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Tìm 
nhãn dán 

màu hồng của 
WIC trên sữa, 
nước trái cây,   

phô mai,và         
bánh mì.

Trước Khi Mua Sắm
Xem qua hướng dẫn này trước khi mua sắm để biết 
nhãn hàng thực phẩm mà quý vị có thể mua cùng 
Thẻ Texas WIC. Mang theo hướng dẫn này khi đến 
cửa hàng.

YQuý vị cũng cần mang theo Danh sách Mua sắm 
WIC Texas mà quý vị nhận tại phòng khám. Trong đó 
có các thông tin quan trọng như:

• Quý vị có thể mua các loại thực phẩm nào
• Quyền lợi hàng tháng của quý vị
• Lần hẹn WIC tiếp theo của quý vị

Nếu quý vị quên hoặc làm mất Danh sách Mua sắm 
WIC Texas của mình, nhân viên thu ngân của cửa hàng 
có thể in biên lai với số dư hiện tại của quý vị trước khi 
quý vị mua sắm.

Sử dụng tất cả các quyền lợi WIC mỗi tháng của quý 
vị. Quý vị không được phép chuyển quyền lợi còn lại 
trong tháng sang tháng tiếp theo.

Tải ứng dụng mua sắm Texas WIC trên Google 
Play Store hoặc Apple App Store. 

Với ứng dụng WIC Texas, quý vị có 
thể quét (scan) các món hàng để 
xem chúng có được WIC chấp thuận 
hay không, kiểm tra các quyền lợi 
WIC của quý vị và xem Hướng dẫn 
Mua sắm WIC này.

Vui lòng xem trang 17 để biết Những Câu hỏi Thường gặp 
về Mua sắm WIC

Cách sử dụng Hướng dẫn Mua 
sắm Texas WIC của quý vị

Khi quý vị thấy:
Chọn bất kỳ nhãn hàng nào Chọn bất kỳ nhãn hàng nào 

của loại thực phẩm này.

Chọn các nhãn hàng này Chọn thực phẩm từ một trong 
những nhãn hàng được liệt kê trong hướng dẫn này.

Tìm Hình dán WIC Màu hồng Chọn các nhãn hàng được 
gắn thẻ bằng nhãn dán Mặt hàng được WIC Chấp 
thuận màu hồng. Các nhãn hàng này có thể khác 
nhau tùy theo cửa hàng hoặc địa điểm.

 Không được WIC Chấp thuận: Khu vực này liệt kê các mặt hàng không thể 
mua bằng Thẻ Texas WIC của quý vị.

GÓI THỰC PHẨM ĐẶC BIỆT  (trang 14-16) 

Nhân viên WIC sẽ giải thích những gì có trong các 
Gói Thực phẩm Đặc biệt này:

• Sinh đôi, Sinh ba trở lên nuôi con bằng sữa 
mẹ hoàn toàn

• Không bảo quản lạnh
• Sữa và pho mát Kosher

Các cửa hàng có thể không bán đầy đủ các mặt hàng hoặc 
nhãn hàng thực phẩm WIC được liệt kê trong hướng dẫn này.
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SỮA  •  PHÔ MAI  •  TRỨNG

Sữa
Tìm Hình dán WIC Màu hồng

Trẻ từ 2-5 tuổi và phụ nữ
• Sữa không béo hoặc ít béo (½% hoặc 1%)                 

loại nửa gallon hoặc 1 gallon
• Sữa bơ không béo hoặc ít béo loại nửa gallon

Trẻ 1 tuổi
• Sữa nguyên kem loại nửa gallon hoặc 1 gallon (không có bơ sữa)
Chỉ có loại 1/4 gallon nếu trong danh sách mua sắm.

 Không được WIC Chấp thuận: Hữu cơ, có hương vị (ví dụ như sô cô la), 
có DHA hoặc omega-3, yến mạch, hạnh nhân hoặc sữa dê.

Phô mai
Tìm Hình dán WIC Màu hồng

• Gói 16 oz. (1 lb.) hoặc 32 oz. (2 lb.)
• Khối hoặc cắt lát
• Loại thường, giảm béo hoặc ít béo
• Phô mai sợi Mozzarella (16 oz.)
• American
• Cheddar
•  Colby
•  Colby-Jack

• Longhorn
• Monterey Jack
• Mozzarella
• Muenster

• 
• 
• Provolone
• Swiss

 Không được WIC Chấp thuận: Phô mai được gói riêng, phô mai vụn, 
sản phẩm thực phẩm từ phô mai, phô mai từ cửa hàng bán 
thức ăn nguội, phô mai hữu cơ hoặc nhập khẩu.

Trứng
Chọn bất kỳ nhãn hàng nào

• Hộp 12 quả
• Hạng A hoặc AA
• Hữu cơ hoặc thường
• Trứng bất kỳ cỡ nào, có vỏ màu trắng hoặc nâu

 Không được WIC Chấp thuận: Trứng gà nuôi thả rông hoặc thả đồng. 

