
रा�ो खानपान 
फाम�स� माक� ट ��नह�



िकसान बजार पोषण काय�क्रम (FMNP) 
मिहला, िशशु र बालबािलकाका लािग 
िवशेष पूरक पोषण काय�क्रमसँग 
स���त छ, जसलाई िवक (WIC) भनेर 
िचिनन्छ, जसले आय यो� गभ�वती, 
�नपान गराउने र �नपान नगराउने 
मिहलाह� साथै पोषण जो�खममा 
पाइएका िशशुह� र ५ वष�स�का 
बालबािलकाह�लाई कुनै पिन लागत 
िबना पूरक खाना, �ा� हेरचाह 
रेफरलह� र पोषण िश�ा प्रदान गद�छ।

ओहायोमा, काय�क्रमका ल�ह� िवक 
(WIC) सहभागीह�लाई कुपनको �पमा 
लाभह� िवतरण गरेर प्रा� ग�रन्छ 
जुन आिधका�रक िकसानह�बाट मात्र 
ताजा, प्रशोधन नग�रएका फलफूलह�, 
जडीबुटीह� र तरकारीह� िक� प्रयोग 
गन� सिकन्छ, यसरी बजार चेतना र बढ्दो 
िबक्री माफ� त फाम�स� माक� ट  प्रयोग 
िव�ार �न्छ। ओहायो िवक (WIC) 
��िनकह� सबै ८८  काउ�ीह�मा 
उपल� छन्।

यस संसाधनमा आफ्नो मह�पूण� योगदानको लािग 
राहेल बाउमनलाई र ह�िल�खत  रेिसपीह� उपल� 
गनु�भएकोमा लरेन अिमरहमजेह लाई ध�वाद।

यिद तपाईं ६० वष� वा सोभ�ा मािथको 
�नु�न्छ भने, सहभागी काउ�ी िभत्र ब�ै 
�नु�न्छ, र आ�ानीका िदशािनद�शह� पूरा 
गनु��न्छ भने तपाईं ओहायो वृ� फाम�स� 
माक� ट पोषण काय�क्रम (SFMNP) का 
लािग यो� �नु�न्छ। एक सहभागीको �पमा, 
तपाईं ताजा फलफूल, तरकारी, मह, र ताजा, 
कािटएका जिडबुटीह�को आन� िलन 
सहभागी िकसानह�को बजार र सडकको 
स्�ा�ह�मा जान स�ु�न्छ, जसले खानामा 
िविवधता थप्छ र �स्थ आहारको कु�ी हो! 
सहभागीह�ले उ�ादन िसजनको लािग 
$ 50.00 मू�को कुपनह� प्रा� गछ� न्। 
सूचीब� समा�� िमित िभत्रतपाइँका सबै 
कुपनह� प्रयोग गनु�होस्। शुभ िकनमेल!

सहयोग चािहयो? आ�नो �े�को ब�ृ
संामा सक�  गनु�होस्

वृ� फाम�स� माक� ट पोषण काय�क्रम

िकसानको बजार पोषण काय��म बारे थप जा�को लािग 
आ�नो काउ�ी WIC ि�िनकसँग जोड्नुहोस।्

��ेीय �पमा अवि�त, तपा�को ��ेको ब�ृ सं�ाले 
ओहायोको SFMNP लगायत �ानीय सेवाह� र 

सहयोगह�सँग जोड्न म�त गन� स�छ।

तपा�को ानीय एजे�ीमा स�क�  गन�, 
1-866-243-8765 मा फोन गनु�होस।्

आवदेकह�ले 
ह�े मी �ो ह�ेलाइनलाई 

1-800-755-GROW (1-800-755-4769)
मा कल गन� स�छन।् 



गम� याम 
जनु देिख से��ेर स¡

फाम�स� माक� ट ��नह�
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गम� याम 
समर ¢ास मेडले

