
1 פעברוַאר 2021

אייער
מעג קויפן: 

סיי וועלכע פירמע  •
נאר 1 דאזען )צאל פון 12( קעסטלעך  •

מידיום אדער לארדזש  •
ווייס אדער ברוין  •

קען נישט קויפן: 
דשאמבא און עקסטרע-לארדש    •

ארגאניק  •
טייערע ספעציעלע אייער )פארמינערטע קאלעסטעראל, שטײגן–פרײע/    •

פרײע גאנג, ָאמעגא–3 וועגעטעריאן געפיטערט(

פינאט פוטער
מעג קויפן:

סיי וועלכע פירמע  •
נאר 16-18 אונס קאנטעינער  •

קראנטשי, מיט שטיקלעך, שמירעדיג, גלאט  •
נאטורליך  •

פארמינערטע פעטס  •
קען נישט קויפן: 

פינאט שמירן    •
פריש צעמָאלענע אדער וויפד פינאט פוטער    •

פלעיווארד פינאט פוטער  •
ָארגאניק פינאט פוטער  •

פינאט פוטער מיט פאלם אויל אדער צוגעלייגטע באשטאנדטיילן אזויווי   •
 EPA אדער ,DHA ,3 וויטאמינען, מינעראלן, אמעגא

WIC אנגענומענע עסנווארג קארטל

פרויען וועלכע זייגן אויסשליסליך באקומען נאך עסנווארג וועלכע העלפן בויען דעם מילך סופליי וואס זייער וואקסנדע בעיבי דארף.

WIC
Program
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מילך
מעג קויפן :

אייער WIC איינקויפן ליסטע ווייזט די פעטנס אינהאלט און סארט מילך   •
וואס איר מוזט קויפן
סיי וועלכע פירמע  •

מילך פון קיען: קויפט דעם גרעסטן האלטער וואס איז אוועילעבל )גאלאנען,   •
96 אונס, האלבע גאלאנען, אדער קווארטס(

פריי פון לעקטאוז מילך: קויפט דעם גרעסטן האלטער וואס איז אוועילעבל   •
ווען מעגליך

כשר )חלב ישראל(: אויב געדרוקט אויף אייער WIC איינקויף ליסטע.  •
ציגן מילך: Meyenberg נאר 12 אונס קאנטעינער  •

•  איוועפערעיטעד\קאנזערווירטע מילך נאר 12 אונס קאנטעינער
•  טרוקענע\שטויב מילך: נאר 25.6 אונס קאנטעינער

קען נישט קויפן: 
פלעיווארד  •
ארגאניק  •

געצוקערטע אדער קאנדענסט  •
פוטערמילך   •

צוגעלייגטע קאלציום  •
פארמינערטע פעטס )2%( מילך  •

סוי געטראנק
מעג קויפן :

די פאלגנדע פירמעס און סארטן: 
:8TH CONTINENT  •

סוי מילך - אריגינעל און וואנילע )64 אונס פון פרידזשידער(
:PACIFIC NATURAL FOODS  •

Ultra Soy - אריגינעל און וואנילע )32 אונס פאליצע-סטאביל(
:SILK  •

סוימילך - אריגינעל )32 אדער 64 אונס פון פרידזשידער(
סוימילך - אריגינעל )128 אונס פון פרידזשידער מאלטי-פעק(

סוימילך - אריגינעל פאליצע סטאביל 32 אונס
:WESTSOY  •

ארגאניק סוימילך - אריגינעל )32 אדער 64 אונס פאליצע-סטאביל(
סוימילך - וואנילע )32 אדער 64 אונס פאליצע-סטאביל(

קעז
מעג קויפן: 

נאר 8, 16, 24, אדער 32 אונס פעקלעך  •
סיי וועלכע פירמע  •

פעסטורייזט פראצעסירט אמעריקאן, מאנטעריעי דזשעק, מאצערעלע,    •
טשעדער, קאלבי, שווייצע, מונסטער, פראוואלאן, אדער א געמיש פון סיי 

וועלכע פון די קעזן
בלאקס אדער רעפטלעך  •

כשר )חלב ישראל( קעז אויב געדרוקט אויף אייער WIC איינקויף ליסטע  •
  טאר נישט קויפן:

אימפארטירטע קעז  •
קעז עסנווארג, ּפראדוקטן, ָאדער שמירן  •

צעשניטענע קרעקערס  •
צעריבענע/צעמאלענע/געקעסטלטע, שטריקן, ָאדער שטעקן קעז  •

פלעיווארד קעז   •
ָארגאניק קעז  •

אינדיווידועלע איינגעוויקלטע קעז  •
דעלי קעז  •

קאנזערווירטע פיש
מעג קויפן:

סיי וועלכע פירמע  •
פיש מיט זאלץ אדער גרינצייג בראטה  •
פיש געפאקט אין וואסער אדער אויל  •

פיש מיט ביינער און הויט  •
די פאלגנדע סארטן און מאסן:  •

לייט טונא: סיי וועלכע פירמע )5 און - 6 אונס קענס(  •
פינק סעלמאן: סיי וועלכע פירמע )5, 6, און - 7.5 אונס קענס(  •

סארדינס: סיי וועלכע פירמע )3.75 אונס קענס(  •

קען נישט קויפן:
ַאלבאקאר טונא    •

בלויבעק סעלמאן  •
רויטע סעלמאן    •

צוגלייגטע פלעיווארס  •
צוגעלייגטע באשטאנדטיילן  •
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יאגורט 
מעג קויפן:

די פעטנס אינהאלט ליסטעד אויף אייער איינקויף ליסטע  •
32 אונס קאנטעינערס  •

דיפאלגענדעפירמעס און סארטן:  •

Annie’s: היימיש געהאדעוועט ארגאניק גאנצע פלעין יאגורט  •
Arz: אריגינעל גאנצע פעטנס פלעין יאגורט  •

Avenue A: קיין פעטנס פלעין גריק יאגורט, קיין פעטנס וואנילע גריק   •
יאגורט

Axelrod: ווייניג פעטנס פלעין יאגורט, קיין פעטנס פלעיןגריק יאגורט,   •
גאנצע פלעין יאגורט 

Baroody: פלעין יאגורט   •
Best Yet: ווייניג פעטנס פלעין יאגורט, קיין פעטנס פלעין יאגורט, קיין  •

פעטנס פלעין יאגורט 
•  Cream On Top :Brown Cow גאנצע פעטנס פלעין יאגורט, ווייניג 
פעטנס פלעין יאגורט, קיין פעטנס פלעין יאגורט, גאנצע מילך וואנילע 

