
မည္သည့္အေစ့ဆံျဖစ္သည္မဆို သို႔မဟုတ္  
အေစ့ဆံမ်ားစြာ
8 သို႔ 16 ေအာင္စ ဘူး 

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္၊ 
စည္သြပ္ထားေသာ၊ ေဖာ္ျမဴလာ၊ အသီးအႏွံ၊  
သို႔မဟုတ္ အထုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ DHA၊ ကြီႏိုအာ။

ေမြးကင္းစကေလးငယ္ အာဟာရမႈန္႔

ႏို႔ရည္

ေဈး၀ယ္စာရင္းတြင္ ျပသထားသည့္ အမ်ိဳးအစားအတြင္း 
ေဈးအသက္သာဆံုး ကုန္အမွတ္တံဆိပ္သာ (ဥပမာ 
ေဈး၀ယ္စာရင္းတြင္ အဆီမထုတ္ထားသည့္ႏို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါက 
ေဈးအသက္သာဆံုး အဆီမထုတ္ထားသည့္ႏို႔)။

• အျပည့္အ၀ သို႔မဟုတ္ ဗီတာမင္ဒီ
• အဆီေလွ်ာ့ထားေသာႏို႔ (2%)

     • အဆီနည္း (½ သို႔မဟုတ္ 1%) သို႔မဟုတ္ အဆီမပါ  
 (အဆီထုတ္)

ေဈးဝယ္စာရင္းတြင ္ျပထားသည့္အတုိင္း အထူးႏို႔။
• မႀကိဳခ်က္ရေသးေသာ ႏို႔ - 12 ေအာင္စ။
• လက္တုိ႔စ္မပါ - တစ္ဂါလန္၏ ေလးပံုတစ္ပံု သို႔မဟုတ္  

½ ဂါလန္*
• UHT
• ႏို႔မႈန္႔ - 9.6 ေအာင္စ သို႔မဟုတ္ 25.6 ေအာင္စ။
• 8 ခုေျမာက္ ကြန္တီးနန္႔ ပဲႏို႔မူရင္းသာ၊ ½ ဂါလန္
• ဆစ္လ္ခ္ ပဲႏို႔မူရင္းသာ၊ ½ ဂါလန္
• ႀကီးမားေသာ တန္ဖိုးSoymilkမူလအတိုင္းသာ၊ ½ gallon

* အကယ္၍ ½ ဂါလန္ကိုမရရွိႏိုင္ပါက ½ ဂါလန္အစား 
တစ္ဂါလန္၏ေလးပံုတစ္ပံုကာတြန္ ႏွစ္ခုကို အစားထိုးႏုိင္သည္။

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္၊ အရသာထည္ ့
သြင္းထားေသာ၊ တုပထားေသာ၊ ေအာ္ဂဲနစ္၊ ေထာပတ္ႏို႔၊ 
ေမးလ္ေနာ့တ္၊ ဗီတာမုိက္၊ သို႔မဟုတ္ ဖန္ပုလင္းမ်ား။

ႏို႔

အႀကီး သို႔မဟုတ္ အလြန္ ႀကီးေသာ အျဖဴေရာင္ ဥမ်ား
1 ဒါဇင္

ေဈးအေတာ္ဆံုးအမွတ္တံဆိပ္။

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္၊ အညိဳေရာင္၊ 
ကိုလက္စထေရာနည္း၊ Eggland ၏ အေကာင္းဆံုး သုိ႔မဟုတ္ 
အျခား အထူးဥမ်ား။

ဥမ်ား

အေမရိကန္တြင္ ျပဳလုပ္ထားသည္၊ ႀကိဳတင္ထုပ္ပိုးထားသည္
8 ေအာင္စ သုိ႔မဟုတ္ 16 ေအာင္စသာ

ပံုမွန္၊ ေပါ့ပါးေသာ၊ အဆီနည္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အဆီမပါဟူ၍ 
ေရြးခ်ယ္ပါ၊ အတုံးလိုက္၊ ျဖတ္ထားၿပီး၊ အပိုင္းပိုင္းအစစျဖတ္ထားၿပီး၊ 
အတုံးငယ္မ်ားတုံးထားၿပီး၊ အရွည္လုိက္၊ အေခ်ာင္းလိုက္၊ သို႔မဟုတ္ 
ႀကိတ္ေခ်ထားၿပီး။

ေအာက္ပါအရသာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အရသာအတြဲစပ္မ်ားမွ တစ္ခုခု -

