
चिल्लो पदार्थकलो सेवन कम गन्थ,  
पानीमा प्ाक गरिएकलो माछा िलोजननुहलोस।्

1

दधू  तपाईंकलो WIC िेक्े तपाईं्े खरिद गननु्थपनने दधूकलो सामग्ी सूिीबद्ध गद्थछ

डिसेमबि  2016

  कनु नपैनन ब्ाणि:

 दधू: उपलब्ध रहेको सबभैन्दा ठूलो कन्ेनर (ग्दालुन, 96 आउनस, आ्धदा ग्दालुन, वदा 
एक चौथदाइ) वदा WIC चेकमदा सूचीबद्ध आकदारको खरर् गनुनुहोस ्

 वाष्पत/क्ानकलो दधू: 12-आउनसको कन्ेनर मदात्र
 सनुकखा/धनु्लो दधू: 25.6-आउनसको कन्ेनर मदात्र
  ल्ाक्लोज िहहत दधू: उपलब्ध रहेको सबभैन्दा ठूलो कन्ेनर वदा WIC चेकमदा  

सूचीबद्ध आकदारको खरर् गनुनुहोस ्
  कलोसि दधू: उपलब्ध रहेको सबभैन्दा ठूलो कन्ेनर वदा WIC चेकमदा

 सूचीबद्ध आकदारको खरर् गनुनुहोस ्

  खरिद गन्थ नहनुने: सवदा् थपपएको, ओगदानुननक, वदा गुलल्ो बदाकलो ््ूध; मोही वदा 
क्दाल्स्म थपपएको ््ूध; वसदाको मदात्रदा घ्दाइएको (2%) ््ूध

अणिाहरू
  कनु नपैनन ब्ाणि:
 मध्म वा ठू्लो आकाि: सेतो वदा खरैो
   खरिद गन्थ नहनुने: जमबो र अध्धक ठूलदा-अण्दाहरू; उचच-मू््कदा पवशषे अण्दाहरू 

(सदाथ ैओगदानुननक, कोलेसट्रल कम गररएको, पपँज्दा रहहत/सवतनत्र ्दा्रदा,  
ओमेगदा-3)

WIC सवीका््थ खाद् काि्थ

सतनपान गिाइिहननु भएका महह ा्हरू्े अनतरिकत खानाहरू पाउननुहनुनछ जस्े उनीहरूकलो बहििहेकलो बचिा् ाई आवश्क पनने दधू आपतूती पिूा गन्थ मद्दत गद्थछ।

WIC
Program

भ्मासबा् बनाइएकलो पे्पदार्थ  
  8TH CONTINENT:  

Soymilk – Original र Vanilla (32-आउनस कदा्ूनुन) 
Soymilk – Original तथदा Vanilla (64-आउनस फ्रिजमदा रदाखखएको)

  PACIFIC NATURAL FOODS: 
Ultra Soy – Original र Vanilla (32-आउनस कदा्ुनुन)

  SILK: 
Soymilk – Original (32 वदा 64-आउनस फ्रिजमदा रदाखखएको)  
Soymilk – Original (128-आउनस फ्रिजमदा रदाखखएको बहु-प्दाक गररएको)

  WESTSOY: 
Organic Plus Soymilk – Plain (32 वदा 64-आउनसको कदा्ुनुन) 
Plus Soymilk – Vanilla (32 वदा 64-आउनस कदा्ुनुन)

चिज
  कनु नपैनन ब्ाणि:
  पदास्रदाइज प्रसेस American, Monterey Jack, Mozzarella, Cheddar, Colby, 

Swiss, Muenster, Provolone, वदा ्ी मध्े कुनपैनन धचजको लमश्रण
 बलक वदा सलदाइसमदा खरर् गनुनुहोस ्
  चेकमदा भएको जनत आउनसको सङ्ख्दा थपनुपरनु   

(1 वदा सोभन्दा बढी प्दाकेज हुन सकर)

  कलोसि चिज तपदाईको WIC चेकमदा मदा रदापपएको  र भने वदा भण्दारणमदा कुन ै
अन् फ्कलसमकदा चीज़ नभएको मदा

  खरिद गन्थ नहनुने: आ्दात गररएको धचज; धचजजन् खदानेकुरदाहरू, उतपदा्नहरू वदा 
सपे्र्हरू; क््दाकर क्हरू; कदाह्एको, नघलसएको, चदानदा बनदाइएको, त्दानद्ो बनदाइएको, 
वदा लसनके धचज; सवदा् थपपएको वदा ओगदानुननक धचज; एक-एकगरर बेररएकदा सलदाइसहरू