יאגורט
Butterworks Farm: ווייניג פעטנס פלעין יאגורט, גאנצע פעטנס פלעין   •

יאגורט 
•  Byrne Hollow: ווייניג פעטנס פלעין גריק יאגורט

Cabot: 2% ווייניג פעטנס פלעין יאגורט, קיין פעטנס פלעין יאגורט, גאנצע   •
פעטנס פלעין יאגורט 

Chobani: 2% ווייניג פעטנס פלעין גריק יאגורט, קיין פעטנס פלעין גריק   •
יאגורט, קיין פעטנס וואנילע גריק יאגורט, גאנצע פעטנס פלעין גריק 

יאגורט
Coburn Farms: ווייניג פעטנס פלעין יאגורט, קיין פעטנס פלעין גריק   •

יאגורט
Cowbella: קיין פעטנס פלעין יאגורט   •

Cream O’Land: ווייניג פעטנס פלעין יאגורט  •
Crowley: ווייניג פעטנס פלעין יאגורט  •

Dannon: 1.5% ווייניג פעטנס פלעין יאגורט, קיין פעטנס פלעין גריק   •
יאגורט, קיין פעטנס פלעין יאגורט, גאנצע פעטנס פלעין יאגורט

Desi Natural Dahi: ווייניג פעטנס פלעין יאגורט, קיין פעטנס פלעין   •
יאגורט, גאנצע פעטנס פלעין יאגורט 

•  Essential Everyday: ווייניג פעטנס פלעין יאגורט, קיין פעטנס פלעין 
גריק יאגורט, קיין פעטנס פלעין יאגורט, קיין פעטנס סטראבערי גריק 
יאגורט, קיין פעטנס וואנילע גריק יאגורט, גאנצע פלעין גריק יאגורט, 

גאנצע פלעין יאגורט
Esti: גאנצע פלעין גריק יאגורט   •

•  Farmland: דאהי גאנצע פעטנס פלעין יאגורט 
Fit and Active: קיין פעטנס פלעין יאגורט   •

Food Club: ווייניג פעטנס פלעין יאגורט, קיין פעטנס פלעין גריק יאגורט,   •
קיין פעטנס פלעין יאגורט 

•  Food Lion: קיין פעטנס פלעין יאגורט 
Foodtown: ווייניג פעטנס פלעין יאגורט, קיין פעטנס פלעין גריק יאגורט,   •

קיין פעטנס פלעין יאגורט, קיין פעטנס וואנילע גריק יאגורט, גאנצע פעטנס 
פלעין יאגורט 

Freedom Hill Farm: פלעין יאגורט   •
Fresh Made: ווייניג פעטנס פלעין יאגורט   •
•  Friendship: ווייניג פעטנס פלעין יאגורט

Gopi: אינדיאנע סארט ווייניג פעטנס פלעין יאגורט, אינדיאנע סארט קיין   •
פעטנס פלעין יאגורט, אינדיאנע סארט גאנצע פעטנס פלעין יאגורט 

•  Great Value: קיין פעטנס פלעין גריק יאגורט, קיין פעטנס פלעין יאגורט, 
ארגאניק ווייניג פעטנס יאגורט, גאנצע פעטנס פלעין גריק יאגורט 

Greek Gods: ווייניג פעטנס פלעין גריק יאגורט  •
•  Green Mountain Creamery: קיין פעטנס פלעין גריק יאגורט, קיין 

פעטנס פלעין יאגורט, פלעין גריק יאגורט, גאנצע פלעין יאגורט
Greenway: גאנצע פעטנס פלעין יאגורט   •

Guru: גאנצע מילך פלעין יאגורט   •
Hammond Dairy: גאנצע פעטנס פלעין יאגורט   •

Hannaford: ווייניג פעטנס פלעין יאגורט, קיין פעטנס פלעין גריק יאגורט,   •
קיין פעטנס פלעין יאגורט, קיין פעטנס סטראבערי גריק יאגורט, קיין 

פעטנס וואנילע גריק יאגורט, גאנצע פלעין גריק יאגורט, גאנצע וואנילע 
גריק יאגורט

Hawthorne Valley: גאנצע פעטנס פלעין יאגורט   •
•  Horizon: קיין פעטנס פלעין יאגורט, ארגאניק קיין פעטנס פלעין יאגורט, 

ארגאניק גאנצע פעטנס פלעין יאגורט 
•  Ithaca: גאנצע פעטנס פלעין יאגורט 

•  Key Foods: ווייניג פעטנס פלעין יאגורט, קיין פעטנס פלעין יאגורט
Kingdom Creamery: גאנצע פעטנס פלעין יאגורט   •

Kirkland: קיין פעטנס פלעין גריק יאגורט   •
La Yogurt: ווייניג פעטנס פלעין יאגורט, קיין פעטנס פלעין יאגורט,   •

גאנצע פעטנס פלעין יאגורט 
•  Lacto: פלעין יאגורט 

•  Lala: ווייניג פעטנס פלעין יאגורט
Lucerne Dairy: ווייניג פעטנס פלעין יאגורט, ווייניג פעטנס סטראבערי   •

יאגורט, קיין פעטנס פלעיןגריק יאגורט, קיין פעטנס פלעין יאגורט, גאנצע 
מילך יאגורט

Maple Hill: ארגאניק גאנצע פלעין יאגורט  •
•  Market Pantry: קיין פעטנס פלעין יאגורט 

Merve: פלעין יאגורט   •
•  Mountain High: ווייניג פעטנס פלעין יאגורט, קיין פעטנס פלעין יאגורט, 

אריגינעל גאנצע פעטנס פלעין יאגורט 
My Essentials: ווייניג פעטנס פלעין יאגורט, קיין פעטנס פלעין יאגורט  •

Nancy’s: קיין פעטנס פלעין יאגורט, ארגאניק ווייניג פעטנס פלעין   •
יאגורט, ארגאניק קיין פעטנס פלעין יאגורט, גאנצע פלעין יאגורט 

Nature’s Place: ארגאניק קיין פעטנס וואנילע גריק יאגורט, ארגאניק   •
גאנצע פלעין גריק יאגורט, ארגאניק גאנצע פלעין יאגורט 

Nature’s Promise: ארגאניק קיין פעטנס פלעין גריק יאגורט, ארגאניק   •
קיין פעטנס וואנילע גריק יאגורט, ארגאניק ווייניג פעטנס פלעין יאגורט, 

ארגאניק פלעין גריק יאגורט, ארגאניק גאנצע פלעין גריק יאגורט, ארגאניק 
גאנצע פלעין יאגורט 

•  North Country Creamery: גאנצע פלעין יאגורט, גאנצע וואנילע 
יאגורט

Nostimo: קיין פעטנס פלעין גריק יאגורט   •
•  O Organics: קיין פעטנס פלעין גריק יאגורט, קיין פעטנס וואנילע גריק 