ဒိန္ခဲ

• အေမရိကန္ - 
ပိုးသတ္ထားၿပီး 
သန္႔စင္ထားသည္

• Cheddar
• Colby

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္၊ မုန္႔ဆုိင္ဧရိယာမွ 
ဒိန္ခဲ၊ ဒိန္ခဲအစားအစာ၊ ဒိန္ခဲထုတ္ကုန္၊ အစားထိုး 
သုိ႔မဟုတ္ သုတ္စားရသည့္အရာ၊ တုပထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
တစ္ခုခ်င္းစီထုပ္ပိုးထားသည့္ ဒိန္ခဲ အပိုင္းမ်ား၊ အစပ္ထည့္ထားေသာ၊ 
အရသာထည့္ထားေသာ၊ ေအာ္ဂဲနစ္၊ တင္သြင္းထားေသာ၊ သို႔မဟုတ္ 
8 ေအာင္စ ထည့္ေသးငယ္သည့္ မည္သည့္ အရြယ္အစားမဆုိ။

• Colby-Jack
• Monterey Jack
• Mozzarella
• Provolone
• Swiss

ေျမပဲေထာပတ္
ပံုမွန္ သို႔မဟုတ္ ႂကြပ္ႂကြပ္
16 - 18 ေအာင္စ ဖန္ပုလင္းမ်ား 

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္၊ သုတ္စားရသည့္အရာ၊ 
ဂ်ယ္လီႏွင့္ေရာထားေသာ၊ မုန္႔အခ်ိဳ၊ ပ်ားရည္၊ marshmallow၊ 
honey၊ Smucke တံဆိပ္ သဘာ၀၊ Fifty 50 အမွတ္တံဆိပ္၊ 
Jif အမွတ္တံဆိပ္ အိုမီဂါ 3၊ Smart Balance အမွတ္တံဆိပ္၊ 
Krema အမွတ္တံဆိပ္၊ Better’n Peanut Butter အမွတ္တံဆိပ္၊ 
Health Valley အမွတ္တံဆိပ္၊ Reese ၏ သို႔မဟုတ္ သဘာ၀ 
ေျမပဲေထာပတ္။

ေအးခဲေနေသာ
သၾကားမထည့္ထားသည့္ ေအးခဲထားေသာ မည္သည့္ သစ္သီး 
အမ်ိဳးအစားမဆို။

ကန္စြန္းဥမ်ားႏွင့္ ေမ်ာက္ဥပင္မ်ားအပါအ၀င္ ေအးခဲအသီးအရြက္ 
မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမဆို။

သစ္သီးမ်ားႏွင့္ အသီးအရြက္မ်ား  
ေအာ္ဂဲနစ္မျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေအာ္ဂဲနစ ္

အသီးအႏွံႏွင့္ အသီးအရြက္ ေငြသား တန္ဖိုး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ 
ေဈးဝယ္စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပမာဏအထိ 
ျပန္လည္ထုတ္ယူႏုိင္သည္။ ၀ယ္ယူရသည့္ေစ်းသည္ သတ္
မွတ္ထားသည့္တန္ဖိုးထက္ေက်ာ္လြန္ေနပါက ပါ၀င္သူသည္ 
အျခားတင္ဒါပံုစံတစ္ခုျဖင့္ ထပ္ေဆာင္းပမာဏကုိ 
၀ယ္ယူႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ပိုနည္းေသာအေရအတြက္ကုိ 
၀ယ္ယူရန္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ ေငြျပန္အမ္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
လက္ေဆာင္ကတ္မ်ားကုိ ခြင့္မျပဳထားပါ။

လတ္ဆတ္ေသာ 
• တစ္ခုလုံး သုိ႔မဟုတ္ လီွးျဖတ္ထားေသာ
• ရိုးရိုးရွင္းရွင္း အိတ္ႏွင့္ထုပ္ထားေသာ အသုပ္

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ဆားစိမ္ထားေသာအသီးအရြက္မ်ား၊ 
သံလြင္သီးမ်ား၊ ေဆးဖက္၀င္အပင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ား၊ အခြံမာသီးမ်ား၊ အသုတ္ဘားပစၥည္းမ်ား၊ 
စားႏိုင္ေသာအပြင့္မ်ား၊ တန္ဆာဆင္ရေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
အလွထားေသာ ေရႊဖရံုသီးမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ တုိ႔စားရသည့္အႏွစ္ရည္၊ 
ဟင္းအလွဆင္အႏွစ္ရည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ႂကြပ္ေအာင္ကင္ထားေသာေပါင္
မုန္႔တို႔ပါ၀င္သည့္ ပါတီဗန္းမ်ား။

