
খাদ্য উপাদান খাদ্য তালিকা প্রয়াজনী় ন্্যনতম পলিমাণ

ব্রেকফাস্ট দধু1 ফ্যাট-ফ্রি বযা ল�যা-ফ্যাট (1%) দধু 1 কযাপ

সমস্ত 3টি উপযাদযান অবশ্ই  
পফ্িববশন কিযা উফ্িত

শাকসবলজ/ফি2 সবফ্ি, ফ� বযা উভয় বযা 100% িসু 1/2 কযাপ

শস্য/রুটি3,4,5 রুটি, রুটিি ল্যাডযাক্ট, পযাস্তযা, ফ্সফ্িয়যা�, ইত্যাফ্দ 2 oz. সমযান

জিখাবাি দধু ফ্যাট-ফ্রি বযা ল�যা-ফ্যাট (1%) দধু 1 কযাপ

তযাফ্�কযাভুক্ত 5টিি মবধ্ 2টি ফ্ভন্ন 
উপযাদযান ফ্নব্যািন করুন

শাকসব্ী সবফ্ি বযা 100% িসু 1/2 কযাপ

ফি ফ� বযা 100% িসু 1/2 কযাপ 

শস্য/রুটি রুটি, রুটিি ল্যাডযাক্ট, পযাস্তযা, ফ্সফ্িয়যা�, ইত্যাফ্দ 1 oz. সমযান.

মাংস/মাংযসি লবকল্প  
(নীবিি তযাফ্�কযা লদখুন)

িফ্ব্হীন মযাংস, মিুফ্ি বযা মযাছ বযা 1 oz. 

কবটি পফ্নি বযা 2 oz. 

দই 4 oz. 

িাঞ্চ বা িাযতি খাবাি দধু ফ্যাট-ফ্রি বযা ল�যা-ফ্যাট (1%) দধু 1 কযাপ

সমস্ত 5টি উপযাদযান অবশ্ই  
পফ্িববশন কিযা উফ্িত

শাকসব্ী সবফ্ি বযা 100% িসু 1/2 কযাপ

ফি6 ফ� বযা 100% িসু 1/2 কযাপ

শস্য/রুটি রুটি, রুটিি ল্যাডযাক্ট, পযাস্তযা, ফ্সফ্িয়যা�, ইত্যাফ্দ 2 oz. সমযান

মাংস/মাংযসি লবকল্প িফ্ব্হীন মযাংস, মিুফ্ি বযা মযাছ বযা 2 oz.

লটযাফু বযা 4 oz.

িযান্নযা কিযা শুকবনযা মটিশুটি, মটি বযা মসুি ডযা� বযা 1/2 কযাপ

ফ্পনযাট বযাটযাি, সয়যা নযাট বযাটযাি, অন্যান্ নযাট বযা ফ্সড বযাটযািবযা 4 িযামি।

ফ্িনযাবযাদযাম, বযাদযাম বযা বীি বযা 1 oz. = 50% 

ফ্ডম বযা 1টি বড়

কবটি পফ্নি বযা 4 oz. 

পফ্নি বযা 2 oz.

দই 8 oz.

1   খযাবযাি বযা ি�খযাবযাবি ্ফ্তফ্দন অন্তত একবযাি দধু অবশ্ই পফ্িববশন কিযা উফ্িত। দবুধি িযায়িযায় দই এক লব�যায় বযা ি�খযাবযাবি পফ্িববশন কিযা লেবত পযাবি। ননশবভযাবি দধু বযা দই �যািবব নযা।  
দইবত ্ফ্ত 6 আউবসে 23 গ্যাবমি লবফ্শ ফ্িফ্ন থযাকবত পযাবি নযা।

2   ্ ফ্তফ্দন 100% িবুসি একটিি লবফ্শ পফ্িববশন কিযা েযাবব নযা।
3   সপ্যাবহ ফ্তনবযাি পে্ন্ত ্যাতঃিযাবশি সময় পুবিযা শস্ উপযাদযাবনি পফ্িববত্ মযাংস/মযাংবসি ফ্বকল্প পফ্িববশন কিযা লেবত পযাবি। মযাংস/মযাংস ফ্বকল্প পফ্িববশন কিযাি সময়, ি�খযাবযাবিি লিি িন্ তযাফ্�কযাভুক্ত পফ্িমযাণ ব্বহযাি করুন।
4  সম্পূণ ্শস্ সমদৃ্ধ শস্/রুটিি অন্তত একটি পফ্িববশন অবশ্ই ্ফ্তফ্দন লমনবুত পফ্িববশন কিবত হবব এবং লিকড্ কিবত হবব। 
5 আউসে সমতু�্ (oz. eq.) ফ্বশ্যাসবেযাি্ শবস্ি পফ্িমযাণ ফ্নধ্যািণ কিবত ব্বহৃত হয়। আিও তবথ্ি িন্, CACFP-এ লরেফ্ডটিং ফুডস পড়ুন।
6   দপুুি বযা িযাবতি খযাবযাবি, একটি সবফ্ি এবং একটি ফ� বযা দটুি ফ্ভন্ন সবফ্ি পফ্িববশন কিযা লেবত পযাবি।

প্রাপ্তব়স্কযদি খাবাযিি প্যাটান্ন

19305 (Bengali) (4/22) এই প্রলতষ্ানটি একটি সমান সযু�াগ প্রদানকািী।