दही  
  ठीक 32-आउनस कन्ेनर वदा जममदा 32 आउनस समम पुगने आकदारहरूको कुनपैनन 

सं्ोजन।
  कनु नपैनन ब्ाणि: plain, plain Greek, organic plain, organic plain Greek

  कलोसि दही तपदाईको WIC चेकमदा मदा रदापपएको  र भने वदा भण्दारणमदा कोसर 
बदाहेक कदा प्रकदारहरु रैन भने 

 खरिद गन्थ नहनुने: सवदा् भएको (जसतै भेलननलदा, फलफूल), लमसदाइएकदा 
अव्वहरू (गे्नोलदा, केण्ी आह्), पपउन सफ्कने/ननचोननु सफ्कने ्ही,  
जमेको ्ही

तपाईंकलो WIC िेक्े तपाईं्े खरिद गननु्थपनने दहीकलो सामग्ी सिूीबद्ध गद्थछ

बदामकलो ब्ि 16-18-आउनस जाि

  कनु नपैनन ब्ाणि: कुरकुरे, ्ुक्दा, फ्क्म भएको, कोमल, प्रदाकृनतक वदा वसदा कम गररएकदा 
प्रकदारहरूको लदाधग अनुमनत र।

  खरिद गन्थ नहनुने: ब्दामको लेप; हदालसदाल ैपपलसएको वदा घोललएको ब्दाम ब्र; 
जेली, मदाशनुमेलो, चकले् वदा महसँग लमसदाइएको ब्दाम ब्र; ओगदानुननक 
ब्दाम ब्र; लभ्दालमनहरु र खननज ततवहरू थपपएको ब्दाम ब्र, वदा अन् 
थपपएकदा अव्वहरू (ओमेगदा 3, DHA र EPA, तदा्ीको तले, इत्दाह्)

्लोफनु   14-16-आउनस प्ाकेज

  AZUMAYA: Tofu – Firm, Extra Firm

  HOUSE: Premium वदा Organic Tofu – Soft, Medium Firm, Firm,  
Extra Firm

 NATURE’S PROMISE: Organic Tofu – Firm 

 NASOYA: Organic Tofu – Silken, Lite Firm, Firm, Extra Firm

 SAN SUI: Tofu – Soft, Firm, Extra Firm

 WEGMANS: Organic Tofu – Firm   

   सनुकखा: कुनपैनन ब्दाण्, ठूलदा लसमीहरू, म्रहरू, मसुरुोहरूको 1-पदाउण् ब्दाग
   क्ानमा िाखखएकलो: कुनपैनन ब्दाण्, ठूलदा लसमीहरू, म्रहरू, मसुरुोहरूको  

15-16 आउनसको क्दान

   खरिद गन्थ नहनुने: सेफ्कएकदा लसमीहरू, सुगँरुको मदास ुतथदा लसमी; थपपएको 
धचनी, बोसो, मदासु वदा तले भएको। “लसमी, म्र, मसरुो” भननने हरर्ो लसमी, 
हरर्ो म्र, सन्दाप लसमी, पहेँलो लसमी, वदाकस लसमी WIC चेकबदा् खरर् 
नगररन सकर; ्स प्रकदारकदा खदाद्प्दाथनुहरू खरर् गननुकदा लदाधग तपदाईंले 
आफनो WIC तरकदारी र फलफूल चेकको प्र्ोग गननु सकनहुुनर

ससमीहरू, म्िहरू, 
तरा मनुसनुिलोहरू

क्ानकलो माछा
 ्ाइ् न्ु ना: कुनपैनन ब्दाण् (5 र 6-आउनस क्दानहरू)

 पपनक सालमलोन: कुनपैनन ब्दाण् (5, 6, र 7.5-आउनस क्दानहरू)

 साडि ्थनस: कुनपैनन ब्दाण् (3.75-आउनस क्दानहरू)

 पदानी वदा तलेमदा प्दाक गररएको हुन सकने
 हड्ीहरू वदा रदालदा हुन सकने

  खरिद गन्थ नहनुने: अ्बदाकोर ्ुनदा, बलुब्दाक सदा्मोन, रदातो सदालमोन; सवदा् 
थपपएको; अन् थपपएकदा अव्वहरू सहहतको