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - အျခားက်န္ရွိေသာ ေအးခဲအာလူးမ်ားႏွင့္ 
သၾကားထည့္သြင္းထားသည့္၊ ဆီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဆီမ်ား၊ 
ေဆးဖက္၀င္အပင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ား၊ 
ခရင္မ္မ်ား၊ အခ်ဥ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေပါင္မုန္႔ဖုတ္ထားသည္မ်ားပါ၀င္
သည့္ အသီးအရြက္အထုပ္မ်ားအားလံုး။

အသီးေဖ်ာ္ရည္
အရြယ္အစားကုိ ေဈးဝယ္စာရင္းတြင္ သတ္မွတ္ထားသည္။

100% အသီးေဖ်ာ္ရည္ (အသီးအႏွံ သုိ႔မဟုတ္ အသီးအရြက္) 
ႏွင့္ အနည္းဆုံး 120% ဗီတာမင္စီ

မပါဝငေ္သာ အရာမ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္ အသီးေဖ်ာ္ရည္မ်ား၊ 59 ေအာင္စ 
အရြယ္အစား၊ Natalies OJ၊ အစားအေသာက္ေကာင္းႀကိဳက္သူ/ေဈးႏႈန္း
အလြန္ႀကီးေသာ အသီးေဖ်ာ္ရည္မ်ား၊ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား၊ ေကာ့ေတး 
ေဖ်ာ္ရည္မ်ား၊ အသီးေဖ်ာ္ ေသာက္စရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အသီးေဖ်ာ္ရည္ 
ေသာက္စရာမ်ား။

ေအးခဲထားၿပီး ေရမထုတ္ထားေသာ
11.5 ေအာင္စ – 12 ေအာင္စ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္သာ။
Welch ၏
မည္သည့္အရသာမဆို

စင္တြင္ တင္ထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ အေအးခံထားေသာ
64 ေအာင္စသာ။ မည္သည့္ထည့္စရာမဆုိ။ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္သာ
ပန္းသီးေဖ်ာ္ရည္

ေရွာက္ခါးသီးေဖ်ာ္ရည္ 
အျဖဴေရာင္ သို႔မဟုတ္ ပန္းေရာင္

ခရမ္းခ်ဥ္သီးေဖ်ာ္ရည္

နာနတ္သီး ေဖ်ာ္ရည္

အရည္ရႊမ္းေသာအသီးေဖ်ာ္ရည္ 
100% အသီးေဖ်ာ္ရည္Blends
မည္သည့္အရသာမဆို

စပ်စ္သီးေဖ်ာ္ရည္
ခရမ္းေရာင္ သို႔မဟုတ္ အျဖဴေရာင္

လိေမၼာ္သီးေဖ်ာ္ရည္

အသီးအရြက္ ေဖ်ာ္ရည္
မည္သည့္အရသာမဆို၊ ပံုမွန္ 
သို႔မဟုတ္ ဆိုဒီယမ္ ပါဝင္မႈနည္းေသာ

သစ္သီးၿခံေဟာင္း 100% 
အသီးေဖ်ာ္ရည္Blends
မည္သည့္အရသာမဆို

1 ဂါလန္၏ေလးပံုတစ္ပံု (32 ေအာင္စ) ဘူး သုိ႔မဟုတ္ အထုတ္မ်ား 
- သုိ႔မဟုတ္ 2 ၊ 4 ေအာင္စဝင္ 4 ထုတ္ပါ ခြက္ = 32 ေအာင္စ
- သုိ႔မဟုတ္ 1 ၊ 4 ေအာင္စဝင္ 8 ထုတ္ပါ ခြက္ = 32 ေအာင္စ
- သုိ႔မဟုတ္ 2 ၊ 2 ေအာင္စဝင္ 8 ထုတ္ပါ အေတာင့္ = 32 ေအာင္စ
- သုိ႔မဟုတ္ 1 ၊ 4 ေအာင္စဝင္ 8 ထုတ္ပါ အေတာင့္ = 32 ေအာင္စ