יאגורט, גאנצע מילך פלעין יאגורט
Oikos: קיין פעטנס פלעין גריק יאגורט, קיין פעטנס פלעין יאגורט, קיין   •

פעטנס וואנילע גריק יאגורט, גאנצע פעטנס פלעין גריק יאגורט 
Open Nature: 2% פלעין גריק יאגורט, קיין פעטנס פלעין גריק יאגורט,   •

גאנצע פעטנס פלעין גריק יאגורט
Our Family: קיין פעטנס פלעין גריק יאגורט, קיין פעטנס פלעין יאגורט  •

•  Penn Maid: קיין פעטנס פלעין יאגורט 
PICs: ווייניג פעטנס פלעין יאגורט, קיין פעטנס פלעין גריק יאגורט, קיין   •

פעטנס פלעין יאגורט, קיין פעטנס וואנילע גריק יאגורט, פלעין גריק 
יאגורט, גאנצע פעטנס פלעין יאגורט, גאנצע וואנילע גריק יאגורט 

Powerful: קיין פעטנס פלעין גריק יאגורט, גאנצע פעטנס פלעין גריק   •
יאגורט 

Price Rite: ווייניג פעטנס פלעין יאגורט   •
•  Redwood Hill: פלעין יאגורט 

Romis: ווייניג פעטנס פלעין יאגורט, גאנצע פעטנס פלעין יאגורט   •
Ronnybrook Farm Dairy: גאנצע פעטנס פלעין יאגורט   •

•  Seven Stars: ארגאניק ווייניג פעטנס פלעין יאגורט, ארגאניק גאנצע 
פעטנס פלעין יאגורט 

ShopRite: ווייניג פעטנס פלעין יאגורט, קיין פעטנס פלעין גריק יאגורט,   •
קיין פעטנס פלעין יאגורט, גאנצע פלעין יאגורט, גאנצע פלעין גריק יאגורט

Shurfine: ווייניג פעטנס פלעין יאגורט, קיין פעטנס פלעין יאגורט  •
•  Simply Balanced: קיין פעטנס פלעין גריק יאגורט 

•  Stonyfield Organic: גלאטע ווייניג פעטנס פלעין יאגורט, קיין פעטנס 
פלעין גריק יאגורט, קיין פעטנס פלעין יאגורט, גאנצע מילך פרענטש 

וואנילע יאגורט, גאנצע מילך פלעין יאגורט 
•  Stop and Shop: קיין פעטנס פלעין גריק יאגורט, גאנצע פעטנס פלעין 

יאגורט, ווייניג פעטנס פלעין יאגורט, קיין פעטנס פלעין יאגורט קיין פעטנס 
וואנילע גריק יאגורט, גאנצע וואנילע גריק יאגורט 
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יאגורט, המשך  
מעג קויפן:

די פעטנס אינהאלט וואס שטייט אויף אייער איינקויף ליסטע  •
32 אונס קאנטעינערס  •

דיפאלגענדעפירמעס פירמע און סארטן:  •

Super Associated: ווייניג פעטנס פלעין יאגורט, קיין פעטנס פלעין   •
יאגורט

Taste of Inspirations: קיין פעטנס פלעין יאגורט, פלעין גריק יאגורט,   •
גאנצע מילך פלעין יאגורט

Tillamook: ווייניג פעטנס פלעין יאגורט  •
•  Tops: ווייניג פעטנס פלעין יאגורט, קיין פעטנס פלעין גריק יאגורט, קיין 

פעטנס פלעין יאגורט, קיין פעטנס וואנילע גריק יאגורט, גאנצע מילך פלעין 
יאגורט 

Traditional: אינגאנצן נאטורלעך דאהי יאגורט   •
•  Trimona: בולגארישע גאנצע פעטנס פלעין יאגורט 

Two Good: ווייניג פעטנס פלעין גריק יאגורט, ווייניג פעטנס וואנילע גריק   •
יאגורט 

•  Upstate Farms: קיין פעטנס פלעין גריק יאגורט 
•  Urban Meadow: קיין פעטנס פלעין יאגורט, ווייניג פעטנס פלעין יאגורט 

•  Voskos: קיין פעטנס פלעין גריק יאגורט 
Wallaby: ארגאניק גאנצע מילך פלעין גריק יאגורט, ארגאניק ווייניג   •

פעטנס פלעין גריק יאגורט, ארגאניק קיין פעטנס פלעין גריק יאגורט, 
ארגאניק גאנצע מילך פלעין יאגורט 

Wegmans: ווייניג פעטנס פלעין יאגורט, קיין פעטנס פלעין גריק יאגורט,   •
קיין פעטנס פלעין יאגורט, ארגאניק ווייניג פעטנס געמישטע פלעין סופער 

יאגורט, ארגאניק גאנצע פלעין גריק יאגורט, פראביאטיק ווייניג פעטנס 
פלעין יאגורט, גאנצע פעטנס פלעין גריק יאגורט

•  Weis: קיין פעטנס פלעין גריק יאגורט, קיין פעטנס וואנילע גריק יאגורט, 
פראביאטיק ווייניג פעטנס פלעין יאגורט, פרביאטיק קיין פעטנס פלעין 

יאגורט, גאנצע פעטנס פלעין גריק יאגורט, גאנצע פלעין פראביאטיק 
יאגורט 

White Mountain: בולגארישע קיין פעטנס פלעין יאגורט   •
Wholesome Pantry: ארגאניק גאנצע פעטנס פלעין יאגורט, ארגאניק   •

ווייניג פעטנס פלעין יאגורט 
Yoplait: ווייניג צוקער סטראבערי און סטראבערי באנאנע יאגורט 4 אונס   •

8 פעקל )32 אונס סך הכל,( קיין פעטנס פלעין יאגורט

כשר )חלב ישראל( יאגורט אויב געדרוקט אויף אייער WIC איינקויף ליסטע.
מעג קויפן:

32 אונס קאנטעינערס  •
דיפאלגענדעפירמעס פירמע און סארטן:  •

•  Gevina Farms: קיין פעטנס פלעין גריק יאגורט 
J and J: קיין פעטנס פלעין יאגורט   •

•  Mehadrin: ווייניג פעטנס פלעין יאגורט, קיין פעטנס פלעין גריק יאגורט
•  Normans: ווייניג פעטנס פלעין גריק יאגורט, ווייניג פעטנס וואנילע גריק יאגורט, קיין פעטנס פלעין גריק

טאר נישט קויפן: 
•     אריינגעמישטע באשטאנדטיילן )גראנָאלא / צוקערלעך, א.ד.ג.(

•     געטראנק/סקוויזעבעל
•     געפרוירענע יָאגורט

•  פאלשע צוקערס

טאפו
מעג קויפן:

8, 10, 14, 16 אונס פעקלעך  •
די פאלגנדע פירמעס און סארטן:  •

Azumaya: זיידן, פעסט, שטארק פעסט  •
Franklin Farms: ווייך, מעסיג פעסט, פעסט, שטארק פעסט   •

 Heiwa  •
House Foods: ארגאניק פעסט, ארגאניק מעסיג פעסט, ארגאניק ווייך,   •

פרימיום גאר פעסט, פרימיום פעסט, פרימיום מעסיג פעסט, פרימיום 
ווייעך

Nasoya: ארגאניק געקעסטעלט גאר פעסט, ארגאניק גאר פעסט,   •
ארגאניק פעסט, ארגאניק לייכט פעסט, ארגאניק זיידן, ארגאניק גאר 

פעסט, ווייך
Natures Promise: ארגאניק פעסט   •

O Organics: שטארק פעסט, פעסט, זיידן, גאר פעסט, געשפראצט   •
San Su: שטארק פעסט, פעסט, ווייך  •

Wegmans: ארגאניק פעסט   •
Woodstock: ארגאניק גאר פעסט, ארגאניק פעסט  •

ערוואקסענע בונדלעך, פיעס, און לינזן
מעג קויפןטרוקענע:
סיי וועלכע פירמע  •

1 פונט זעקל פון ערוואקסענע בונדלעך, פיעס, און לינזן  •
מעג קויפן קאנזערוו:
סיי וועלכע פירמע  •

16–15 אונס קאנזערוון ערוואקסענע באנדלעך, פיעס, לינזן, פשוט'ע   •
ריפרייד באנדלעך, פידזשען פיעס, און לימא באנדלעך

  טאר נישט קויפן: 
געבאקענע באנדלעך  •
פארק און באנדלעך  •

צוגעלייגטע צוקערס, פעטס, לארד, פלייש, ָאדער אויֹלן   •
גרין-בינס, גרינ-פיעס, סנעפ-בינס, יעלאו-בינס, און וואקס בינס קען מען     •

 " Beans, Peas, Lentils, peanut butter "נישט קויפן מיט אייער
בענעפיטן. איר מעגט נוצן אײערWIC גרינסן און פרוכטן קעש ווערד צו 

קויפן אזעלכע עסנווארג.
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פרישטאג סיריעלס
מעג קויפן: 

•  12 אונס שאכטלעך אדער גרעסער
גאנצע גרעין סיריעל ווערט באצייכענט מיט א *

קען נישט קויפן: 
ארגאניק  •

איינצלנע מאלצייט פעקלעך  •

בעיבי עסנווארג – גרינצייגן און פרוכטן 
מעג קויפן:

4 אונס קאנטעינער:  •
2 אונס 2 פעקלעך )סך הכל 4 אונס( פון בעיבי עסנווארג ווערט גערעכנט   •

אלס 1 קאנטעינער
4 אונס 2 פעקלעך )סך הכל 8 אונס( פון בעיבי עסנווארג ווערט גערעכנט   •

אלס 2 קאנטעינער
•  ארגאניק

סיי וועלכע איינצעלנע פרוכט אדער גרינצייג  •
סיי וועלכע צאמשטעל פון פארשידענע גרינצייג אדער פרוכט  •

די פאלגנדע פירמעס:  •
 Beech Nut, Gerber, Earth’s Best, Happy Baby, Nature’s  •
Promise, Once Upon A Farm, Tippy Toes, Wild Harvest

First Choice :)כשר )חלב ישראל  •
קען נישט קויפן:
זעקלעך  •

געמישן וואס אנטהאלטן נישט-פרוכט אדער נישט-גרינצייג   •
באשטאנדטיילן אזוי ווי פלייש, יאגורט, רייז, לאקשן

בעיבי עסנווארג - פליישן
מעג קויפן:

2.5 אונס קאנטעינארס  •
ארגאניק  •

סיי וועלכע פלייש מיט בראטה אדער גרעיווי  •
Beech Nut, Earth’s Best, Gerber :די פאלגנדע פירמעס  •

בעיבי סיריעל
מעג קויפן:

•  Gerber: סיריעל פאר בעיבי
•  8 אדער 16 אונס קאנטעינער:

•  בלויז פשוט'ע סארטן: אוטמיעל, רייז, האל גרעין, אדער מולטיגרעין

קען נישט קויפן:
ארגאניק  •

איבריגע באשטאנדטיילן אזוי ווי DHA, פרוכט, פארמולע, אדער   •
צוגעלייגטע פראטעין

24 oz21 oz 12 oz 18 oz18 oz12 oz 12 oz12 oz 15 oz

Helpful Shopping Hints!
How to get your full 36 oz of cereal:

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

נאציאנאלע\ספעציאליטעט פירמעס
מעג קויפן: 

די פאלגנדע נאציאנעלע פירמעס און סארטן:  •

• General Mills: *Berry Berry Kix, Blueberry Chex, *Cheerios, 
Cinnamon Chex, Corn Chex, Fiber One Honey Clusters, 
*Honey Kix, *Kix, Multi Grain Cheerios, Rice Chex, *Total Whole 
Grain, Vanilla Chex, *Wheat Chex, *Wheaties

• Kelloggs: *All Bran Complete Wheat Bran Flakes, Corn Flakes, 
Crispix, *Frosted Mini Wheats, *Frosted Mini Wheats Filled, 
*Frosted Mini Wheats Little Bites, *Honey Almond Ancient 
Grains, *Original Frosted Mini Wheats, Rice Krispies, *Special K 
Banana, *Special K Multi Grain, *Special K Original

• Kemach: *Bran Flakes, Corn Flakes, Crisp Rice, *Multi Grain 
Toasted Oats, *Toasted Oats, *Wheat Flakes

• Malt O Meal: *Frosted Blueberry Mini Spooners, *Frosted Mini 
Spooners, *Frosted Strawberry Mini Spooners

• Post: *Grape Nuts, *Grape Nuts Flakes, *Great Grains Banana 
Nut Crunch, *Great Grains Crunchy Pecan, *Bunches of Oats 
Honey Roasted, *Honey Bunches of Oats Vanilla Bunches, 
*Honey Bunches of Oats with Almonds

• Quaker: *Life Original Multigrain Cereal, *Life Strawberry 
Multigrain Cereal, *Life Vanilla Multigrain Cereal, *Oatmeal 
Squares Brown Sugar, *Oatmeal Cinnamon, *Oatmeal Square

• Ralston: Corn Biscuits, Corn Flakes, *Frosted Shredded Wheat, 
Toasted Whole Grain Oats, *Wheat Bran Flakes