उपज: ६ सिभ�ङ 
सिभ�ङ साइज: १ कप

सामग्री
१ सानो �ाज, कािटएको
१ सानो पह�लो समर �ाश, कािटएको 
२ सानो ह�रयो जुिकिनस, कािटएको
१/४ चम्चा लसुन पाउडर  
२  टमाटर, कािटएको
२ चम्चा टुक्रा पारमेसन चीज 
१ चम्चा वन�ित तेल 
(�ानोला वा जैतुनको तेल पिन प्रयोग गन� सिकन्छ)
नून र म�रच �ाद अनुसार  

िबिध 
१. ठूलो तावामा, म�म तापमा तेल तताउनुहोस्
२. �ाश र �ाज थ�ुहोस्
३. म�म तातोमा पकाउनुहोस् र नरम नभएस� 
 चलाउनुहोस्
४. टमाटरह� थ�ुहोस् र थप ५ िमनेट पकाउनुहोस्
५. लसुन पाउडर, नुन, र म�रच संग िमलाउनुहोस्
६. मािथ बाट पाम�सन िचज राखी मनतातो प�नुहोस्

 

£ाजलाई आलु, ¤ाउ, अजवाइन र 
नाशपातीबाट टाढा रा§ुहोस ्िकनभने 
ितनीह�ले ओिसलो छोड्न स�छन ्र यी 
खानेकुराह�लाई िछटो िबगान� स�छ।

सुझाव

स्रोत: USDA • https://www.myplate.gov/recipes/supplemental-nutrition-assistance-program-snap/summer-squash-medley

�ाट� 

पोषण त�ह�
प्रित सेवन मात्रा 

�ालोरीज  ६५ 

% दैिनक मात्रा *

कुल �ाट  ४ ग्राम ५ %

संतृ� �ाट  १ ग्राम ४ %

ट� ा� �ाट  ० ग्राम

कोले��ोल  २ िमलीग्राम १ %

सोिडयम  २४५ िमलीग्राम १० %

कुल काब�हाइड� ेट  ७ ग्राम २ %

आहार फाइबर  २ ग्राम ७ %

कुल िचनी  ४ ग्राम

थिपएको िचनी समावेश छ

प्रोिटन  ३ ग्राम ६ %

िभटािमन डी  ० िमलीग्राम ० %

�ा��यम  ६१ िमलीग्राम ६ %

आइरन  १ िमलीग्राम ३ %

पोटािसयम  ३८८ िमलीग्राम ८ %
*प्रितशत दैिनक मानह� २,००० �ालोरी 
आहारमा आधा�रत छन्। 
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गम� याम 
«¬बरेी पालक सलाद
उपज: ३ सिभ�ङ
सिभ�ङ साइज: लगभग २ कप

सामग्री
६ कप पालक
१/२ कप ओ�र
१/२ कप फेटा वा मनपन� चीज 
१ कप �� बेरी, कािटएको 
आफ्नो रोजाइको ड� े िसङ

िबिध 
१. पालक लाई िभजाउनुहोस् र कागजको तौिलयाले 
     सुकाउनुहोस्
२. कचौरामा पालक थ�ुहोस्
३. कचौरामा कािटएको �� बेरी थ�ुहोस्
४. कचौरामा ओ�र थ�ुहोस् (वैक��क)
५. मािथ बाट चीज थ�ुहोस (फेटा चीज, बाख्रा चीज, 
 आिद)
६. आफ्नो मनपन� ड� े िसङ छनु�होस्। ब�िमक 
 िविनगे्रत् वा पो�ीसीड ड� े िसङ राम्रोसँग मेल 
 खान्छ 

पालक आइरन, ®ा¯ेिसयम र पोटािसयम को 
एक महान ±ोत हो: सबै ह³ी ´ाµ को लागी 

मह¶पूण�!