မည္သည့္အနံ႕အရသာမဆုိ - အဆီမပါ၊ အဆီနည္း သုိ႔မဟုတ္ 
အဆီအလုံးစံုပါျခင္း။

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ဂရိ၊ ေအာ္ဂဲနစ္၊ အေပါ့စား၊ အက္တီဗီယား၊ 
ဂရန္ႏိုလာမုန္႔အေရာ ကဲ့သို႔ေသာ ေရာစပ္ထားသည့္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား၊ 
သၾကားလုံး အပိုင္းမ်ား၊ ပ်ားရည္ သုိ႔မဟုတ္ အခြံမာသီးမ်ား၊  
8 ေအာင္စ သုံးေဆာင္မႈတိုင္းတြင္ သၾကား 40 ဂရမ္ထက္ပိုျခင္း။

ဒိန္ခ်ဥ္ေမြးကင္းစကေလးငယ္ ေဖာ္ျမဴလာ
Brand၊ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ 
အရြယ္အစားကို ေဈးဝယ္စာရင္းတြင္ 
သတ္မွတ္ထားသည္။ 
အစားထိုးပစၥည္း မပါဝင္ပါ။

ေအးခဲထားၿပီး ေရထုတ္ထားေသာ
11.5 ေအာင္စ – 12 ေအာင္စ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္သာ။

ထုတ္လုပ္သူ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္အတုိင္း ေရာေႏွာေသာအခါ 
အသီးေဖ်ာ္ရည္ထြက္ ျပင္းအားသည္ 48 ေအာင္စႏွင့္ အထက္ ရွိရမည္။
ပန္းသီးေဖ်ာ္ရည္

Dole
မည္သည့္အရသာမဆို

စပ်စ္သီးေဖ်ာ္ရည္
ခရမ္းေရာင္ သို႔မဟုတ္ အျဖဴေရာင္

ေရွာက္ခါးသီးေဖ်ာ္ရည္
အျဖဴေရာင္ သို႔မဟုတ္ ပန္းေရာင္

လိေမၼာ္သီးေဖ်ာ္ရည္

Old Orchard
အစိမ္းေရာင္တက္ဘ္ႏွင့္ မည္သည့္အရသာမဆုိ

နာနတ္သီး ေဖ်ာ္ရည္

Welch ၏
အဝါေရာင္တက္ဘ္ႏွင့္ မည္သည့္အရသာမဆုိ

ေအာက္တိုဘာ 1၊ 2017 မွစ၍ အက်ံဳးဝင္သည2္018

46-48 ေအာင္စဝင္ စည္သြပ္ဘူးမ်ား/ပုလင္းမ်ား အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အတြက္သာ။

နာနတ္သီး ေဖ်ာ္ရည္

ခရမ္းခ်ဥ္သီးေဖ်ာ္ရည္

အသီးအရြက္ 
မည္သည့္အရသာမဆုိ၊ ပံုမွန္  
သုိ႔မဟုတ္ ဆိုဒီယမ္ ပါဝင္မႈနည္းေသာ

ပန္းသီးေဖ်ာ္ရည္

စပ်စ္သီးေဖ်ာ္ရည္

အရည္ရႊမ္းေသာအသီးေဖ်ာ္ရည္  
100% အသီးေဖ်ာ္ရည္Blends
မည္သည့္အရသာမဆုိ

စင္တြင္ တင္ထားေသာ

WIC မွ ေထာက္ခံထားေသာ အစားအစာမ်ား

သစ္သီးမ်ားႏွင့္ အသီးအရြက္မ်ား
4 ေအာင္စဝင္ ဘူး သို႔မဟုတ္ 4 ေအာင္စဝင္  
ပလတ္စတစ္ဘူး ႏွစ္ခုပါအထုပ္မ်ား

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

အသားမ်ား
2.5 ေအာင္စ ဘူး 
(အသားသီးသန္႔သာ၊ ျပဳတ္ရည္ သုိ႔မဟုတ္ ဟင္းအႏွစ္ 
ပါ၀င္ႏိုင္သည္)

ရရွိႏိုင္ေသာအရာမ်ား -
• ၾကက္ဆင္သားႏွင့္ျပဳတ္ရည္  • ၾကက္သား ႏွင့္ျပဳတ္ရည္   
• အမဲသားႏွင့္ျပဳတ္ရည္  • ၀က္ေပါင္ေျခာက္ ႏွင့္ျပဳတ္ရည္

