစာမ်ား

ျပည့္ဝအေစ့အဆန္ 2½ မိနစ္

ဆိုင္တြင္ရရွိႏိုင္ေသာ စားေသာက္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား 

ေျပာင္းဖူးမုန္႔မ်ား ထမင္းအႂကြပ္ေၾကာ္ အသင့္စား 
အုတ္ဂ်ဳံမႈန္႔

အပုိင္းပုိင္း ျဖတ္ထားေသာ 
ဂ်ံဳလုပ္မနက္စာ

မီးကင္ထားေသာ 
အုတ္ဂ်ံဳလုပ္မနက္စာ

ေလးေထာင့္ပုံ 
ထမင္းေၾကာ္မုန္႔

ေလးေထာင့္ပုံ 
မီးကင္ေျပာင္းမုန္႔

ဆိုင္တြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ အာဟာရမႈန္႔ 
အမွတ္တံဆိပ္မ်ား -
Best Choice ၊ Essential 
Everyday ၊ Food Club ၊ Great 
Value ၊ Hy-Top ၊ IGA ၊ Kiggins 
၊ Kroger ၊ Meijer ၊ Our Family 
၊ Shopper’s Value ၊ Schnucks 
၊ Shurfine ၊ Signature Select ၊ 
ValuTime ။

ဆိုင္တြင္ရရွိႏိုင္ေသာ စားေသာက္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား 

မူလလက္ေဟာင္း

ဘလူးဘယ္ရီ၊ 
စေတာဘ္ယ္ရီ ခရင္မ္

ခဲေအာင္လုပ္ထားေသာ 
မုန္႔

ထမင္း
အႂကြပ္ေၾကာ္

MALT-O-MEALKELLOGG’S

မူလလက္ေဟာင္း မူလလက္ေဟာင္းမူလလက္ေဟာင္း၊
အသီးမပါဝင္ပါ

မူလ ကိုက္စား
ရသည့္အရြယ္အစား

မူလလက္ေဟာင္းမူလလက္ေဟာင္း ေခ်ာကလက္

Food Club 
• ျပည့္ဝဂ်ဳံ
Great Value
• ျပည့္ဝဂ်ဳံ
Hy-Top
• မက္ဆီကန္ 

အဝါေရာင္ 
ေျပာင္းဂ်ံဳမုန္႔ညက္

IGA
• ျပည့္ဝဂ်ဳံ
Kroger
• ျပည့္ဝဂ်ဳံ
• ဂလူတန္ မပါေသာ 

အဝါေရာင္ 
ေျပာင္းမုန္႔ 

La Banderita
• ျပည့္ဝဂ်ဳံ  

သို႔မဟုတ္ ေျပာင္း

Meijer
• ျပည့္ဝဂ်ဳံ 8"
Mi Casa
• ျပည့္ဝဂ်ဳံ
Mission
• ျပည့္ဝဂ်ဳံ 

သို႔မဟုတ္ ေျပာင္း
Ortega
• ျပည့္ဝဂ်ဳံ
Our Family
• ေျပာင္းဖူးဝါ
• ေျပာင္းဖူးျဖဴ
• ျပည့္ဝဂ်ဳံ
Schnucks
• ျပည့္ဝဂ်ဳံ 
Signature Select
• ျပည့္ဝဂ်ဳံ
Tio Santi
• ျပည့္ဝဂ်ဳံ

ေမးခြန္းမ်ား ရွိပါသလား။
သင့္ေဒသတြင္းရွိ Indiana WIC 
ေဆးခန္းကို ဖုန္းေခၚလိုက္႐ုံပါ 
သို႔မဟုတ ္800-522-0874
ကို ဖုန္းေခၚဆိုပါ။