सुझाव
 
�

३

पोषण त�ह�
प्रित सेवन मात्रा 

�ालोरीज  ९५

% दैिनक मात्रा *

कुल �ाट  ७ ग्राम ११ %

संतृ� �ाट  २ ग्राम ९ %

ट� ा� �ाट -

कोले��ोल  ४ िमलीग्राम १ %

सोिडयम  ९१ िमलीग्राम ४ %

कुल काब�हाइड� ेट  ७ ग्राम २ %

आहार फाइबर  २ ग्राम १० %

कुल िचनी  ३ ग्राम

थिपएको िचनी समावेश छ

प्रोिटन  ३ ग्राम ६ %

िभटािमन डी  ० िमलीग्राम ० %

�ा��यम  ९१ िमलीग्राम ९ %

आइरन  २ िमलीग्राम १० %

पोटािसयम  ४१९ िमलीग्राम ९ %
*प्रितशत दैिनक मानह� २,००० �ालोरी 
आहारमा आधा�रत छन्। 



गम� याम 
इ¹ेणी फल सलाद

उपज: ६ सिभ�ङ
सिभ�ङ साइज: १ कप

सामग्री
१ कप �� बेरी
१  सु�ला
२ पह�लो आ�
२ ह�रयो नासपाती  
१ कप �ूबेरी
१ कप बैजनी अंगूर

िबिध
१. फललाई राम्ररी पखाल्नुहोस्
२. सबै फलह� उ�ै खाने आकारको टुक्राह�मा 
  काट्नुहोस्
३. कचौरामा राख्नुहोस् र िमश्रण गनु�होस्

इ¹ेणीका सब ैरंगका फलफूल र तरकारीह� 
समावेश गदा� आवºक िभटािमन, खिनज, फाइबर 

र एि�अि¾डे�ह� उपल¿ Àन स�छन।्

सुझाव
�
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पोषण त�ह�
प्रित सेवन मात्रा 

�ालोरीज  १०५

% दैिनक मात्रा *

कुल �ाट  ० ग्राम १ %

संतृ� �ाट  ० ग्राम ० %

ट� ा� �ाट -

कोले��ोल  ० िमलीग्राम ० %

सोिडयम  २ िमलीग्राम ० %

कुल काब�हाइड� ेट  २७ ग्राम ९ %

आहार फाइबर  ५ ग्राम १८ %

कुल िचनी  २० ग्राम

थिपएको िचनी समावेश छ

प्रोिटन  १ ग्राम ३ %

िभटािमन डी  ० िमलीग्राम ० %

�ा��यम  २५ िमलीग्राम ३ %

आइरन  १ िमलीग्राम ३ %

पोटािसयम  ३१४ िमलीग्राम ७ %
*प्रितशत दैिनक मानह� २,००० �ालोरी 
आहारमा आधा�रत छन्। 



गम� याम
´ीट पीच (आ�) साÁा

उपज: ४-६ 
सिभ�ङ साइज: १ कप

सामग्री
१ कालो म�रच 
१ म�म गुिलयो �ाज
१/२ गु�ा धिनया   
३  म�म आ�
१ पाउ� इ�ा अनुसारको टमाटर  
नून र म�रच   

िबिध
१. सबै सामाग्रीह�लाई सानो (१/४ इ�) चारकुने  
 टुक्रामा काट्नुहोस्
२. कालो म�रच, गुिलयो �ाज, 
 धिनया, आ�ह�, र टमाटरह� कचौरामा 
 िमश्रण गनु�होस् 
३. �ादको लािग नून र म�रच छक� नुहोस् 

आ� जÂा फलफूल नताÃहुोस।् 
एि�अि¾डे� र फाइबर सिहत धरैे महÅपूण� 

पोषक त¶ह� फलफूलको छालामा छन!्

सुझाव
�

५

पोषण त�ह�
प्रित सेवन मात्रा 

�ालोरीज १०१  

% दैिनक मात्रा *

कुल �ाट  १ ग्राम १ %

संतृ� �ाट  ० ग्राम ० %

ट� ा� �ाट  ० ग्राम

कोले��ोल  ० िमलीग्राम ० %

सोिडयम  १५९ िमलीग्राम ७ %

कुल काब�हाइड� ेट  २४ ग्राम ८ %

आहार फाइबर  ४ ग्राम  १८ %

कुल िचनी  १८ ग्राम

थिपएको िचनी समावेश छ

प्रोिटन  ३ ग्राम ६ %

िभटािमन डी  ० िमलीग्राम ० %

�ा��यम  ३८ िमलीग्राम ४ %

आइरन  १ िमलीग्राम ५ %

पोटािसयम  ६५१ िमलीग्राम १४ %
*प्रितशत दैिनक मानह� २,००० �ालोरी 
आहारमा आधा�रत छन्। 