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

ေမြးကင္းစကေလးငယ္ 
အစားအစာ



အာဟာရမႈန္႔
12 ေအာင္စ၊ 18 ေအာင္စ သို႔မဟုတ္ 36 ေအာင္စ သာ (ျခြင္းခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ အသင့္စားႏိုင္သည့္ အုတ္ဂ်ံဳမႈန္႔ 11.8 ေအာင္စႏွင့္ 23 ေအာင္စကို ခြင့္ျပဳထားသည္) 

မူလအတုိင္း
18 & 36 ေအာင္စ။

Sara Lee
အေကာင္းဆံုး  

100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္

Nature’s Own
• 100% တစ္ခုလံုး 

အဆံျပည့္ Sugar Free  
• 100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္ 

ႏွင့္ပ်ားရည္  

Best Choice
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္

Schnuck ၏
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္

အဆံျပည့္
ေပါင္မုန္႔
16 ေအာင္စသာ ဂ်ံဳ အဆံျပည့္ သို႔မဟုတ္ ဂ်ံဳျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေပါင္မုန္႔လံုး

Aunt Millie ၏
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္

Bunny
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္

Bimbo
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္

မုန္႔ျပားမ်ား
16 ေအာင္စသာ

Best Choice
· ဂ်ံဳအဆံျပည့္ သို႔မဟုတ္ 

ေျပာင္း 

Chi-Chi ၏
· ဂ်ံဳအဆံျပည့္ သို႔မဟုတ္ 

ေျပာင္း

Don Pancho
· ဂ်ံဳအဆံျပည့္

ေန႔စဥ္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ခ်က္
· ေျပာင္းမုန္႔ျပားမ်ား5½"

· ဂ်ံဳအဆံျပည့္  
  8"အဆံျပည့္   

Food Club 
· ဂ်ံဳအဆံျပည့္

Great Value
· ဂ်ံဳအဆံျပည့္

IGA
· ဂ်ံဳအဆံျပည့္ 

Kroger
· ဂ်ံဳအဆံျပည့္

ငါး
ေရ၊ ဆီ သို႔မဟုတ္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ျပဳတ္ရည္ျဖင့္ 
ထုပ္ပိုးထားသည္
စည္သြပ္ဘူးမ်ားသာ

• 5 သို႔မဟုတ္ 12 ေအာင္စရွိ အတံုးေပါ့ တူနာငါး။

• 5၊ 6၊ 7.5 သုိ႔မဟုတ္ 14.75 ေအာင္စ ရွိ 
ပန္းေရာင္တူနာငါး။

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္၊ အယ္လ္ဘာခုိးရ္ 
သို႔မဟုတ္ ဆူးေတာင္၀ါတူနာငါး၊ အျဖဴေရာင္၊ 
အစိုင္အခဲ၊ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္၊ ေအးခဲေနေသာ၊ 
သတၱဳလႊာျဖင့္ထုပ္ပိုးထားေသာ၊ အရသာထည့္သြင္း 
ထားေသာ၊ ေတာ္ႏို ဂ်ီႏိုဗာ ႏွင့္ 
ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေသာပင္လယ္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ 
ေစ်းႀကီးျမင့္သည့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ 
အနီေရာင္ေဆာ္လမြန္ႏွင့္ ဆာဒင္းငါးမ်ား။

ေမးခြန္းမ်ား ရွိပါသလား။
သင့္ ေဒသတြင္းရွိ Indiana WIC  
ေဆးခန္းကို ေခၚလိုက္႐ုံပါ သို႔မဟုတ ္800-522-0874  
ကို ေခၚဆိုပါ။

ဤအဖြဲ႔အစည္းသည္ တူညီေသာအခြင့္အလမ္းေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

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

Holsum
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္

IGA
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္

Kroger
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္

Meijer 
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္

စေတာ္ဘယ္ရီခရင္မ္
18 & 36 ေအာင္စ။

ခဲေအာင္လုပ္ထားေသာ
18 & 36 ေအာင္စ။

ဘလူးဘယ္ရီ
18 & 36 ေအာင္စ။

POST အာဟာရမႈန္႔

ေကြကာ GENERAL MILLSB&G အစားအစာမ်ား

KELLOGG ၏

ေမာ့ထ္-အို-မီးလ္

18 ေအာင္စ။

12၊ 18 & 36  
ေအာင္စ။

Wonder
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္

Family Choice
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္

Schwebel
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္

Butternut
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္

Village Hearth
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္

La Banderita
· ဂ်ံဳအဆံျပည့္ သုိ႔မဟုတ္ 

ေျပာင္း

Meijer
·  ဂ်ံဳအဆံျပည ့္8"  