ĐẬU  •  BƠ ĐẬU PHỘNG  •  ĐẬU HŨ

Đậu khô
Chọn bất kỳ nhãn hàng nào

• Gói 16 oz. (1 lb.)
• Bất kỳ loại đậu, hạt đậu hoặc đậu lăng nào

 Không được WIC Chấp thuận: Đậu thêm gia vị hoặc số lượng lớn.

Đậu đóng lon
Chọn bất kỳ nhãn hàng nào

• Lon 15 oz. đến 16 oz. 
• Loại thường, ít natri hoặc hữu cơ
• Bất kỳ loại đậu nào
• Đậu nấu lại không chứa chất béo là được phép

 Không được WIC Chấp thuận: Đậu nướng, súp, các thành phần thêm vào 
như thịt, rau hoặc dầu.

   Mẹo Mua sắm: Đậu xanh, đậu sáp và đậu lima đóng lon được 
coi là quyền lợi về trái cây và rau. Chúng không được tính là đậu 
đóng lon. Vui lòng xem trang 4 để biết thêm thông tin.

Bơ đậu phộng
Chọn bất kỳ nhãn hàng nào

• Hũ 16 oz. đến 18 oz.
• Loại thường hoặc hữu cơ
• Dạng kem hoặc giòn

 Không được WIC Chấp thuận: Bơ đậu phộng dạng phết, giảm chất béo, xay 
tươi, có thêm các thành phần như mật ong, sô cô la, thạch hoặc omega 3.

Cách mua đậu và bơ đậu phộng. Một món hàng tương đương:

1 gói đậu khô, đậu lăng 
hoặc đậu Hà Lan

hoặc

4 
lon đậu

hoặc

1 hũ bơ đậu 
phộng

Đậu hũ
Chọn các nhãn hàng này

• Gói 16 oz. (1 lb.) bảo quản lạnh
Azumaya – mềm, cứng, rất cứng  
Banyan – mềm, cứng vừa, cứng
Franklin Farms – mềm, cứng vừa, cứng, rất cứng  
Green Valley – cứng vừa, cứng
Nasoya – mềm

 Không được WIC Chấp thuận: Đậu hũ đen hoặc đậu hũ tẩm gia vị.
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RAU VÀ TRÁI CÂY

Rau và Trái cây
Chọn bất kỳ nhãn hàng nào

Tươi
• Riêng hoặc hỗn hợp
• Hữu cơ hoặc thường 
• Nguyên, cắt, đóng gói hoặc đóng bao
• Đậu hoặc đậu Hà Lan, ví dụ như đậu lima hoặc đậu mắt đen tươi

 Không được WIC Chấp thuận:
• Các món từ quầy salad, khay tiệc hoặc giỏ trái cây. 
• Có nước xốt, bánh mì crouton hoặc món phụ phủ lên. 
• hực phẩm trang trí hoặc làm cảnh.
• Gia vị hoặc rau thơm (ví dụ như ngò, mùi tây, hẹ hoặc bạc hà).

Đông lạnh
• Riêng hoặc hỗn hợp 
• Hữu cơ hoặc thường
• Bất kỳ loại và cỡ gói nào
• Cho phép đậu và đậu Hà Lan đông lạnh,                                        

ví dụ như đậu edamame, đậu xanh, đậu mắt đen hoặc đậu lima
• 
 Không được WIC Chấp thuận: 
• Rau trộn kem, nước xốt hoặc bánh mì. 
• Thêm đường, chất làm ngọt nhân tạo, dầu, gạo, ngũ cốc hoặc 

các thành phần khác.

Lon, hũ thủy tinh và hộp nhựa
• Riêng hoặc hỗn hợp 
• Bất kỳ cỡ gói nào
• Hữu cơ, thường hoặc ít natri
• Trái cây có thể ở dạng nước trái cây hoặc nước
• Nước xốt táo không đường là được phép

 Không được WIC Chấp thuận: 
• Túi hoặc gói.
• Dưa chua, ô liu hoặc trái cây khô.
• Trái cây có thêm đường, chất tạo ngọt nhân tạo hoặc sirô.
• Rau trộn kem hoặc rau với nước xốt, dầu hoặc thịt.

   Mẹo Mua sắm: Đậu xanh, đậu sáp và đậu lima đóng lon được coi 
là quyền lợi về trái cây và rau. Tất cả các loại đậu đóng lon khác được 
coi là đậu đóng lon. Vui lòng xem trang 3 để biết thêm thông tin.

NƯỚC TRÁI CÂY

Nước trái cây
Tìm Hình dán WIC Màu hồng

• Nước trái cây 100%
• Bổ sung canxi và vitamin D

Nước trái cây đóng chai
Trẻ em - chai nhựa loại 64 oz.
Phụ nữ - chai nhựa loại 48 oz.

• Táo
• Nam việt quất
• Táo Nam việt quất
• Nho Nam việt quất
• Bưởi
• Cam
• Cam xoài

• Cam dứa
• Dứa
• Xoài Dứa
• Nho tím
• Cà chua
• Rau
• Nho trắng

Nước trái cây đông lạnh
Trẻ em - Hộp 16 oz. 

• Táo • Cam

Phụ nữ - Hộp 11.5 oz. đến 12 oz.
• Táo
• Bưởi
• Cam 

• Nho tím
• Nho trắng

Nước trái cây để lạnh
Trẻ em - hộp giấy hoặc chai nhựa 64 oz.