 नून सेवन कम गन्थ, क्ानका 
ससमीहरू, म्िहरू, 
मनुसनुिलोहरू्ाई पखालननुहलोस ्

्ो कदा्नु 21 भदाषदाहरुमदा उपलब्ध र, ्हदाँ जदानुहोस:् www.health.ny.gov/wic

http://www.health.ny.gov/wic


खरिद गन्थ नहनुने: अगदानुननक अनन, एकल सलभनुङ प्दाके्हरूकदा बदाकसहरू

बबहानकलो नाशताका अननहरू
फाइबिकलो सेवन वपृद्ध गन्थकलो ्ाचग, हलो् गे्न अनन 
िलोजननुहलोस।् ्हद v चिनहबा् चिषनहत नगिेमा सब ै
अननहरू ‘हलो् गे्न’ हनुन ्

तपाईंकलो WIC िेक्े ब्ाणि, आकाि, तरा रूप (पाउिि, कनसनटे््, वा प्र्लोग गन्थ त्ाि) 
सूिीबद्ध गद्थछ जनुन तपाईं्े खिीद गननु्थपछ्थ।

नवजात सििनुकलो ्ाचग फमनु््थ ा

 Multigrain Flakes with Oat Clustersv – धिैै अनन समससएका छन।्
जस्ाई ननमन पनन भनननछ:  Honey Crunchin’ Oats,

  Honey & Oats,
  Honey Oat Clusters,
  Honey Oats & Flakes,
  Krispy Honey-Oats,
  Oats & More, 
  Oats & Honey

 Corn Flakesv – सादा  Shredded Wheat - सादा वा जमेकलो  Oat Squares – सादा। जस्ाई ननमन पनन भनननछ:  Crisp Oat Squares, 
Crunchy Oat Squares, 
Oat Crisps

 Oat O’s – सादा। जस्ाई ननमन पनन भनननछ: 
  Toasted Oats,  

Tasteeos, 
Oats & O’s 

 Wheat Flakes – सादा

 AMERICA’S CHOICE

 BEST YET

 CLEAR VALUE

 ESSENTIAL EVERYDAY

 FOOD BASICS

 FOOD CLUB

 GREAT VALUE

 HYTOP

 KIGGINS 

 KRASDALE

 NATURE’S CRUNCH

 PARADE

 RED & WHITE

 SHURFINE

 VALUTIME

 WHITE ROSE

 * ‘कनु नपैनन स्लोि ब्ाणि’ मा स्लोि नामहरू ि चिस ैखाइने अननहरूका ्ी ब्ाणिहरू पद्थछन:्

  GENERAL MILLS: Cheerios (नन्लमत मदात्र), Total Whole Grain,  
Corn Chex, Rice Chex, Wheat Chex, Dora the Explorer

  KELLOGG’S: Corn Flakesv (नन्लमत मदात्र), Frosted Mini-Wheats Original  
(Little Bites)

  KEMACH: Corn Flakesv, Toasted Oats, Wheat Flakes

  MALT-O-MEAL: Mini Spooners (Frosted, Strawberry Cream,  
Blueberry Cream), Oat Blendersv (Honey, Honey & Almonds)

  POST: Grape-Nuts (नन्लमत मदात्र), Grape-Nuts Flakes,  
Honey Bunches of Oats with Vanilla Bunches

उप्लोगी ककनमे् सनुझावहरू!
तपाईंकलो 36 आउनस अनन स्नकलो ्ाचग ्हाँ केही तरिकाहरू छन:्

12 oz. + 12 oz. + 12 oz. = 36 oz. 15 oz. + 21 oz. = 36 oz.
12 oz. + 24 oz. = 36 oz. 18 oz. + 18 oz. = 36 oz.