• Sunbelt: *Simple Granola
• Taanug: Crisp Rice

בייהילפיגעאיינקויפןעצות!
וויאזויצובאקומעןאייערגאנצע36אונסעספוןסיריעל:
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• Avenue A: Corn Flakes, *Toasted Oats
• Best Yet: *Bite Size Shredded Wheat, *Bran Flakes, Corn 

Flakes, Crispy Rice, *Frosted Shredded Wheat, *Honey 
Oats and Flakes, *Honey Oats and Flakes with Almonds, 
*Strawberry Frosted Shredded Wheat, *Toasted Oats

• Clear Value: Corn Flakes, *Toasted Oats
• Essential Everyday: Corn Flakes, Crispy Hexagons, Crispy 

Rice, Crunchy Corn Squares, *Crunchy Oat, *Crunchy Oat 
Squares, Crunchy Rice Squares, *Crunchy Wheat Squares, 
*Frosted Shredded Wheat, *Honey Oats and Flakes, *Honey 
Oats Flakes Almond, Nutty Nuggets, *Strawberry Frosted 
Shredded Wheat, *Toasted Oats, *Wheat and Bran Flakes

• Food Club: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bran 
Flakes, Corn Flakes, Corn Squares, Crisp Rice, *Frosted 
Shredded Wheat, *Honey and Oats, *Honey and Oats With 
Almonds, Oatmeal Squares, Rice Squares, *Strawberry 
Frosted Shredded Wheat, Toasted Oats, Twin Grain Crisp, 
*Wheat Squares

• Food Lion: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bran Flakes, 
Corn Flakes, *Oats and More With Almonds, *Oats and 
More With Honey, *Strawberry Frosted Shredded Wheat, 
*Tasteeos, *Toasted Oats, Toasted Rice

• Foodtown: Corn Flakes, *Crunchy Oat Squares, *Frosted 
Shredded Wheat, Oats and More with Almonds, *Tasteeos, 
*Toasted Oats

• Great Value: *Almond Crunchy Honey Oats, *Bite Size 
Shredded Wheat, *Bran Flakes, Corn Flakes, Corn Squares, 
*Crunchy Honey Oats, *Crunchy Oat Squares, *Frosted 
Shredded Wheat, *Os Oats, Rice Squares, *Toasted Oats, 
*Toasted Whole Grain Oat Spins

• Hannaford: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, Corn Flakes, 
Crispy Hexagons, Crispy Rice, Easy Living Oat Squares, 
*Frosted Shredded Wheat, *Nutty Nuggets, Oats and More 
With Almonds, Oats and More With Honey, *Strawberry 
Frosted Shredded Wheat, *Tasteeos, Toasted Corn, 
Toasted Rice, *Toasted Wheat Squares, *Wheat Bran Flakes, 
Wheat Flakes

• Hy Top: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bran Flakes, 
Corn Flakes, *Frosted Shredded Wheat, *Honey Oats and 
Flakes with Almonds, *Toasted Oats

• IGA: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bite Size Shredded 
Wheat, *Bran Flakes, Corn Flakes, Corn Squares, Crispy 
Corn and Rice, Crispy Rice, Honey Oats and Flakes, Honey 
Oats and Flakes With Almonds, *Original Toasted Oats, Rice 
Squares, *Toasted Oats

• Key Foods: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, Corn Flakes, 
*Toasted Oats

• Kiggins: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bite Size 
Shredded Wheat, Corn Flakes, Crispy Rice, *Frosted 
Shredded Wheat, Honey Oat Crunch, *Toasted Rolling Oats

• Krasdale: Corn Flakes, Honey Oats and Flakes, 
*Toasted Oats

•  Market Pantry: Corn Flakes, *Frosted Shredded Wheat, 
*Toasted Oats

• My Essentials: *Frosted Shredded Wheat
• Parade: *Bite Size Shredded Wheat, Corn Flakes, 

*Toasted Oats

• PICS: Crispy Honey Oats and Flakes, Crispy Rice, *Frosted 
Shredded Wheat, Toasted Corn Crisps, Toasted Rice Crisps, 
*Wheat Bran Flakes

• Price Chopper: Corn Flakes, *Good Choice Oat Squares, 
*Strawberry Frosted Shredded Wheat, *Whole Grain 
Toasted Oats

•  Price Rite: *Bran Flakes, Corn Flakes, *Frosted Shredded 
Wheat, Honey Oat Clusters With Almonds, *Shredded Wheat, 
*Toasted Oats

• Red and White: Corn Flakes, *Toasted Oats
• Safeway: *Wheat Pockets
• Shop Rite: *Bran Flakes, Crispy Corn Squares, Crispy Rice 

Squares, *Bite Size Frosted Shredded Wheat, Corn Flakes, 
Honey Oat Clusters, Honey Oat Clusters With Almonds, 
*Toasted Oats

• Shurfine: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bite Size 
Shredded Wheat, Corn Flakes, Corn Squares, Crispy Rice, 
Honey Oats and Flakes, Oats and More With Almonds, Oats 
and More With Honey, Rice Squares, *Toasted Oats, *Wheat 
Bran Flakes, *Wheat Squares

• Signature Kitchens: Corn Flakes, Oats And Almonds, Oats 
And More With Honey, Shredded Wheat Bites, *Toasted Oats

• Signature Select: *Bran Flakes, Corn Pockets, Crispy Rice, 
*Frosted Shredded Wheat Bite Size, *Nutty Nuggets, Rice 
Pockets, Toasted Oats

• Stop and Shop: *Bran Flakes, Corn Flakes, Corn Squares, 
Crispers, Crispy Rice, *Frosted Shredded Wheat, Honey 
Crunchin Oats, Honey Crunchin Oats Almond, Instant 
Oatmeal Packs, *Multigrain Oats and Os, *Nutty Nuggets, 
*Oat Squares, *Oats and Os, Rice Squares, *Whole Grain 
Shredded Wheat

• That’s Smart: Corn Flakes, Crisp Rice, *Toasted Oats
• Tops: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bite Size 

Strawberry Frosted Shredded Wheat, *Bite Size Shredded 
Wheat, Corn Flakes, Corn Squares, Crisp Rice, *Friendly 
Harvest Bran Flakes, *Oat Squares, Oats and More Honey 
Roasted, Oats and More With Almonds, Rice Squares, 
*Strawberry Frosted Shredded Wheat, *Toasted Oats, *Twin 
Grain Crisp

• Urban Meadow: Corn Flakes, *Toasted Oats
• Valu Time: *Bran Flakes, Corn Flakes, Crisp Rice, *Frosted 

Shredded Wheat, *Toasted Oats
• Wegmans: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bite Size 

Shredded Wheat, Corn Flakes, *FYFGA Oat Crisps, *FYFGA 
Strawberry Shredded Wheat, *Oat Crisps, *Oats and Honey, 
*Oats and Honey with Almonds, *Toasted Oats