• Cam

 Không được WIC Chấp thuận: Cocktail nước trái cây, có thêm đường hoặc 
chất tạo ngọtener.

   Mẹo Mua sắm: Kiểm tra quyền lợi của quý vị để biết nên chọn 
loại nước trái cây cỡ nào.
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32 oz.

32 oz.

SỮA CHUA

Sữa chua ít béo và không béo
Chọn các nhãn hàng này

Trẻ từ 2-5 tuổi và phụ nữ
• Hộp 32 oz. (1/4 gallon)

Activia
• Vani ít béo

Best Choice
• Nguyên kem không béo 

Hy Lạp, Vani 
• Dâu ít béo, Vani
• Nguyên kem nhẹ

Chobani
• Nguyên kem Hy Lạp ít béo
• Nguyên kem không béo 

Hy Lạp, Dâu tây, Vani

Coburn Farms
• Nguyên kem ít béo

Dannon
• Nguyên kem ít béo, Vani
• Nguyên kem không béo

Food Club
• Nguyên kem không béo 

Hy Lạp, Vani
• Dâu ít béo, Vani

Great Value
• Nguyên kem không béo 

Hy Lạp, Dâu tây, Vani 
• Đào, Dâu tây, Vani, Chuối 

dâu ít béo
• Nguyên kem không béo

H-E-B
• Mật ong, Nguyên kem, Dâu 

tây, Vani không béo Hy Lạp
• Hỗn hợp Đào, Dâu, Vani 

ít béo

H-E-B Organics
• Nguyên kem không béo 

Hy Lạp, Vani

Hiland
• Đào, Dâu, Vani ít béo

• Nguyên kem không béo

Hill Country Fare
• Nguyên kem không béo 

Hy Lạp, Vani 
• Nguyên kem ít béo, Vani

Kroger 
• Nguyên kem ít béo, Vani

LALA
• Nguyên kem ít béo

Lucerne
• Nguyên kem không béo 

của Hy Lạp 
• Đào, Dâu tây ít béo
• Nguyên kem không béo

Mountain High
• Nguyên kem không béo
• Nguyên kem ít béo, Vani

Open Nature
• Nguyên kem không béo 

Hy Lạp, Vani

Oikos
• Nguyên kem không béo 

Hy Lạp, Vani

Simple Truth Organic
• Nguyên kem không béo 

của Hy Lạp 
• Nguyên kem ít béo

Stonyfield
• Nguyên kem ít béo, Vani
• Nguyên kem không béo, 

Vani

The Greek Gods
• Nguyên kem không béo 

của Hy Lạp

SỮA CHUA

Two Good
• Nguyên kem Hy Lạp ít 

béo

Winco
• Nguyên kem không béo 

Hy Lạp, Vani 
• Đào, Dâu, Vani ít béo
• Nguyên kem không béo

Yoplait 
• Việt quất, Đào, Dâu tây, 

Chuối dâu, Vani ít béo 
Banana, Vanilla

Sữa chua nguyên kem
Chọn các nhãn hàng này

Trẻ 1 tuổi
• Lon 32 oz. (1/4 gallon)

Brown Cow
• Sữa nguyên kem, Vani

Chobani
• Sữa nguyên kem Hy Lạp

Dannon
• Sữa nguyên kem, Vani

Great Value
• Sữa nguyên kem Hy Lạp

H-E-B Organics
• Sữa nguyên kem, Vani

Kroger
• Sữa nguyên kem Hy Lạp

Lucerne
• Sữa nguyên kem, Vani

Mountain High
• Sữa nguyên kem, Dâu, 

Vani

Open Nature
• Sữa nguyên kem Hy Lạp (4%)

Simple Truth Organic
• Sữa nguyên kem Hy Lạp, 

Vani

Stonyfield
• Sữa nguyên kem, Dâu, 

Vani

The Greek Gods
• Sữa nguyên kem Hy Lạp

Winco
• Sữa nguyên kem
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NGŨ CỐC ĂN SÁNG

Ngũ cốc lạnh và nóng
Chọn các nhãn hàng này

• chỉ gói loại 12 oz., 18 oz., 24 oz. hoặc 36 oz.

Thành phần ngũ cốc nguyên cám cao hơn

Không chứa gluten

Frosted 
Mini Wheats
18 oz., 24 oz.

Cheerios
Original

12 oz., 18 oz., 
24 oz., 36 oz.

Cheerios
Multi Grain

12 oz., 18 oz.,      
24 oz., 36 oz.

KIX
Original

12 oz., 18 oz.

KIX
Berry Berry

18 oz.

KIX
Honey
18 oz.

Chex
Blueberry

12 oz.   

Chex
Cinnamon

12 oz.   

Chex
Corn

12 oz., 18 oz.

Chex
Rice

12 oz., 18 oz.   

Life
Original
18 oz.

Instant Grits
Original

12 oz., 18 oz., 
36 oz.

Quaker Original 
Instant Oatmeal

23.7 oz.*

*được tính là mặt hàng 12 oz. 