Mi Casa
· ဂ်ံဳအဆံျပည့္

Mission
· ဂ်ံဳအဆံျပည့္ သုိ႔မဟုတ္ 

ေျပာင္း

Ortega
· ဂ်ံဳအဆံျပည့္

Schnucks
· ဂ်ံဳအဆံျပည့္ 

Spartan
·  ဂ်ံဳအဆံျပည့္ 8"  

Tio Santi
· ဂ်ံဳအဆံျပည့္

မူလအတုိင္းသာ 
11.8 & 23.7 ေအာင္စ။ 

ပံုမွန္သာ
12၊ 18 & 36 ေအာင္စ။

မူလအတုိင္း၊ အသီးမပါ
12 & 18 ေအာင္စ။

12 & 18 ေအာင္စ။ 12 & 18 ေအာင္စ။

အဆံအျပည့္ 
12 & 18 ေအာင္စ။

ပံုမွန္သာ
12 & 18 ေအာင္စ။

မူလ ကုိက္စားရသည့္အ 
ရြယ္အစား 18 & 36 oz

12 & 18 ေအာင္စ။ 18 ေအာင္စ။

18 ေအာင္စ။

12 & 18 ေအာင္စ။

ပ်ားရည္ႏွင့္ကင ္
ထားသည့္ 

18 & 36 ေအာင္စ။

ဗနီလာထုပ္မ်ား၊  
18 ေအာင္စ

ဗာဒံေစ့မ်ား
18 &36 ေအာင္စ။

သစ္ၾကမ္းပိုးေခါက္ 
အထုပ္မ်ား၊ 18 oz

18 ေအာင္စ။

12 & 18 ေအာင္စ။

အဆံအျပည့္ 
ပ်ားရည္အႂကြပ္၊ 
18 ေအာင္စ။

အဆံအျပည့္ 
ဗာဒံေစ့အရသာ 

မုန္႔ႂကြပ္၊ 18 ေအာင္စ

အဆံအျပည့္
18 ေအာင္စ။

အညိဳေရာင္ဆန္
14 - 16 ေအာင္စ။  
မည္သည့္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မဆုိ၊ ရိုးရိုး၊ ဘူးမ်ား  
သုိ႔မဟုတ္ အိတ္မ်ား၊ အသင့္စား၊ အျမန္၊  
သုိ႔မဟုတ္ ပံုမွန္။

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္။

ဂ်ံဳအဆံျပည့္ ပါစတာ
16 ေအာင္စသာ  
မည္သည့္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္မဆို၊ 
မည္သည့္ပံုစံႏွင့္မဆိုျဖစ္သည့္ ဂ်ံဳအဆံျပည့္ 
ပါစတာ။ 

မပါဝင္ေသာ အရာမ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္။

    Pepperidge Farms
• ေက်ာက္ဆုံျဖင့္ ႀကိတ္ထားေသာ 

100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္
• စပ်စ္သီးေျခာက္အလိမ္ႏွင့္ 100% 

ဂ်ံဳအဆံျပည့္ သစ္ၾကမ္းပိုးေခါက္

12 ေအာင္စ။ 12 ေအာင္စ။

12 ေအာင္စ။

12 ေအာင္စ။

ေခ်ာကလက္
36 ေအာင္စ။

Sunbeam
100% ဂ်ံဳအဆံျပည့္

ပဲေတာင့္ရွည္မ်ား၊ ပဲေစ့မ်ားႏွင့္ ပဲနီေလး
အေစ့ေျခာက္
1 ေပါင္အိတ္ (16 ေအာင္စ)

• မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမဆို

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

စည္သြပ္ထားသည္
15 - 64 ေအာင္စ။

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

• ေက်ာက္ကပ္ 
(သၾကားပမာဏအနည္းငယ္ 
ပါ၀င္ႏိုင္သည္)

• ကယ္နယ္လီနီ ပဲ
• ဂါဘန္ဇို ပဲ (ကုလားပဲ)
• ဂရိတ္ေနာ့သန္း

• အနက္ဆံပဲမ်ား
• အဆီမပါ ျပန္ေၾကာ္ၿပီး
• အနက္ေရာင္
• ပင္တို
• လီမာ (ေထာပတ္ပဲ)
• ေနဗီ 