 RALSTON: Corn Flakesv 

 SUNBELT: Simple Granola 

 TAANUG: Corn Flakesv, Toasted Oats

बचिाकलो खानेकनु िा – तिकािीहरू ि फ्हरू
 BEECH-NUT or GERBER:
 कुनपैनन एउ्दा फलफूल वदा तरकदारी
  पवलभनन तरकदारीहरू तथदा फलफूलहरूको कुनपैनन लमश्रण 

दनुई प्ाक बचिाकलो खाना्ाई दनुई भाँिलोकलो रूपमा स्इनछ
 खरिद गन्थ नहनुने: अगदानुननक; पदाउचहरू; लमश्रणहरू सदाथ ैफलफूल, वदा तरकदारी जन् 

नरहेकदा अव्वहरु जसत ै मदासु, ्ही, चदामल, चदाउचदाउ
 BANANAS: केही िेकहरू्े ताजा हलो् केिाहरू पनन प्रदान गद्थछ

4-आउनस कन्ेनिहरू

  GERBER: Cereal for Baby अनन  
सदा्दा प्रकदारहरू मदात्र: ओ्लमल, चदामल, होल हहव्, वदा लमधश्रत अनन

 खरिद गन्थ नहनुने: अगदानुननक; अध्धक अव्व जसत ैDHA, फलफूल, फमूनुलदा, वदा 
थप प्रोह्न

नवजातकलो ् ाचग अनन िेक्े Gerber Cereal for Baby अनन भनननुपछ्थ   
8 ि 16-आउनस कन्ेनिहरूकलो अननुमनत छ

बचिाकलो खाना – मासनुहरू  2.5-आउनस कन्ेनिहरू

  BEECH-NUT or GERBER: ब्ोथ वदा गे्भी भएको कुनपैनन मदासु
कलोसि बचिाकलो खाना मासनु: तपदाईको WIC चेकमदा मदा रदापपएको र भने वदा 
भण्दारणमदा “Beech-Nut” वदा “Gerber” रैन भने 

  FIRST CHOICE: Chicken with Gravy, Turkey with Gravy

स्लोि ब्ाणिहरू*  ननमन प्रकािका अननहरूका ्ाचग कनु नपैनन स्लोि ब्ाणि खरिद गन्थ सककनछ

िाष्ट््/पविषे ब्ाणिहरू

तातलो अननहरू
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  12-आउनस बदाकसहरू वदा सोभन्दा ठूलो खरर् गनुनुहोस ्

  CREAM OF WHEAT:  
Cream of Wheat Whole Grain (2 ½ minute)

  MAYPO:  
Instant Maple Oatmeal, Vermont Style Maple Oatmeal

  QUAKER:  
Instant Oats with Iron



 CELIA’S: White Corn Tortillas, Yellow Corn Tortillas 

 CHI-CHI’s: White Corn Tortillas 

 DEL CAMPO TORTILLAS: Corn Tortillas 

 DON PANCHO: Whole Wheat (Flour Gordita Whole Wheat) Tortillas 

  ESSENTIAL EVERYDAY: Soft White Corn Tortillas,  
100% Whole Wheat Flour Tortillas 

  GREAT VALUE: 100% Whole Wheat Tortillas 

  GUERRERO: White Corn Tortillas 

  HERDEZ: White Corn Tortillas

  KEY FOODS: Whole Wheat Tortillas 

  LA BANDERITA: Corn Tortillas, 100% Whole Wheat Fajita Flour Tortillas,  
100% Whole Wheat Soft Taco Flour Tortillas

 MEXAMERICA: 100% Whole Wheat with Honey Tortillas 

 MISSION: 100% Whole Wheat Flour Tortillas 

 NATURE’s PROMISE: Corn All Natural Tortillas 

 ORTEGA: Whole Wheat Tortillas 

 SIEMPRE AUTENTICO: Whole Wheat Flour Tortillas 

  STOP & SHOP: White Corn Tortillas (कदा्ुनुन र ्रेी),  
Whole Wheat Flour Tortillas 

 TIO SANTI: 100% Whole Wheat Flour Tortillas 

 TOPS: Whole Wheat Tortillas 

 WEGMAN’S: Whole Wheat Tortillas 

हलो् गे्न ्लोह ््थ्ास  16-आउनस प्ाकेज

 AMERICA’S CHOICE: 100% Whole Wheat Bread

 BEST YET: 100% Whole Wheat Bread 

 BIMBO: 100% Whole Wheat Bread 

 CENTRAL MARKET CLASSICS: 100% Whole Wheat Bread 

 FOODLION: 100% Whole Wheat Bread 

 FULL CIRCLE: Flax & Grain Bread

 GOLD MEDAL BAKERY: 100% Wheat Bread with Flax

 GOURMET: 100% Whole Wheat Bread 

 HANNAFORD: 100% Whole Wheat Bread 

 HAUSWALD’S: 100% Whole Wheat Bread 

 HOLSUM: 100% Whole Wheat Bread

  JERUSALEM:  Franczoz Health Bread 100% Whole Wheat,  
Franczoz Health Bread Germinated Whole Wheat