• Weis: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, Corn Flakes, 
Honey Oats and Flakes, Honey Oats and Flakes 
with Almonds, 

• Weis Quality: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, Bite Size 
Toasted Corn, Bite Size Toasted Rice, Crispy Corn and Rice, 
Crispy Rice, *Multigrain Toasted Oats, *Strawberry Frosted 
Shredded Wheat, *Toasted Oats, *Wheat Bran Flakes, 
*Wheat Flakes

• Western Beef: Corn Flakes, *Toasted Oats
• White Rose: Corn Flakes, *Frosted Shredded Wheat, 

*Toasted Oats

געשעפט פירמעס
מעג קויפן: 

די פאלגנדע געשעפט פירמעס און סארטן:  •
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האל גרעין טארטילאס
מעג קויפן:

16 אונס )1 פונט( פעקלעך  •
די פאלגנדע פירמעס און סארטן:  •

Celias: ווייסע קארן, געלע קארן, גאנצע ווייץ  •
•  Chi Chis: ווייסע קארן, גאנצע ווייץ פאדזשיטע סארט

Del Campo: קארן  •
Don Pancho: ווייסע קארן, גאנצע ווייץ  •

Essential Everyday: ווייכע ווייסע קארן, גאנצע ווייץ  •
Food Club: ווייסע קארן, גאנצע ווייץ פאדזשיטע סארט  •

Guerrero: ווייסע קארן  •
Great Value: 100% גאנצע ווייץ, גאנצע ווייץ  •

Hannaford: פולע ווייץ פאדזשיטע סארט  •
Herdez: ווייסע קארן  •

IGA: ווייסע קארן, גאנצע ווייץ טעקא סארט  •
Key Foods: גאנצעווייץ  •

La Banderita: קארן, ווייכע קארן, געלע קארן, גאנצע ווייץ פאדזשיטע, גאנצע   •
ווייץ ווייכע טעקא

Nixtamal טראדיצינאל :La Milpa  •

Mayan Farm: גאנצעווייץ  •
MexAmerica: גאנצע ווייץ מיט האניג   •

Mission: ווייכע קארן באזונדער דין, 100% גאנצע ווייץ מעל,   •
רעסטוראנט סארט גאנצע ווייץ 

Natures Promise: אינגאנצן נאטירליכע קארן   •
Ortega: גאנצע ווייץ  •

Trading Co :ShopRite גאנצע ווייץ  •
Shurfine: גאנצע ווייץ פאדזשיטע  •

Siempre Autentico: גאנצע ווייץ מעל  •
Signature Select: גאנצע ווייץ טעקא  •

Stop and Shop: ווייסע, געלע קארן, גאנצע ווייץ מעל  •
Tia Rosa: גאנצע ווייץ טעקא  •
Tio Santi: גאנצע ווייץ מעל  •

Tops: גאנצע ווייץ  •
Weis Quality: גאנצע ווייץ  •

ברוינע רייז
מעג קויפן:

סיי וועלכע פירמע  •
14-16 אונס אדער 28-32 אונס פעקלעך  

פשוט'ע ברוינע רייז אין שאכטלעך ָאדער זעקלעך  •
אינסטענט, שנעל, ָאדער געווענליכע קאכן  •

קען נישט קויפן: 
צוגעלייגטע צוקערס, פעטנס, אוילן, אדער זאלץ  •

הייסע סיריעלס
מעג קויפן: 

11.8 אונס שאכטלעך אדער גרעסער  •
די פאלגנדע פירמעס און סארטן:  •

Cream Of Rice: הייסע סיריעל, אינסטענט פעקלעך  •
Cream Of Wheat: 1 מינוט סיריעל, 2.5 מינוט סיריעל, אינסטענט   •

פעקלעך, גאנצע גרעין 2.5 מינוט סיריעל 
Essential Everyday: אינסטענט גריטס פעקלעך, אינסטענט   •

אויטמיעל פעקלעך
Food Club: אינסטענט אויטמיעל פעקלעך  •

Great Value:געווענליכע אינסטענט אויטמיעל פעקלעך  •
Creamy Wheat :Hannaford, געווענליכע אינסטענט אויטמיעל   •

פעקלעך
IGA: 100% נאטירלעך אלט מאדיש אויטמיעל, 100% נאטירלעך גאנצע   •

גרעין שנעלע אויטס, אריגינעל אינסטענט אויטמיעל פעקלעך
Malt O Meal: גריז אריגינעל הייסע ווייץ סיריעל, אריגינעל הייסע ווייץ   •

סיריעל

Maypo: אינסטענט מעיפל אויטמיעל, מעיפל אויטמיעל מיט קינוא,   •
ווערמאנט סארט מעיפל אויטמיעל

My Essentials: געווענליכע אינסטענט אויטמיעל פעקלעך  •
PICS: אינסטענט געווענליכע אויטמיעל פעקלעך  •

Price Rite: געווענליכע אינסטענט אויטמיעל פעקלעך  •
Quaker: אינסטענט אויטס מיט אייזן, אריגינעל אינסטענט אויטמיעל   •

פעקלעך
Shop Rite: אריגינעל אינסטענט אויטמיעל פעקלעך  •
Shurfine: אריגינעל אינסטענט אויטמיעל פעקלעך  •
Signature Select: אינסטענט אויטמיעל פעקלעך  •

Tops: אריגינעל אינסטענט אויטמיעל פעקלעך  •
Weis Quality: אריגינעל אינסטענט אויטמיעל פעקלעך  •
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האל גרעין ברויט פראדוקטן
מעג קויפן:

16 אונס )1 פונט( פעקלעך  •
די פאלגנדע פירמעס און סארטן:  •

America’s Choice: 100% גאנצע ווייץ ברויט   •
Stoneground :Arnold 100% גאנצע ווייץ ברויט   •

•  Best Yet: 100% גאנצע ווייץ ברויט 
•  Bimbo: 100% גאנצע ווייץ ברויט 

Bogopa: גאנצע ווייץ ברויט 100%   •
Bowl and Basket: 100% גאנצע ווייץ ברויט   •

Cherry Valley: 100% גאנצע ווייץ ברויט   •
Food Lion: 100% גאנצע ווייץ ברויט   •
Foodtown: 100% גאנצע ווייץ ברויט   •

•  Jerusalem Franczoz Health Bread: 100% גאנצע ווייץ, דזשערמינעיטעד 
גאנצע ווייץ

Full Circle: פלאקס און גרעין ברויט  •
Gold Medal: 100% ווייך ברויט מיט פלאקס, 100% גאנצע ווייץ ברויט  •

