
फोलिक एलिड (फोिेट) 600 mcg
फोलेट भिटाभिन B हो र यसले गि्भको भ्रुण/भििरुको दििाग र 
िेरुडण्डय सनायरु सिण्धित िाग ब्िदैगरेको अवस्ािा कम्ोरड ्भ 
हरुनबाट बचाउँछ  I दििाग र सनायरुिा खराबी गि्भरहेको सरुरुको 
साताहरूततर हरुन सकिछ I िदहलाले गि्भरहने उिेरसमि फोलेट 
खानरु पि्भछ Iफोलेटको पया्भपत श्ोत िदैतनक रुपिा पाउनरु पि्भछ 
्सतदै: िररलो अ्न, गाडा हररयो सागपात, सरुकखा बोडी/भसमिी, 
कले्ो र सरु्तोला/कागती ््य फल I 
लिटालिन C 
भिटाभिन C ले गग्ा, त्तरु , हाड र िाँतलाई बनाउन र बभलयो 
राखन िद्दत गि्भछ I यसले  रगत बनाउने फलाि ततवलाइ सररर 
भित्र सोसन िद्दत गि्भछ र रोग संग लडने क्षिता बढाउँछ I

भिटाभिन C: सरु्तोला, WIC िा दिने Juices र ऐसेलरुिा 
पाइ्छ I

फिाि/िोहा
फलािले रगतिा चादहने रातो रंग बनाउन िद्दत गि्भछ र 
तयो रातो रंगले अणकस्न (प्ाण वायरु) सरररभित्र ओसार 
पसार गि्भछ I गि्भवती अवस्ािा आिा र भ्रुण/भििरुका 
तनभितत ्प अणकस्न बोकन, बढी िात्रिा रगत चादह्छ 
I तयस कारण साधिारण िदहलाले ि्िा  गि्भवती िदहलाले  
फलाि िोबर खानरु पि्भछ I फलाि पाईने 

गि्भवती अवस्ा: आिा र लििुिाई  चाहहने ्प  पोषणततवहरू
*भििरुलाई िरुधि खरुवाउन छाडकेा आिाहरूका तनभितत िदैतनक १८०० कयालोरी आहारका आधिारिा ्ानकारी गराइएको छ I येदि तपाई दिनको आधिा घ्टा या बढी सिाय कसरत/ बलको काि गनरु्भहरु ँिदैछ िने, िाग् ्नाएको ि्िा केही बढी पौण्टक आहार खानरु होस ्I

गि्भवती अवस्ा
पदहलो तीन िदहना

गि्भवती अवस्ा 
छ र नौ िदहना

भििरुलाई आिाको 
िरुधि परुरािात्र  खरुवाएको  
सिायिरर
भििरुलाई आिाको िरुधि  आधिा 
सिायसमि  िात्र
 खरुवाएको अवस्ािा
भििरुलाई आिाको  िरुधि 
दिन परुरदै ब्धि गरेपतछ *

कप र औ्सेज़ 
नापने तररका   

िािु र बोडी ििूह
प्ोदटनकालागग 

 कि बोसो िएको र  
  िरुबलो िासरु खाने

     ६ औ्सेज़  

     ६ औ्सेज़

६ औ्सेज़

    ८ औ्सेज़

    ८ औ्सेज़

७  औन्सेज़

३ कप

३ कप

३ कप

३ कप

३ कप

३ कप

३ कप

३ कप

२ कप

२ कप

२ कप

२ कप

१.५ कप२.५ कप

२.५ कप ५.५ औ्सेज़

६.५ औ्सेज़

६.५ औ्सेज़

५ औ्सेज़

१ औ्स = १ तास पाउरोटी,
१ औ्स खान- तयारी -अ्न 
अ्वा १/२ कप पकाएको 
पासता, िात या अ्न

१ कप= १ कप काँचो 
अ्वा पकाएको सब्ी 
अ्वा रस  अ्वा  २ 
कप पात््य सब्ी

१ कप =१ कप फलफूल 
अ्वा रस  
अ्वा १/२ कप सरुकखा 
फलफूल

१ कप =१ कप िरुधि,
८ औ्सेज़ िही, १.५  औ्सेज़ 
छरु पपी 
अ्वा २ औ्सेज़ प्िोगधित  
छरु पपी