Cream of Wheat
Whole Grain

18 oz. Process: CMYK VARNISH

Spot: 072 / 109 / 18614 Ridgedale Avenue, Suite 203
Cedar Knolls, NJ 07927

P. 973-292-9400
F. 973-292-1190

E. troeller@rolstar.com
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  INFANT &
TODDLER
    USE

OPEN

Serving Size 3 tbsp (33g)
Servings Per Container about 10 

Amount Per Serving
Prepared with 1 1/4

cup Fat-Free Milk
 Dry

Cereal

Calories  110  220
 Calories from Fat   0  0

Total Fat 0g* 
Saturated Fat 0g
Trans Fat 0g

Cholesterol 0mg
Sodium 100mg 
Total Carbohydrate 24g

Dietary Fiber 1g
Sugars 1g

Protein 4g

Vitamin A
Vitamin C 
Calcium
Iron
Thiamin
Riboflavin 
Niacin
Folic Acid

2,000
65g
20g
300mg
2,400mg
300g
25g

2,500
80g
25g
300mg
2,400mg
375g
30g

Calories:
Less than
Less than
Less than
Less than

0% 0%
0%   0%
     
0%   2%
4%   10%
8%  13%
4% 4%

15%
0%

60%
50%
20%
35%
8%

15%

0%
0%

20%
50%
10%
4%
6%

10%

Nutrition Facts

Total Fat
  Saturated Fat
Cholesterol
Sodium
Total Carbohydrate
  Dietary Fiber

% Daily Value**

INGREDIENTS: WHEAT FARINA, CALCIUM 
CARBONATE, DEFATTED WHEAT GERM, 
DISODIUM PHOSPHATE, FERRIC 
ORTHOPHOSPHATE, NIACINAMIDE, 
THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, 
FOLIC ACID.
CONTAINS WHEAT

DISTRIBUTED BY:
B&G FOODS, INC.
PARSIPPANY, NJ 07054 USA
©2014 B&G FOODS, INC.

Excellent Source of
 IRON &
   CALCIUM

NET WT 12 OZ 
(340g)

NET WT 12 OZ 
(340g)

PRESS HERE
FOR EASY
OPENING

Cream 
of Wheat 
makes a delicious food 
for infants age 6-12 
months or toddlers. 
Discuss introduction of 
solid foods and the use 
of formula or milk in its 
preparation with your 
child’s pediatrician. 
Cream of Wheat is easy 
to swallow, easy to 
digest and an 
excellent source
of iron.

Follow conventional 
directions using 1/2 cup 
water or milk and 1 tbsp plus 
1 tsp CREAM OF WHEAT, 
omitting salt. (Cereal will be 
very thick.) After cooking, stir 
in infant formula or milk to 
desired consistency and 
temperature.

H O T  C E R E A L

BEST BY

HOT CEREAL

since
1893

Serving
Suggestion

Stovetop Directions
1. Bring water and salt to a boil. (Or, if using milk, just bring to a boil.)
2. Gradually add CREAM OF WHEAT, stirring constantly with wire whisk until well blended.
3. Return to a boil. Reduce heat to low; simmer uncovered 2-1/2 minutes or until thickened, stirring 

frequently. Cool slightly.
 1 serving  2 servings  4 servings
Water or Milk 1-1/4 cups 2 cups 4 cups
Salt (optional) 1/8 tsp 1/4 tsp 1/2 tsp
Cream of Wheat 3 tbsp 1/3 cup 3/4 cup

Microwave Directions
1. Mix 3 tbsp CREAM OF WHEAT, 3/4 cup water or milk and a dash of salt in 1-quart microwaveable
    bowl or measuring cup.
2. Microwave on HIGH 1 minute. Stir with wire whisk. Cook an additional 1 to 2 minutes or until
    thickened, stirring every 30 seconds. Stir again. Cool slightly.
Caution: Bowl will be hot; carefully remove from microwave using pot holders. Note: Microwave ovens vary. Cooking 
times are approximate. Overheating can cause cereal to boil over. 

Tips for Best Results
• When preparing with milk, watch carefully, stirring to prevent milk from boiling over.
• For thinner cereal stir in 1 to 2 tbsp additional hot water or milk for each serving. For thicker cereal, let 

stand a few minutes. 

For more nutritional
information and
recipe ideas visit:

www.creamofwheat.com

110
CALORIES SAT FAT

0g
SODIUM
100mg

SUGARS
1g

0% DV 4% DV

PER SERVINGPER SERVING

H O T  C E R E A L
™

Wholesome Nutrition for Your Family
A hot delicious bowl of Cream of Wheat provides 6 essential vitamins and minerals including iron 
and calcium. Cream of Wheat is a naturally fat-free and cholesterol-free food that is also low in 

sodium when prepared with water and without salt.
Calcium:
Studies have shown that most Americans do not consume enough calcium through their diet, 
which may increase the risk of osteoporosis later in life. To help build and maintain strong bones 
and teeth, prepare a bowl of Cream of Wheat with 1 1/4 cup of fat-free milk. Add additional 
vitamins and minerals to your bowl by stirring in some fresh fruit and your favorite nuts.
Iron:
Your body needs iron to maintain energy levels and fight infection. But many people still do not 
get enough iron in their diet. Iron deficiency is the most common nutritional deficiency in the 
United States. Just 1 serving of Cream of Wheat provides 50% of the iron needed to give you the 
energy to get you through your day!