Lewis Bake Shop
• Healthy Life သၾကားမပါ

100% ျပည့္ဝဂ်ဳံ
• Healthy Life 100% ျပည့္ဝဂ်ဳံ

Meijer 
• 100% ျပည့္ဝဂ်ဳံ

Nature’s Own
• 100% ျပည့္ဝ အေစ့အဆန္ သၾကားမပါ
• 100% ျပည့္ဝဂ်ဳံ ပ်ားရည္ပါ

Our Family
• 100% ျပည့္ဝဂ်ဳံ

Pepperidge Farms
• ေက်ာက္ဆုံျဖင့္ ႀကိတ္ထားသည့္ 100% ျပည့္ဝဂ်ဳံ
• စပ်စ္သီးေျခာက္အလိမ္ႏွင့္ 100% ျပည့္ဝဂ်ဳံ 

သစ္ၾကမ္းပိုးေခါက္
• Light Style ဂ်ဳံေပ်ာ့
• Light Style 100%

ျပည့္ဝဂ်ဳံ ေပါင္မုန္႔
• Very Thin 100%

ျပည့္ဝဂ်ဳံ ေပါင္မုန္႔
• အေစ့အဆန္ျပည့္ ရိုင္းဂ်ဳံ

Roman Meal
• Sungrain 

100% ျပည့္ဝဂ်ဳံ

Sara Lee
• အေကာင္းဆံုး 100% ျပည့္ဝဂ်ဳံ

Schnuck’s
• 100% ျပည့္ဝဂ်ဳံ

Schwebel
• 100% ျပည့္ဝဂ်ဳံ

Shoppers Value
• 100% ျပည့္ဝဂ်ဳံ

Signature Select
• 100% ျပည့္ဝဂ်ဳံ ေပါင္မုန္႔

Sunbeam
• 100% ျပည့္ဝဂ်ဳံ

Village Hearth
• 100% ျပည့္ဝဂ်ဳံ

Wonder
• 100% ျပည့္ဝဂ်ဳံ

အုတ္ဂ်ဳံ
16 oz. သာ။ 
မည္သည့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မဆို၊ အျမန္၊ 
လိပ္ထားသည့္၊ ဂလူတန္ မပါ
သို႔မဟုတ္ ေရွးယခင္ပုံစံ အုတ္ဂ်ဳံ။

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္၊ , Steel-cut 
အုတ္ဂ်ဳံ၊ ေပါင္းထည့္ထားေသာ သၾကား၊ အဆီ၊ ဆီ 
သုိ႔မဟုတ္ ဆား။

သစ္ၾကံပိုးေခါက္

ဗဟုဂံပံု 
မီးကင္ေျပာင္းမုန္႔

ဗဟုဂံပုံ 
ဆန္မုန္႔

တို႔ဖူး
14-16 oz. 
မည္သည့္ အေနအထားမဆုိ၊ ပုံမွန္ သို႔မဟုတ္ 
ေအာ္ဂဲနစ္
မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေပါင္းထည့္ထားေသာ 
အဆီမ်ား၊ သၾကားမ်ား၊ ေဆးသၾကားမ်ား၊ ဆီမ်ား၊ ဆုိဒီယမ္၊ 
အရသာ၊ အေမႊးအၾကိဳင္မ်ားႏွင့္ တုိ႔ဟူးေၾကာ္

ဆန္လံုးညိဳ
14 - 16 oz.  

မည္သည့္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မဆို၊ 
ရိုးရိုး၊ ဘူးမ်ား သို႔မဟုတ္ 

အိတ္မ်ား၊ အသင့္စား၊ အျမန္၊ 
သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္။

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္။

ျပည့္ဝဂ်ဳံ ပါစတာ
16 oz. သာ  

မည္သည့္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္မ
ဆို၊ မည္သည့္ပံုစံႏွင့္မဆိုျဖစ္သည့္ 
ျပည့္ဝဂ်ဳံ ပါစတာ။ 

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္။ အဆီမ်ား၊ သၾကားမ်ား၊ ေဆးသၾကားမ်ား၊ ဆီမ်ား၊ ဆုိဒီယမ္၊ 