१ औ्स = १ औ्स िरुबलो िासरु,
करु खरुराको िासरु अ्वा िाछा, 
१ रडमिा, १/४ कप पकाएको 
सरुकखा बोडी,
१/२ औ्स बिि््य फल 
अ्वा १ चमचा बिािको बटर

अनन ििूह 
आधिा अ्नलाई

पौण्टक ततव न्ट नगरी 
राखने

िब्ी ििूह
ववभि्न प्कारका 
सब्ीहरू  फेनने

फिफूि ििूह
ववभि्न प्कारका 
फलफूलहरू खाने

ननमन अवस्ाका 
िहहिाबग्भिाई 
चाहहने दैननक आहार:

Grains

Dairy
Fruits

Vegetables
Protein

दधु ििूह
कि तर/ क्रिि 

िएको

िेरो ्ाि रोजनुहोि ्:   गि्भअवस्ा र त्यिपछाडी दैननक रूपिा चाहहने िो्नको िात्ा

श्ोतहरू हरुन:् िरुबलो रातो िासरु, करु खरुराको िासरु र दिमिा, िाछा, 
सरुकखा भसभि, िटर, WIC िा दिने Cereals र अभिलो Prune 
Juice I भिटाभिन C िएका आहार ्सतदै: सरु्तला, कागती, 
टिाटर संग फलाि पादहने आहार खाएिा,  अभिला फलफूलले 
फलािलाई सररर भित्र सोसन सहयोग परुया्भउिछ I

केल्ि्यि
केण्सयिले भििरुको हाडको बबकाि गन्भ सहयोग गि्भछ I येदि 
आिाले केण्सयि पाइने आहारहरू पया्भपत नखाएिा, गि्भिा रहेको 
भििरुले आिाको हाड र िांतबाट केण्सयि उपिोग गि्भछ I 
केण्सयिका श्ोतहरू: कि तर िएको िरुधि,  िही, खखर, छरु पपी, 
ब्ोकभल, गाडा्भ हररयो सागपात, फलफूलको रस, र पोष न्ट 
नगररएको अ्न I



लिज़ौरी सवस्थ्य वविाग त्ा ्ेष्ठ नागररक िेवा x       WIC  र पोषण िेवा      x       ५७३-७५१-६२०४   
DHSS समिान अवसर दिने रो्गारिाता हो I सेवाहरू िेििाव रदहि दिईने गि्भछ I अपाङग अवस्ाका वयणकतहरूले भि्ौरी सवस्थय वविाग र ्े््ठ 

नागररक सेवा के्द्रिा समपग्भ गरी यस सािग्ीको वदैकण्पक फारि प्ापत गन्भसकने छन ्I समपग्भ फोन: ५७३-७५१-६२०४ I कान भसभित सरु्ने र बोभल भसभित 
िएका वयणकतले फोन ७११ िा समपग्भ गन्भ सकने छन ्I USDA समिान अवसर दिने रो्गारिाता हो I

गि्भवती अवस्ािा र सतनपान अवधधिा खानेकुराहरूिा िुरक्ा र िावधानी
खाने र वपउने बसतरुहरू प्योगगिा्भ सरुरक्क्षत अभयास अपनाई आफनो र भििरुको सवास्थयलाई रोग 
र रोगगहरुनबाट बचाउँ I खाना बनाउने रिििा  सरुरक्क्षत उपाय नअपनाउिा ववभि्न सवास्थयसंग 
सिण्धित ्ोखखिहरू उतप्न हरु्छन I तल दिएको ताभलकािा बबसततृत ्ानकारी गराइएको छ I

गि्भवती अवस्ािा िरीरको वो्न बढाउने
• गि्भवती अवस्ािा वो्न बबसतारदै बढाउने I
• गि्भवती हरुनरुि्िा परुव्भको  तौलको अनरुपातिा गि्भवती 

अवस्ािा तौल ्पनरु पि्भछ I  
• गि्भ रहनरु परुव्भ सवास्थय रहेका आिाहरूले गिा्भवस्ािा 

२५ िेखख ३५ पाउ्ड तौल ्पनरु पि्भछ I 
 - पदहलो तीन िदहनािा २ िेखख ४ पाउ्ड I
 - चार िेखख नौ िदहना बीचिा ३ िेखख ४ पाउ्ड  
  तौल प्तयक िदहनािा ्पनरु पि्भछ I 
• कि र ्ठरु लो िरीरको तौल िएका िदहलाहरूकालागग 