Stir-In Ideas!
• GRANDMA’S® Original Gold Standard Molasses

• MAPLE GROVE FARMS® OF VERMONT Pure Maple Syrup
• POLANER® All Fruit

• Fresh fruit such as strawberries, raspberries, blueberries or bananas

1 serving 

IRON

595390F

H O T  C E R E A L
™

®

®

50% DV

Questions or Comments?
Write: P.O. Box K, Roseland, 

NJ 07068 U.S.A.
Or Visit www.bgfoods.com 

*Amount in Dry Cereal. Prepared with 1 1/4 
cup fat-free milk contributes an additional 110 
calories, 5mg cholesterol,130mg sodium, 15g 
total carbohydrate (15g sugars), 10g protein.
**Percent Daily Values are based on a 2,000 
calorie diet. Your daily values may be higher
or lower depending on your calorie needs:

/CreamofWheat

Cream of Wheat
2 1/2 Minute 

12 oz. 

 

Malt-O-Meal
Original 

18 oz., 36 oz. 

NGŨ CỐC ĂN SÁNG

Cách mua ngũ cốc loại 36 oz.:

12 oz. 12 oz.18 oz.
36 oz.

18 oz. 24 oz.
12 oz.

12 oz.

Corn Flakes
12 oz., 18 oz.,
24 oz., 36 oz.

All-Bran
Complete 

Wheat Flakes 
18 oz.

Special K
Original 

12 oz., 18 oz.

Rice Krispies
12 oz., 18 oz., 

24 oz.

Crispix
12 oz., 18 oz.

 

Honey Bunches  
 of Oats

with Almonds
12 oz., 18 oz. 

 

 

 

 

 

Honey Bunches  
 of Oats

Cinnamon Bunches 
12 oz.

 

Honey Bunches  
 of Oats

Honey Roasted
12 oz., 18 oz. 

 

 

 

 

 

Honey Bunches  
 of Oats

Maple & Pecans
12 oz.

 

 

 

 

 Honey Bunches
of Oats
Vanilla

12 oz., 18 oz. 

Kashi
Honey Toasted

12 oz.

Kashi
Warm Cinnamon

12 oz.

Grain Berry
Original 

Toasted Oats 
12 oz.

Grain Berry
Apple 

Cinnamon 
12 oz.

Grain Berry
Multi-Bran 

Flakes 
12 oz.

Grape-Nuts 
Flakes
18 oz.

 
Great Grains

Banana Nut Crunch
18 oz.

 

Malt-O-Meal 
Crispy Rice

18 oz., 36 oz.

 

Malt-O-Meal 
Mini Spooners

Frosted         
18 oz., 36 oz.

 

Malt-O-Meal 
Mini Spooners

Strawberry Cream 
36 oz.



10 11

NGŨ CỐC NGUYÊN CÁM

Bánh mì nguyên cám
Tìm Hình dán WIC Màu hồng

• Ổ 16 oz. (1 lb.)
• lúa mì nguyên cám 100%

 Không được WIC Chấp thuận: Bánh mì không đường.

   Mẹo mua sắm: Xem kỹ nhãn dán Mặt hàng được WIC Chấp 
thuận màu hồng để đảm bảo quý vị lấy đúng loại bánh mì.

Bánh Tortilla
Chọn bất kỳ nhãn hàng nào

• Gói 16 oz. (1lb.), để kệ hoặc tủ lạnh
• Lúa mì nguyên cám, ngô vàng hoặc ngô trắng

 Không được WIC Chấp thuận: Bột mì trắng, hữu cơ, "ít carb," cửa hàng làm, 
bánh mì nướng hoặc vỏ.

Gạo lứt
Chọn bất kỳ nhãn hàng nào

• Gói 14 oz. đến 16 oz.
• Thường hoặc ăn liền

 Không được WIC Chấp thuận: Cơm trắng, thêm gia vị hoặc cơm nấu gói.

Cháo bột yến mạch
Chọn các nhãn hàng này

• Gói 16 oz. (1 lb.)
3-Minute Brand – Yến mạch cán vỡ, cán dẹt
Avelina – Yến mạch cán vỡ, cán dẹt
Better Oats Organic – Yến mạch cán vỡ, cán dẹt
Granvita – Yến mạch
Mom’s Best Naturals – Yến mạch cán vỡ, cán dẹt

   Mẹo Mua sắm: Bột yến mạch dạng gói 16 oz. được tính như một 
loại ngũ cốc nguyên cám. Bột yến mạch đóng gói được coi là ngũ cốc. 
Vui lòng xem trang 8 để biết thêm thông tin.

Mì pasta nguyên cám

• Hộp hoặc túi 6 oz. (1 lb.) 
• lúa mì nguyên cám 100%
• Hữu cơ hoặc thường 
• Bất kỳ dạng nào như elbows, penne, rotini, spaghetti hay spirals

Chọn bất kỳ nhãn hàng nào

 Không được WIC Chấp thuận: Không chứa gluten, mì ống làm giàu protein 
hoặc mì ống trắng.