 MONKS’: Multigrain bread, Wheat Wholegrain Bread

  PAS YISROEL:  100% Multi Grain Bread All Natural,  
100% Whole Wheat Bread

 PENN STREET: 100% Whole Grain Wheat Bread

 PICS by Price Chopper: 100% Whole Wheat Bread

 ROMAN MEAL: 100% Whole Wheat Bread 

  RUBSCHLAGER: Westphalian Style Pumpernickel Bread,  
Danish Style Pumpernickel, European Style Whole Grain,  
100% Whole Wheat Bread, Cocktail Whole Grain Bread,  
Cocktail Rye Bread, Cocktail Pumpernickel Bread,  
100% Rye Rye-Ola Flax Bread,  
100% Rye Rye-Ola Pumpernickel Bread,  
100% Rye Rye-Ola Black Rye Bread,  
100% Rye Rye-Ola Sunflower Bread

 SARA LEE: 100% Whole Wheat Bread

 SCHWEBEL’S: 100% Whole Wheat Bread

 SHOPRITE: 100% Whole Wheat Bread

 STERN’S: Whole Wheat Bread, Whole Wheat Rolls

  STOP & SHOP:  100% Whole Wheat Bread (No Salt Added),  
100% Whole Wheat (स्ोरमदा रहेको तदाजदा बेकरी)

 SUPER BREAD: 100% Whole Wheat Bread

  WINDMILL FARMS:  100% Stone Ground Whole Wheat Hamotzie,  
100% Stone Ground Whole Wheat Mezonos

  ZOMICK’S:  100% Whole Wheat Bread Hamotzie,  
100% Whole Wheat Bread Mezonos,  
100% Whole Wheat Rolls

हलो् गे्न बे्ि उतपादनहरू 16-आउनस प्ाकेज         1 पाउणि (1 lb.) भनेकलो 16 आउनस (16 oz.) कलो समान हलो

खिैलो िाम्  14-16-आउनस वा 28-32-आउनस प्ाकेज

  कनु नपैनन ब्ाणि: बदाकसहरू वदा झोलदाहरूमदा सदा्दा खरैो चदामल; तुरुनत, नर्ो, वदा 
नन्लमत सम्मदा पदाकने हुन सकर

 खरिद गन्थ नहनुने: धचनीहरू, वसदा, तले वदा नुन थपपएकदा अव्वहरू

  कनु नपैनन ब्ाणि: कुनपैनन शलैी/आकदारमदा होल हहव् पदासतदा। होल हहव् वदा होल 
हहव् ्रम फलोर। ओगदानुननकलदाई अनुमनत र। 

 खरिद गन्थ नहनुने: धचनीहरू, वसदा, तले वदा नुन थपपएकदा अव्वहरू

हलो् हहव् पासता  16-आउनस प्ाकेज मात्र
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जमेका  
फ्हरू

जमेका  
तिकािीहरू

ताजा तिकािीहरू 
तरा फ्हरू

क्ानमा 
िाखखएका  
फ्हरू

क्ानमा 
िाखखएका  
तिकािीहरू

� चेकले ‘तदाजदा मदात्र’ वदा ‘तदाजदा/जमेको/क्दानमदा रदाखखएको’ लदाई उ्लेख गननेर � ओगदानुननक तरकदारीहरू र फलफूलहरूको लदाधग अनुमनत र

 कुन ैपनन प्रकदारकदा तदाजदा तरकदारीहरू वदा फलफूलहरू   पूणनु वदा कदाह्एकदा हुन सकरन ्   ब्दागमदा रदाखखएकदा सलदा्कदा लमश्रणहरू, ब्दागमदा रदाखखएकदा 
तरकदारीहरू

खरिद गन्थ नहनुने: सलदा् बदारकदा वसतुहरू; पदा्टी टे्रहरू, फलफूलकदा ्ोकरीहरु, सुसल्जत तरकदारीहरू तथदा फलफूलहरू; सुकखदा उतपदा्नहरू; ओखरहरू, 
सदाथ ैब्दाम, फलफूल/ओखरकदा लमश्रणहरू; जड्बु्ीहरू, मसलदाहरू, सलदा् सजदाव्