फरक सरु्ाव हरु्छ I कतृ पया तपाइको डाकटरकाबाट 
सरु्ाव भलने I

िाछा

WIC-912 (07/14)

यो सािाग्ी िक्क्षण कयारोभलनाको सवास्थय त्ा पया्भवरण तनया्त्रण वविागबाट अनरुिततका सा् यहाँ राखखएको हो  I

लिसटेरर्य
बयाकटेररया क्कटाणरु ्सले 
 गि्भपात गराउने,  नौ 
िहीना नपरुगिदै भििरु 
््िाउने,
ववभि्न रोग गराउने 
र नव्ात  भििरुको 
ितृतयरुसमि  गराउने गि्भछ 
I

टोकिोपिाजिा
पर्ीवी ्सले 
आिालाई संरििण 
गराउिछ र सो 
संरििण
आिा बाट भििरुिा 
सि्भछ I

िकु्भ री (पारो)
ववषाधिी धिातरु हो ्सले 
आिाको गि्भलाई र 
भििरुलाई हानी गि्भछ I

काँचो िासरु, क्कटाणरु 
निाररएको िरुधि
र िरुधिबाट बण्नने 
पररकार,  
पसलिा राखखएको 
डलेी िासरु, 
हट डगस र नरि 
छरु पपी I

काँचो िासरु, नधिोएको 
फलफूल 
र साग-सब्ी, साना 
्नवारको 
िलिा टोकसोपलाजिा
 रहने गि्भछ I

• डलेी िासरुलाई तातो बाफ 
आउनजयाल समि तताउने I 

• िरुधि््य बसतरु क्क्ने बेलािा 
लेबलिा लेखखएको ्ानकारी पढने: 

• रेक्रि्रेटरिा २ घ्टासमि  लूज़ 
बबकको लगाएर राखखएको खIनेकरु रा ३ 
िेखख ४ दिनिा खाईसकनरुपि्भछ I

• िाटो, बालरुवा, काँचो िासरु या 
नधिोएको सागसब्ी र फलफूल 
छोएपतछ हात धिरुने I 

• खानरुि्िा अगाडी फलफूल र 
सागसब्ी धिरुने र बोरिो तासने I

• पिरुको खोर सफफागन्भ  अरुकसदैलाई 
लगाउने  या गलोबस लगाएर गनने I

• 

• िाक्भ , सवड्भक्फि, क्कङग मयकरेल या 
दटल नाि गरेका िाछा नखाने I

• अ्बाकोर “वदहट” टरुना िाछालाई 
साताको ६ औसेंज़ ि्िा बडी नखाने I

• िाग् ्ानकारी गराइएका िाछाहरूको 
सट्ा प्तयक साता १२ औसेंज़ श्ीमप 
(खिगें िाछा),बट्ािा राखखएको ह्का 
टरुना िाछा , सालिोन, पौलक या 
कयाट क्फि िाछाहरू खाने I

सवास्थ्यिा ्ोखखि कहाँबाट हुनछ त ? किरी बचने त ?

गि्भवती, सतनपान गराउंदै गरेका आिा र सतनपान नगराएका अवस्ाका िहहिाबगा्भका ननलितत िेरो ्ाि रोजनुहोि

Missouri

WIC
Missouri

WIC
Growing up healthy!

Missouri

Growing Up Healthy

Missouri

CWI
Growing Up Healthy

Eat Healthy. Stay Well.

WIC

िरीरको तौि नन्यनत्ण गनने तररकाहरू- गि्भवती अवस्ािा र त्यि पछाडी
 ‘्प’ खाना किदै िात्रािा खाने I ‘्प’ खाना ि्नाले धेिरदै गच्लो र 
गचनी््य पोष िएका खानाहरू I  
उिाहरणका लागग:  
• सोडा  
• िरुख सरुवधि गनने बसतरुहरू
• रिाई खाना 
• तयारी खानेकरु रा ्सतदै चाउ चाउ, प्िोगधित िासरुI 

प्तयक दिन ३० भिनेट दहडने या पौडी खे्नाले ्प बोसो र तौल घटाउन 
सक्क्छ र उतति उपाय पतन हो I तर कसरत (एकसरसाइ्) गनरु्भपरुव्भ डाकटर 
संग स्लाह भलने I

health.mo.gov/wic

 

 
 