गम� याम 
समर बरेी ओटिमल बके
उपज: ९ सिभ�ङ्ह�
सिभ�ङ साइज: १ टुक्रा 

सामग्री
३ कप ओ� फेशन ओट्स  
१ कप कम-�ाट /नन-�ाट दूध  
२ अ�ा
२ कप जामुन (ताजा / जमेका)
१/२ कप ओ�र ,पेकान, वा मनपन� नट  
१ कप �ाउको सस
१/३ कप मेपल िसरप
२ चम्चा भेिनला ए�ट� या�
१ चम्चा बेिकंग पाउडर
१/४ चम्चा नुन  
दालचीनी  
जायफल (वैक��क)

िबिध 
१. ठूलो कचौरामा, सु�ा सामाग्रीह� िमलाउनुहोस्: 

ओट्स, बेिकंग पाउडर, नुन, दालचीनी, र जायफल
२. म�म कचौरामा, िभजेको सामग्रीह� िमलाउनुहोस्:
  दूध, अ�ा, �ाउको सस, मेपल िसरप, र भेिनला 

ए�ट� या�
३. सु�ा सामग्रीह�मा गीला सामग्रीह� थ�ुहोस् 
४. जामुन र नट िमलाउनुहोस्
५. नन-��क कुिकंग �ेको साथ ९x१३ को बेिकंग 

भाडामा �े गनु�होस्
६. भाडामा िमश्रण थ�ुहोस् र समान �पमा 

फैलाउनुहोस्
७. ३५० °F मा ३०-४० िमनेटको लािग बेक गनु�होस्

बाकँीलाई िÈजमा राÉरी भÊार 
गनु�होस ्र हËाभिर तयार-टु-गो 

Íकेफा«को लािग पुन: 
तताउनुहोस!्

सुझाव
�ाट�

६

पोषण त�ह�
प्रित सेवन मात्रा 

�ालोरीज १८६

% दैिनक मात्रा *

कुल �ाट  ३ ग्राम ५ %

संतृ� �ाट  १ ग्राम ४ %

ट� ा� �ाट  ० ग्राम

कोले��ोल  ३७ िमलीग्राम १२ %

सोिडयम  ६९ िमलीग्राम ३ %

कुल काब�हाइड� ेट  ३४ ग्राम ११ %

आहार फाइबर  ४ ग्राम  १७ %

कुल िचनी  १३ ग्राम

७ ग्राम थिपएको िचनी समावेश गद�छ

प्रोिटन  ६ ग्राम १२ %

िभटािमन डी  १ िमलीग्राम ३ %

�ा��यम  ११२ िमलीग्राम ११ %

आइरन  २ िमलीग्राम १० %

पोटािसयम  २४१ िमलीग्राम ५ %
*प्रितशत दैिनक मानह� २,००० �ालोरी 
आहारमा आधा�रत छन्। 



गम� याम 
एभोकाडो खबु�जा 
Íकेफा« Îदूी
उपज: १ सिभ�ङ

सामग्री
१ एभोकाडो
१ कप मह
१ कप कम-�ाट / गैर-�ाट दूध
१ कप कम-�ाट सादा दही (वा छनोटको �ाद)

ऐ��क सामग्री
१ चम्चा मह
१ चम्चा कागतीको रस

िबिध 
१. एभोकाडोलाई आधामा काट्नुहोस् र गेडा 

हटाउनुहोस्
२. एभोकाडो िनकाल्नुहोस् र ��डरमा राख्नुहोस्
३. ��डरमा सबै बाँकी सामग्रीह� थ�ुहोस्
४. राम्रोसँग िमश्रण गनु�होस् र मजा िलनुहोस्!