SỮA ĐẶC BIỆT

Sữa không chứa lactose
Chọn bất kỳ nhãn hàng nào

Trẻ từ 2-5 tuổi và phụ nữ
• Sữa không béo hoặc ít béo (1%) loại nửa gallon

Trẻ 1 tuổi
• Sữa nguyên kem nửa gallon

 Không được WIC Chấp thuận: Sữa giàu protein, hữu cơ, có hương vị (ví 
dụ như sô cô la), sữa có DHA hoặc omega-3.

Sữa đậu nành
Chọn các nhãn hàng này

• Hộp 32 oz., nửa gallon hoặc 2 gói nửa gallon
• Để tủ lạnh hoặc bảo quản ổn định

8th Continent – Nguyên chất, Vani
Great Value – Nguyên chất
Pacific Ultra Soy – Nguyên chất
Silk – Nguyên chất

 Không được WIC Chấp thuận: Sữa đậu nành hữu cơ hoặc sữa ít béo.

   Mẹo Mua sắm: Quyền lợi về sữa đậu nành và không chứa 
lactose được kê theo đơn vị gallon, nhưng quý vị phải mua theo 
đơn vị nửa gallon.

Sữa cô đặc
Chọn bất kỳ nhãn hàng nào

Trẻ từ 2-5 tuổi và phụ nữ
• Không béo hoặc ít béo (1%), lon 12 oz.

Trẻ 1 tuổi
• Sữa nguyên kem loại lon 12 oz

 Không được WIC Chấp thuận: Sữa đặc hoặc sữa cô đặc có đường.

Sữa bột không béo
Chọn bất kỳ nhãn hàng nào

Trẻ từ 2-5 tuổi và phụ nữ
• Tăng cường vitamin A và D
• Gói 9.6 oz., 25.6 oz. hoặc 64 oz.
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ĐỒ ĂN CHO TRẺ EM

Trẻ sơ sinh 6 - 11 tháng
Chọn bất kỳ nhãn hàng nào

Trái cây và rau cho trẻ em
• Hộp đơn 4 oz. hoặc hộp 4 oz.                           

loại gói 2 hộp
• Loại thường hoặc hữu cơ 
• Trái cây và/hoặc rau riêng loại hoặc hỗn hợp

 Không được WIC Chấp thuận: 
• Có ngũ cốc, bột yến mạch, quinoa, 

gạo, mì ống, sữa chua hoặc thịt.
• Túi, dành cho bữa tối hoặc thức 

ăn cho trẻ mới biết đi.
• Các thành phần bổ sung như 

DHA, đường hoặc muối.

Chọn các nhãn hàng này

Ngũ cốc cho trẻ
• Hộp 8 oz. hoặc 16 oz.
• Hữu cơ hoặc thường 
• Ngô, đa ngũ cốc, bột yến mạch, gạo hoặc lúa mì nguyên cám  

Beech-Nut 
Gerber
Earth’s Best

 Không được WIC Chấp thuận: Ngũ cốc kèm trái cây, sữa công thức, 
DHA hoặc các thành phần bổ sung.

Trẻ sơ sinh 6 - 11 tháng bú mẹ hoàn toàn
Chọn bất kỳ nhãn hàng nào

Thịt làm thức ăn cho trẻ
• Hộp riêng 2.5 oz. - không có nhiều gói
• Loại thường hoặc hữu cơ
• Bất kỳ loại thịt nào có nước dùng hoặc nước thịt như thịt gà, 

thịt bò, gà tây hoặc giăm bông

 Không được WIC Chấp thuận: Đồ ăn cho bữa tối, thịt với rau hoặc trái 
cây, DHA, đường hoặc muối.

CÁ

Phụ nữ cho con bú hoàn toàn
Chọn bất kỳ nhãn hàng nào

Cá ngừ đại dương
• Lon hoặc túi 2.5 đến 12 oz.
• Cá ngừ
• Đóng gói trong nước, dầu hoặc 

nước luộc rau

Cá hồi
• Lon hoặc túi 2.5 oz. đến 14.75 oz.
• Cá hồi hồng
• Đóng gói trong nước hoặc dầu

Cá mòi
• Lon 3.75 oz. đến 15 oz. 
• Đóng gói trong nước, dầu, 

sốt cà chua, tương ớt, mù tạt 
hoặc chanh

Cá thu
• Lon 4 oz. đến 15 oz. 
• Atlantic, Pacific Chub hoặc Jack
• Đóng gói trong nước, dầu 

hoặc với chanh

 Không được WIC Chấp thuận:  
• Cá ngừ vằn có hương vị, cá ngừ albacore, cá ngừ vây vàng hoặc 

cá ngừ vằn hoang dã.
• Cá hồi đen hoặc cá hồi đỏ ướp hương vị, hun khói.
• Cá thu vua.
• Các nhãn hàng hoặc mặt hàng cao cấp có ô liu, ớt hoặc ớt jalapeños.