 पदानी वदा जुसमदा प्दाक गररएकदा कुनपैनन ब्दाण्   फलफूल, फलफूल लमश्रणको कुनपैनन प्रकदार  � कृत्त्रम सवी्नर भएकदा उतपदा्नहरू   

 कुनपैनन आकदार/कन्ेनर/प्दाकेज प्रकदार (एकल-सलभनुङ पदाउचहरू बदाहेक)   फलफूल पहहलो अव्व हुनुपरनु
 एपलसस: ‘धचनी नभएको’ वदा ‘गुलल्ो नभएकदा’ प्रकदारहरू मदात्र   

खरिद गन्थ नहनुने: क््दानबेरी सस; पदाइ फ्फललङ; कुनपैनन लसरप (्ेधरै, ह्कदा, “प्रदाकृनतक रूपमदा ह्कदा”, अनतररकत ह्कदा, इत्दाह् .); धचनी 
थपपएको (“फलफूल जुसमदा ह्कदा गुलल्ो पदाररएको”, नेक्र, इत्दाह्.); थपपएको नून, वसदा, तलेहरू; एकल-सलभनु लभनुङ पदाउचहरू

 कुनपैनन ब्दाण्  नन्लमत वदा कम सोड््म/नून हुनसकर   तरकदारी, तरकदारीकदा लमश्रणहरू 

 कुनपैनन आकदार   कुनपैनन कन्ेनर/प्दाकेजको प्रकदार   तरकदारी पहहलो अव्व हुनपुरनु
 क्दानमदा रदाखखएकदा ्मदा्रहरू (पेस्, प्ूरी, पूरदा, धथधचएकदा, रिदाइ, क्ूबमदा कदाह्एको, सस, सदा्सदा)

खरिद गन्थ नहनुने: अचदार बनदाइएको वदा फ्क्म भएकदा तरकदारीहरू (सदाथै मकै); कदालो बो्ी, पोकनु  (सुंगुरको मदासु) वदा बो्ी; सुपहरू; केचअप; 
रेललसहरू; ओलदाइभहरू; थपपएकदा बोसोसहहतकदा उतपदा्हरू, तलेहरू, धचनीहरू; पदाकें कदा लसमीहरू, म्रहरू तथदा मुसुरोहरू भएकदा उतपदा्नहरू 
(उ्दाहरणको लदाधग: कदालो लसमी, गदारबदानजो लसमी, रदाजमदा)

 कुनपैनन ब्दाण्   कुनपैनन कन्ेनर/प्दाकेजको प्रकदार   कुनपैनन आकदार   फल पहहलो अव्व हुनपुरनु   कुनपैनन प्रकदारको फलफूल, फलफूल लमश्रणहरू
खरिद गन्थ नहनुने: फलफूल बदाहेककदा अव्वहरू; धचनी थपपएको; कुनपैनन लसरप (मकैको लसरप, उचच रुिक्ोज भएको मकैको लसरप, मदा््ोज, ्केसट्रोज, 
सुक्ोज, मह, मेपल लसरप, इत्दाह्।)

 कुनपैनन ब्दाण्   कुनपैनन कन्ेनर/प्दाकेजको प्रकदार   ननूसहहत वदा ननूत्बनदा   जमेकदा लसमीहरू, म्रहरू र मसुरुोहरूको लदाधग अनमुनत र    

 कुनपैनन आकदार   कुनपैनन प्रकदारको तरकदारी, तरकदारीकदा लमश्रणहरू   तरकदारी पहहलो अव्व हुनपुरनु
 खरिद गन्थ नहनुने: थपपएको धचनी, बोसो वदा तेल; चीज सस ्वदा अन् कुन ैप्रकदारको सस ्वदा पदाउरो्ीमदा रदाखखएको

64-आउन्स प्लदासल्ककदा बोतलहरू 

*  ‘कनु नपैनन स्लोि ब्ाणिमा स्लोि नामहरू तरा 120% वा रप सभ्ासमन सी सहहतकलो 
100% जनुसका ्ी ब्ाणिहरू:

अङगनुि, सनुनत्ा, भनुईक्ि:  कनु नपैनन ब्ाणि         स्ाउ:   कनु नपैनन स्लोि ब्ाणि* ि ननमन ब्ाणिहरू:    APPLE & EVE   LANGERS   LUCKY LEAF   
 MOTT’S   MUSSELMAN’S   JUICY JUICE   OLD ORCHARD   
 SENECA   SESAME STREET 