एभोकाडो ´� बोसो (असंतËृ 
बोसो) को राÉो ±ोत हो, जसले 

कोले«¬ोल र Ïदय रोगको जोिखम 
कम गन� म�त गद�छ।

सुझाव
�

स्रोत: USDA • https://www.myplate.gov/recipes/myplate-cnpp/avocado-melon-breakfast-smoothie

यो पोषण त�ा� लेबलमा वैक��क 
सामग्रीह� समावेश छन्।

७

पोषण त�ह�
प्रित सेवन मात्रा 

�ालोरीज ७१०

% दैिनक मात्रा *

कुल �ाट  ३६ ग्राम ५५ %

संतृ� �ाट  ८ ग्राम ४२ %

ट� ा� �ाट -

कोले��ोल  २७ िमलीग्राम ९ %

सोिडयम  ३२६ िमलीग्राम १४ %

कुल काब�हाइड� ेट  ८१ ग्राम २७ %

आहार फाइबर  १५ ग्राम  ६० %

कुल िचनी  ६३ ग्राम

१७ ग्राम थिपएको िचनी समावेश गद�छ

प्रोिटन  २६ ग्राम ५२ %

िभटािमन डी  ३ िमलीग्राम २० %

�ा��यम  ७९२ िमलीग्राम ७९ %

आइरन  २ िमलीग्राम  १० %

पोटािसयम  २,३४७ िमलीग्राम ५० %
*प्रितशत दैिनक मानह� २,००० �ालोरी 
आहारमा आधा�रत छन्। 



गम� याम 
बरेी Îदूी

उपज: १ सिभ�ङ

सामग्री
३/४ कप कम-�ाट दूध 
आधा केरा
३/४ कप िमिश्रत जामुन
१/३ कप भेिनला कम-�ाट दही 

ऐ��क सामग्री
१/४ कप पालक
२ चम्चा बदाम म�न

िबिध 
१. ��डरमा सबै बाँकी सामग्रीह� थ�ुहोस्
२. इ��त �स्थरतामा िमश्रण गनु�होस्

यिद सही तिरकाले बनाइयो भने, Îूदीह� 
महÅपूण� पोषक त¶ह� खानको लािग उÐृÑ 

तिरका Àन स�छ। तपा�को Îदूीमा दूध, 
दही, र/वा बदामको मÓन जÂा ÔोिटनयÕु 
खानेकुराह� समावेश गन� सुिनि×त गनु�होस!्

सुझाव
�

स्रोत: USDA • https://www.myplate.gov/recipes/myplate-cnpp/avocado-melon-breakfast-smoothie

यो पोषण त�ा� लेबलमा वैक��क 
सामग्रीह� समावेश छन्।

८

पोषण त�ह�
प्रित सेवन मात्रा 

�ालोरीज ४५४

% दैिनक मात्रा *

कुल �ाट  २० ग्राम ३० %

संतृ� �ाट  ५ ग्राम २६ %

ट� ा� �ाट  ० ग्राम

कोले��ोल  १३ िमलीग्राम ४ %

सोिडयम  १४७ िमलीग्राम ६ %

कुल काब�हाइड� ेट  ५८ ग्राम १९ %

आहार फाइबर  ६ ग्राम २४ %

कुल िचनी  ४२ ग्राम

थिपएको िचनी समावेश छ

प्रोिटन  १९ ग्राम ३८ %

िभटािमन डी  २ िमलीग्राम १५ %

�ा��यम  ४०१ िमलीग्राम ४० %

आइरन  १ िमलीग्राम  ७ %

पोटािसयम  ९६६ िमलीग्राम २१ %
*प्रितशत दैिनक मानह� २,००० �ालोरी 
आहारमा आधा�रत छन्। 



स्रोत: https://www.myplate.gov/recipes/supplemental-nutrition-assistance-program-snap/confetti-slaw

गम� याम 
कØेटी Ùाव
उपज: ३ सिभ�ङ
सिभ�ङ साइज: १ कप

सामग्री
१/४ ब�कोबी, पातलो ग�र कािटएको, 
२ गाजर, छीिलएको र तािछएको
१/४  कप िकशिमश
१/४ कप बदाम
१/२ कप  कम-�ाट दही
 १ चम्चा सु�लाको रस

िबिध  
१. गोभी, गाजर, िकशिमश, र बदाम 

कचौरामा थ�ुहोस् र राम्ररी िमश्रण 
गनु�होस्

२. छु�ै भाँडोमा, दही र सु�लाको रस सँगै 
िमलाउनुहोस्

३. �ाव िमश्रणमा दही र सु�लाको रस 
छनु�होस्

बन्दाकोबीमा भिटामिन सी उच्च 
हुन्छ, जसले तपाईंको शरीरलाई 

मांसपेशी, रक्त नलीहरू र हड्डीहरूमा 
कोलाजेन बनाउन मद्दत गर्छ!