Gourmet: 100% גאנצע ווייץ ברויט   •
•  Hannaford: 100% גאנצע ווייץ ברויט 

Hauswald’s: 100% גאנצע ווייץ ברויט   •
Holsum: 100% גאנצע ווייץ ברויט   •

Ideal: 100% גאנצע ווייץ ברויט   •
•  IGA: 100% גאנצע ווייץ ברויט 

King Kullen: 100% גאנצע ווייץ ברויט   •
Krasdale: 100% גאנצע ווייץ ברויט   •

Monks: מולטיגרעין ברויט, ווייץ מולטיגרעין ברויט  •
Gold Label 100% :Pas Yisroel גאנצע ווייץ ברויט, Green Label גאנצע   •

ווייץ ברויט, מולטיגרעין ברויט 
Penn Street: 100% גאנצע ווייץ ברויט   •

•  Pepperidge Farm: אידישע ריי גאנצע גרעין ברויט, לייכטע סארט ווייכע ווייץ 
ברויט, שטיין געמאלן גאנצע ווייץ ברויט, גאר דין גאנצע ווייץ ברויט 

PICS: 100% גאנצע ווייץ ברויט   •
Sungrain :Roman Meal 100% גאנצע ווייץ ברויט   •

 Rye Rye Ola Black Rye Bread, 100% Rye 100% :Rubschlager  •
 Rye Ola Flax Bread, 100% Rye Rye Ola Sunflower Bread ,
 100% Whole Wheat Bread, Cocktail Pumpernickel Bread,

 Cocktail Rye Bread, Cocktail Whole Grain Bread, Danish Style
 Pumpernickel Bread, European Style Whole Grain Bread, Rye

 Rye Ola Pumpernickel Bread, Westphalian Pumperknickel
 Bread

•  Sara Lee: 100% גאנצע ווייץ ברויט 
Schmidt Old Tyme: 100% גאנצע ווייץ ברויט   •

Schwebels: 100% גאנצע ווייץ ברויט   •
Whole Wheat Bread 100% :ShopRite  •

Whole Wheat Bread 100% :Signature Select  •
•  Stern’s: 100% גאנצע ווייץ ברויט, גאנצע ווייץ זעמלעך

•  Stop and Shop: 100% גאנצע ווייץ ברויט, קיין זאלץ צוגעלייגט גאנצע 
ווייץ ברויט 

Whole Wheat Bread 100% :Super Bread V  •
Whole Wheat Bread 100% :Tops  •

Urban Meadow: 100% גאנצע ווייץ ברויט   •
Quality :Weis 100% גאנצע ווייץ ברויט   •

Windmill Farms: גאנצע ווייץ המוציא ברויט, גאנצע ווייץ מזונות ברויט,   •
גאנצע ווייץ זעמלעך

Wonder: 100% גאנצע ווייץ ברויט   •
Yossi’s:  פיטע מולטיגרעין ברויט   •

Zomick’s: 100% גאנצע ווייץ המוציא ברויט, 100% גאנצע ווייץ מזונות   •
ברויט, 100% גאנצע ווייץ זעמלעך

פולע ווייץ לאקשן
מעג קויפן:

16 אונס )1 פונט( פעקלעך  •
די פאלגנדע פירמעס:  •

Allegra  •
America’s Choice  •

Anna  •
Barilla  •

Bella Terra  •
Bionaturae  •

Bowl and Basket  •
Brad’s  •
Cadia  •

Campagna  •

Colavita  •
DeLallo  •

Delverde  •
Essential Everyday  •

Fit And Active  •
Food Club  •

Fratelli Mantova  •
Full Circle  •

Garofalo  •
Gia Russa  •

Great Value  •
Heartland  •

Hodgson Mill  •
La Molisana  •

Landau  •
Luigi Vitelli  •
Mishpacha  •

Natures Promise  •
O Organics  •

Pasta Isabella  •

Pastaio  •
Racconto  •

Ronzoni  •
ShopRite  •
Shurfine  •

Signature Select  •
Simply Balanced  •

Wegmans  •
Weis  •

קען נישט קויפן: 
צוגעלייגטע צוקערס, פעטנס, אוילן אדער זאלץ  •
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פרוכט און גרינצייג )געלט ווערד בענעפיט(
מעג קויפן:

�•  דער WIC איינקויף ליסטע וועט צייגן 'נאר פרישע' אדער "פריש\פארפרוירן\גע'קענ'ט"
•  ארגאניק 

פרישע גריצייג און פרוכט
מעג קויפן:

•    סיי וועלכע פון פרישע גרינצייג און פרוכט
•    גאנץ אדער אויפגעשניטן

•    סאלאטן געמישן אין זעקלעך, גרינצייג אין זעקלעך

קען נישט קויפן:
פארטי טעצער  •

פראדוקן פון די סאלאט באר   •
פרוכט קארבן  •

באצירטע גרינצייג אדער פרוכט  •
טרוקענע פראדוקטן  •

ניס )אריינגערעכנט פינאטס, פרוכט/ניס געמישן(     •
הערבס, ספייסעס, אדער סאלאט דרעסינגס  •

קאנזערווירטע פרוכט
מעג קויפן:

סיי וועלכע פירמע געּפאקט אין וואסער אדער דשוס    •
סיי וועלכע סארט פרוכטן, געמישטע פרוכטן    •

פראדוקטן מיט פאלשע צוקערס  •
סיי וועלכע גרויסקייט/ קאנטעינער/סארט פעקל )אויסער איינצלנע-סערווינג     •

פעקלעך( דער האלטער קען זיין אייזן, גלאז אדער פלאסטיק.
פרוכט מוז זײן דער ערשטער אינגרעדיענט  •

עפלסאוס: בלויז 'קיין צוגעלייגטע צוקער' אדער 'אנסוויטענד' סארטן  

קען נישט קויפן:
קרענבערי סאוס  •

ּפיי פילונג  •
פרוכט געפאקט אין סירופ  •

צוגעלייגטע צוקערס אדער זאלץ  •
צוגעגעבן צוקערס/פעטנס    •

איין סערווירן פעקלעך  •

קאנזערווירטע גרינצייג
מעג קויפן:

קען זיין נארמאל אדער נידריגע סאדיום/זאלץ  •
סיי וועלכע פירמע  •

סיי וועלכע סארט גרינסן, גרינסן געמישן    •
סיי וועלכע גרויסקייטן  •

סיי וועלכע גרויסקייט/ קאנטעינער/סארט פעקל )אויסער איינצלנע-סערווינג     •
פעקלעך( דער האלטער קען זיין אייזן, גלאז אדער פלאסטיק.