Phụ nữ cho con 
bú được nhận:
• Thêm thực phẩm WIC.
• Hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ. 
• Quyền lợi WIC lâu hơn.
Để được hỗ trợ và cung cấp 
thông tin về việc nuôi con 
bằng sữa mẹ, hãy gọi:
Đường dây Nóng Hỗ trợ 
Cho con bú của Texas 
855-550-6667
Dịch vụ này phục vụ miễn phí 
và có sẵn 24 giờ một ngày, 
7 ngày một tuần.
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GÓI THỰC PHẨM ĐẶC BIỆT

Sinh đôi, Sinh ba trở lên nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn

Phô mai
Chọn các nhãn hàng này

• gói 8 oz.
• Khối hoặc cắt lát
• Loại thường, giảm béo, ít béo
• American
• Cheddar
•  Colby
•  Colby-Jack

• Longhorn
• Monterey Jack
• Mozzarella
• Muenster

• Provolone
• Swiss

Best Choice 
Brookshire 
Food Club 

Great Value
H-E-B
Kraft

Kroger
Lucerne
Wisconsin’s Finest

 Không được WIC Chấp thuận: Phô mai được gói riêng, vụn, sản phẩm 
thực phẩm từ phô mai, phô mai từ cửa hàng bán thức ăn nguội 
hoặc nhập khẩu.

   Mẹo Mua sắm: Các loại phô mai này không được dán nhãn 
Mặt hàng được WIC chấp thuận màu hồng.

Bánh mì nguyên cám
Chọn các nhãn hàng này

• Ổ 20 oz. đến 24 oz.
Great Value – 100% lúa mì nguyên cám 20 oz.  
H-E-B – 100% lúa mì nguyên cám 20 oz.  
Mrs Baird’s – 100% lúa mì nguyên cám 20 oz. 
Nature’s Own – 100% lúa mì nguyên cám 20 oz.  
Private Selection – 100% lúa mì nguyên cám 24 oz.  
Signature Select – 100% lúa mì nguyên cám 20 oz. 
Sara Lee – 100% lúa mì nguyên cám 20 oz. 

   Mẹo Mua sắm: Các loại bánh mì này sẽ không được dán nhãn 
Mặt hàng được WIC chấp thuận màu hồng.

Bánh Tortilla
Chọn các nhãn hàng này

• gói 20 oz. đến 24 oz.
• Ngô vàng hoặc trắng

Kroger – Bánh Tortilla ngô trắng 24 oz.
Mi Tienda – Bánh Tortilla ngô vàng 21 oz.
Tia Rosa – Bánh Tortilla ngô vàng 20 oz.

   Mẹo Mua sắm: Các loại bánh tortilla này sẽ không được dán 
nhãn Mặt hàng được WIC chấp thuận màu hồng.

GÓI THỰC PHẨM ĐẶC BIỆT

Không bảo quản lạnh

Nước trái cây
Chọn các nhãn hàng này

• Lon 5.5 oz. hoặc 6 oz., gói 6 lon 
• Nước trái cây 100% không đường có vitamin 

Campbell’s – Cà chua
Dole – Dứa, Cam dứa
Ruby Kist – Táo, Bưởi, Cam, Dứa
TexSun – Cam, Bưởi hồng
V8 – Nguyên chất, Nguyên chất ít natri, Cay nóng

Chỉ khi được kê trong Danh sách mua                             
sắm WIC của quý vị

• Hộp 6.75 oz., gói 8 hộp
• Nước trái cây 100% không đường có vitamin C

Juicy Juice – Táo, Quả mọng, Nho, Punch, Cam Quýt, Dưa hấu Dâu

   Mẹo Mua sắm: Các loại nước trái cây này sẽ không được dán 
nhãn Mặt hàng được WIC chấp thuận màu hồng.

Sữa bột không béo
Chọn bất kỳ nhãn hàng nào

Trẻ từ 2-5 tuổi và phụ nữ
• Tăng cường vitamin A và D
• Gói 9.6 oz., 25.6 oz. hoặc 64 oz.

Phô mai
Chọn các nhãn hàng này

• gói 8 oz.
• Khối hoặc cắt lát
• Loại thường, giảm béo, ít béo
• American
• Cheddar
•  Colby
•  Colby-Jack

• Longhorn
• Monterey Jack
• Mozzarella
• Muenster

• Provolone
• Swiss

Best Choice 
Brookshire 
Food Club 

Great Value
H-E-B
Kraft

Kroger
Lucerne
Wisconsin’s Finest

 Không được WIC Chấp thuận: Phô mai được gói riêng, vụn, sản phẩm 
thực phẩm từ phô mai, phô mai từ cửa hàng bán thức ăn nguội 
hoặc nhập khẩu.