्ेब्मा 120% वा सलोभनदा बिी  
सभ्ासमन C भनेि उल्ेख गरिएकलो हनुननुपछ्थ

130% Daily Vitamin C

120% 
DAILY VALUE

VITAMIN C

➧➧

100% जनुस खरिद गन्थ नहनुने: ओगा्थननक जनुस

16-आउनस कन्ेनरहरू  (जमेका कनसेनटे््हरू)

अङगनुि, सनुनत्ा, भनुईक्ि:  कनु नपैनन ब्ाणि
स्ाउ तरा जनुस समश्रणहरू  कनु नपैनन ब्ाणि

खरिद गन्थ नहनुने: अङगुरको जुस (जुसको लमश्रणहरूमदा बदाहेक)

11.5-आउनस कन्ेनरहरू (का न्ु ्थनका कनसेनटे््हरू)

 WELCH’S:  कुनपैनन सवदा्

11.5-12-आउनस कन्ेनरहरू (जमेका कनसेनटे््हरू)

अङगनुि, सनुनत्ा, भनुईक्ि:  कनु नपैनन ब्ाणि
स्ाउ:    कनु नपैनन स्लोि ब्ाणि* ि ननमन ब्ाणिहरू:    

 LANGERS   OLD ORCHARD   SENECA
अङगनुि:   बैंजनी ि सेतलो:    कनु नपैनन स्लोि ब्ाणि* ि ननमन ब्ाणिहरू:  

 LANGERS  OLD ORCHARD  WELCH’S
जनुसका समश्रणहरू:    कनु नपैनन स्लोि ब्ाणि* ि ननमन ब्ाणिहरू:

 DOLE: कुनपैनन सवदा्
   LANGERS: Autumn Blend, Spring Blend,  

Summer Blend, Winter Blend
   OLD ORCHARD: गदाढदा हरर्ो त्बकको सहहतकदा सब ैसवदा्हरू

  WELCH’S: पहेंलो त्बकको सहहत सब ैसवदा्हरू

NYS WIC का््थक्रम बािे रप जानकािीकलो ्ाचग, ्हाँ हेननु्थहलोस:् health.ny.gov/WIC। ्लो ससंरा एउ्ा समान अवसि प्रदा्क ि िलोजगािदाता हलो।

तिकािीहरू तरा फ्फू्हरु िकेहरूका ्ाचग सवीका््थ खानाहरू (क्ास भ्ा् ूभउििहरू)

नून सेवन कम गन्थ,  
क्ानका तिकािीहरू्ाई पखालननुहलोस।्
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जनुसका समश्रणहरू:  कनु नपैनन स्लोि ब्ाणि* ि ननमन ब्ाणिहरू:
  LANGERS: Apple Berry Cherry, Apple Cranberry, Apple Kiwi Strawberry,  

Apple Grape, Apple Orange Pineapple, Disney Apple Cranberry Grape

  JUICY JUICE: Apple Raspberry, Berry, Cherry, Fruit Punch, Kiwi Strawberry,  
Mango, Orange Tangerine, Strawberry Banana,  Tropical

  OLD ORCHARD: Acai Pomegranate, Apple Cranberry, Berry Blend,  
Blueberry Pomegranate, Cherry Pomegranate, Peach Mango, Wild Cherry,

  SESAME STREET: Cookie Monster Berry, Elmo’s Punch

 खरिद गन्थ नहनुने: अङगुरको जुस (जुसकदा लमश्रणहरूमदा बदाहेक), फ्रिजमदा रदाखखएकदा कदा्ूनुनहरू

‘क्ानमा िाखखएकलो’ भनननुकलो अर्थ हावा ननछनने डिबबामा संिक्षित तरिका्े िाखखएकलो खानेकनु िा हलो। डिबबा धातनु, सससा, वा प्ाषस्कबा् बनेकलो हनुन सकछ।

 AMERICA’s CHOICE
 BEST YET
 CLEAR VALUE
 CRISP
 DELSEA FARMS
 ESSENTIAL EVERYDAY
 FLAVORITE

 FOOD CLUB
 GREAT VALUE
 HARVEST CLASSIC
 HYTOP
 KRASDALE
 NATURE’S OWN

 PARADE
 RED & WHITE
 RICHFOOD
 SHURFINE
 SUPER A
 TIPTON GROVE
 WHITE ROSE