גרינצייג מוז זײן די ערשטע באשטאנדטייל    •
קאנזערווירטע טאמאטעס )פעיסט, פיורי, גאנץ, קראשט, געקאכט, דייסד,   •

סאוס, סאלסא(
טאר נישט קויפן: 

פיקעלט אדער קריעמד גרינצייג    •
• געבאקענע באנדלעך/ פארק און באנדלעך

זופ    •
קעטשאפ, רעלישעס, איילבירטן    •
צוגעלייגט פעטנס, אוילן, צוקערס    •

ערוואקסענע באנדלעך/פיעס/לינזען )צום ביישפיל: שווארצע באנדלעך,   •
גארבאנזא באנדלעך, קידני באנדלעך(

פארפרוירענע פרוכט 
מעג קויפן:

סיי וועלכע קאנטענער /סארט פעקל  •
סיי וועלכע גרויסקייטן  •

סיי וועלכע פירמע  •
פרוכט מוז זײן דער ערשטער באשטאנדטייל  •
סיי וועלכע סארט פרוכטן, געמישטע פרוכטן    •

קען נישט קויפן:
באשטאנדטיילן אויסער פרוכט  •

צוגעלייגטע צוקער, האניג, אדער סירופ    •

פארפרוירענע גרינצייג
מעג קויפן:

סיי וועלכע פירמע  •
סיי וועלכע קאנטעינער/סארט פעקל  •

מיט אדער אן זאלץ    •
פארפרוירענע באנדלעך,פיעס און לינזן זענען ערלויבט    •

סיי וועלכע גרויסקייטן  •
סיי וועלכע סארט גרינצייג, גרינצייג געמישן    •
גרינצייג מוז זײן די ערשטע באשטאנדטייל    •

קען נישט קויפן:
צוגעלייגטע צוקערס, פעטס ָאדער אויֹלן  •

צוגעלייגטע זאפטן אדער ברעקלעך  •
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.health.ny.gov/WIC :פראגראם, ביטע באזוכט NYS WIC פאר מער אינפארמאציע איבער די
די אינסטיטוציע איז אן אייניגע געלעגנהייט פראוויידער און ארבעטסגעבער.

דזשוס
מעג קויפן:

די מאס און סארט וואס שטייט אויף אייער WIC איינקויפן ליסטע  •
100% דזשוס  •

C דזשוס מיט 80% אדער מער וויטאמין  •
קען נישט קויפן:
ארגאניק   •

סיי וועלכע געשעפט פירמע, רעכנט אריין געשעפט נעמען און די פירמעס:
7 Select  •

Best Choice  •
Best Yet  •
Bogopa  •

Cherry Valley  •
Essential Everyday  •

Food Club  •

Food Lion  •
Freedom’s Choice  •
Good and Gather  •

Great Value  •
Hytop  •

Krasdale  •
Market Pantry  •

Member’s Mark  •
Nature’s Own  •

Parade  •
PICs  •

Red & White  •
Sam’s Choice  •

Shopper’s Value  •

Shurfine  •
Signature Select  •

Super A  •
Tipton Grove  •

Urban Meadow  •
White Rose  •

דשוס פאר פרויען
פאליצע סטאביל קאנצענטרעיטס 11.5 אונס קאנטעינער

Welch’s: סיי וועלכע פלעיוואר  •
פארפרוירענע קאנצענטרעיטס 11.5-12 אונס קאנטעינער

סיי וועלכע פירמע: גרעיפפרוכט, מאראנץ, פיינעפל  •
Dole: סיי וועלכע פלעיוואר דשוס געמישן  •

Autumn Blend, Spring Blend, Summer Blend, Winter Blend :Langers  •

סיי וועלכע פירמע: עפל, טרויבן, דזשוס געמישן  •
Old Orchard: Apple, Grape, Juice Blends מיט גרינע דעקל  •

Seneca: עּפל  •

דשוס פאר קינדער
פארפרוירענע קאנצענטרעיטס 16 אונס קאנטעינערס

סיי וועלכע פירמע: עפל, טרויבן, גרעיפפרוכט, דזשוס געמישן, אראנדזש, פיינעפל  •
פליסיג 64 אונס קאנטעינארס

סיי וועלכע פירמע: גרעיפפרוכט, מאראנץ, פיינעפל  •
סיי וועלכע געשעפט פירמע: עפל, טרויבן, דזשוס געמישן, גרינציג  •

 Apple, Big Bird Apple, Cookie Monster Berry, :Apple and Eve  •
 Cranberry and More, Cranberry Apple, Cranberry Blend, Cranberry
 Grape, Cranberry Pomegranate, Cranberry Raspberry, Elmo’s Fruit

Punch, Grover’s White Grape
Campbell’s: ווייניג סאדיום טאמאטא, טאמאטא  •

 Apple, Apple Orange Pineapple, Cranberry Apple, :Harvest Classic  •
Cranberry Blend, Cranberry Grape, Cranberry Raspberry

 Apple, Apple Raspberry, Berry, Cherry, Fruit Punch, :Juicy Juice  •
 Grape, Kiwi Strawberry, Mango, Orange Tangerine, Passion

 Dragonfruit, Peach Apple, Strawberry Banana, Strawberry
Watermelon, Tropical Fruit Punch, White Grape

 Apple, Apple Berry Cherry, Apple Cranberry, Apple :Langers  •
 Cranberry Grape, Apple Grape, Apple Kiwi Strawberry, Apple

 Orange Pineapple, Berry, Fruit Punch, Low Sodium Vegetable,
Spicy Vegetable, Vegetable

Lucky Leaf: עּפל  •
Mott’s: עּפל  •

Musselman’s: עּפל  •
 Blueberry Blackberry Acai, Cranberry, Cranberry :Northland  •

 Blackberry, Cranberry Grape, Cranberry Pomegranate,
 Cranberry Raspberry, Cranberry Mango, Pomegranate

Blueberry, Raspberry Blueberry
 Apple, Concord Grape, Cranberry, Cranberry :Ocean Spray  •

 Blackberry, Cranberry Cherry, Cranberry Concord Grape,
 Cranberry Mango, Cranberry Pineapple, Cranberry

 Pomegranate, Cranberry Raspberry
 Acai Pomegranate, Apple, Apple Cranberry, Berry :Old Orchard  •
 Blend, Black Cherry Cranberry, Blueberry Pomegranate, Cherry
 Pomegranate, Cranberry Pomegranate, Grape, Kiwi Strawberry,

 Orange Tangerine, Peach Mango, Red Raspberry, Strawberry
, Watermelon, White Grape, Wild Cherry

Ruby Kist: עפל, טרויבן, ווייסע טרויבן  •
Seneca: עּפל  •

V8: ווייניג סאדיום גרינצייג, געווירצטע הייסע גרינצייג, גרינצייג  •
Welch’s: קאנקארד טרויבן, רויטע טרויבן, סופער בערי, ווייסע טרויבן,   •

ווייסע טרויבן פיטש
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