   Mẹo Mua sắm: Các loại phô mai này sẽ không được dán nhãn 
Mặt hàng được WIC chấp thuận màu hồng.
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GÓI THỰC PHẨM ĐẶC BIỆT

Sữa và pho mát Kosher

Sữa Kosher
Chọn các nhãn hàng này

Trẻ từ 2-5 tuổi và phụ nữ
• Sữa không béo hoặc ít béo (1%) loại nửa gallon         

hoặc 1 gallon
Trẻ 1 tuổi

• Sữa nguyên kem loại nửa gallon hoặc 1 gallon
Pride of the Farm

Kosher Cheese
Chọn các nhãn hàng này

• Gói 16 oz. (1 lb.)
Haolam – Cheddar, mozzarella 
Miller’s – Mozzarella
Natural & Kosher – Mozzarella (khối hoặc cắt lát),  White 
American

Sinh đôi, Sinh ba trở lên nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn
• gói 8 oz.

Haolam – Cheddar

Mua sữa và phô mai Kosher ở đâu

Các cửa hàng này bán sữa và phô mai kosher với cỡ 
đã được phê duyệt. Gọi cho cửa hàng trước khi mua. 

Austin 
• H-E-B - 7025 Village Center Drive                512-502-8445

Dallas Area 
• Tom Thumb - 11920 Preston Road             972-392-2501
• Tom Thumb - 1380 West Campbell Road     972-680-6010

Houston Area
• H-E-B - 4955 Beechnut Street                      713-662-4000
• H-E-B - 5106 Bissonnet                                 713-218-1600
• Kroger - 10306 South Post Oak                   713-721-7691
• Randalls - 4800 West Bellfort                       713-721-0011

San Antonio
• H-E-B - 8503 NW Military Highway              210-479-4300

Câu hỏi Thường gặp về Mua sắm với WIC

Làm cách nào để sử dụng thẻ WIC của tôi khi thanh toán?

• Sau khi tất cả các mặt hàng của quý vị đã được quét (scan), 
quý vị sẽ thanh toán cho các mặt hàng WIC trước. 

• Cắm thẻ WIC của quý vị vào đầu đọc và nhập mã PIN. Để thẻ 
trong đầu đọc cho đến khi được yêu cầu rút thẻ ra.

• Nhân viên thu ngân sẽ cung cấp cho quý vị hai biên lai. Một 
biên lai hiển thị số dư ban đầu của quý vị và một biên lai hiển 
thị những món hàng nào sẽ được xóa khỏi thẻ của quý vị.

• Kiểm tra các món hàng trên biên lai và nhấn chấp thuận để 
hoàn tất giao dịch của quý vị. Lưu biên lai của quý vị!

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một món hàng không được quét khi 
thanh toán?

• •Kiểm tra danh sách mua sắm hoặc số dư quyền lợi của quý 
vị để đảm bảo rằng quý vị có các lợi ích trong thẻ của mình. 

• Kiểm tra hướng dẫn mua hàng để đảm bảo mặt hàng đã mua 
đúng cỡ và nhãn hàng. 

• Nếu cỡ và nhãn hàng chính xác và quý vị còn đủ quyền lợi, 
hãy nhờ nhân viên thu ngân hoặc quản lý cửa hàng giúp đỡ.

• Nếu vẫn không quét được như một mặt hàng WIC, quý vị có 
thể thanh toán với các hàng tạp hóa khác của quý vị hoặc đặt 
nó trở lại giá.

Quý vị vẫn nghĩ rằng món hàng đó nên được quét như một 
mục WIC? 

Hãy quét mã QR để cung cấp thêm thông tin.  
WIC sẽ xem xét món hàng và cho quý vị biết lý 
do tại sao không quét được, hoặc bổ sung nó 
vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trong tương lai. 

Làm cách nào để biết trong thẻ WIC của tôi còn những gì?

• Biên lai số dư quyền lợi WIC được in ra sau khi mua sắm. Nó cho 
biết số dư còn lại trong thẻ của quý vị cho thời gian còn lại của 
tháng.

• Quý vị có thể kiểm tra số dư quyền lợi của mình bất cứ lúc nào tại 
một cửa hàng tạp hóa, văn phòng WIC hoặc trên ứng dụng Texas 
WIC. Quyền lợi trên ứng dụng có thể chậm hơn 2-5 ngày.

Tôi phải làm gì nếu bị mất thẻ? 

Nếu Thẻ Texas WIC của quý vị bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hỏng, hãy 
liên hệ với văn phòng WIC của quý vị hoặc gọi 800-942-3678. Nếu thẻ bị 
khóa, quý vị sẽ cần đến văn phòng WIC của mình để đặt lại mã PIN. 



Truy cập TexasWIC.org để:
• Tìm hiểu thêm về WIC

• Bắt đầu ứng dụng của quý vị 

• Tìm thông tin về dinh dưỡng và        
nuôi con bằng sữa mẹ

• Tham gia các lớp học trực tuyến       
miễn phí  

Gọi số 800-942-3678
để biết thêm thông tin.

Thông tin cho các nhà cung cấp: 
bit.ly/TexasWICVendors

Kết nối với chúng tôi trên Twitter, Facebook, 
YouTube và Instagram. 

Tìm chúng tôi  @TexasHHSC

WIC giúp quý vị tạo nên những đứa 
con tuyệt vời!

Đây là cơ quan phục vụ bình đẳng © 2022.
Bộ Phục Vụ Y-Tế Texas Phòng Phục Vụ Dinh Dưỡng.

Cơ quan giữ bản quyền WIC-34V Rev. 10/22