सुझाव
�

९

पोषण त�ह�
प्रित सेवन मात्रा 

�ालोरीज १७०

% दैिनक मात्रा *

कुल �ाट  ७ ग्राम ११ %

संतृ� �ाट  १ ग्राम ६ %

ट� ा� �ाट  ० ग्राम

कोले��ोल  २ िमलीग्राम १ %

सोिडयम  ७५ िमलीग्राम ३ %

कुल काब�हाइड� ेट  २३ ग्राम ८ %

आहार फाइबर  ५ ग्राम १८ %

कुल िचनी  १६ ग्राम

थिपएको िचनी समावेश छ

प्रोिटन  ७ ग्राम १४ %

िभटािमन डी  ० िमलीग्राम ० %

�ा��यम  १३८ िमलीग्राम १४ %

आइरन  १ िमलीग्राम  ७ %

पोटािसयम  ५४७ िमलीग्राम १२ %
*प्रितशत दैिनक मानह� २,००० �ालोरी 
आहारमा आधा�रत छन्। 



फल
से��ेर देिख नोभे�र स¡

फाम�स� माक� ट ��नह�

१० 



फल
´ीट पटेटो Èाइज

उपज: ३ सिभ�ङ
सिभ�ङ साइज: ८-१० फ्राइज

सामग्री
२ म�म िपंडालु
१/२ चम्चा नुन
१/२ चम्चा कालो म�रच 
१/२ च�च पेप�रका
१/८ चम्चा रातो खुसा�नी (सानो चुटकी) 
१ चम्चा वन�ित तेल
नन्-��क खाना पकाउने �े

िबिध 
१. ओभनलाई ४५०° F तताउनुहोस्
२. िपंडालुलाई िभजाउनुहोस् र थप्थपाएर 

सुकाउनुहोस्
३. छाला सिहत, िपंडालुलाई फ्राइ साइज ��� �मा 

काट्नुहोस्, लगभग १/२ इ� चौडा
४. ठूलो तावामा पेप�रका, म�रच, लाल म�रच, तेल 

िमश्रण गनु�होस् र काँटाले घोल्नुहोस् 
५. िपंडालु ��� � थ�ुहोस् र सबै ितर पूण� �पमा 

लेिपत नभएस� प�ाउनुहोस्
६. नन-��क �ेको साथ बेिकंग शीट �े गनु�होस् 

र िपंडालुह� एक तहमा राख्नुहोस्
७. १५ िमनेटको लािग बेक गनु�होस् �सपिछ 

फ्राइजह� प�ाउनुहोस् र फेरी १०-१५ 
िमनेटको लािग बेक गनु�होस्

८. जब फ्राइजह� तपाईंको मनपन� कुरकुरामा 
पाक्छन्, ितनीह�लाई ओभनबाट बािहर 
िनकाल्नुहोस् र तपाईंको मनपन� जित नुन 
थ�ुहोस्। पकाउनु अिघ नुन थप्दा िपंडालुको 
पानी बािहर िन�न्छ, र ितनीह�लाई खाना 
पकाउँदा िक्र�ी �नबाट रोक्छ।

जब तपाइँ िपंडालुको लािग िकनमेल गनु�ÀÛछ, केिह सारो र छाला 
सलÜ परेको िपंडालु छा�ुहोस्। िद तपा�ले ितनीह�लाई िचसो, 
अँÞारो ठाउँमा भÊार गनु�भयो भने, िपंडालु ३-५ हËास¡ िटâ 
स�छ।

Tip
Healthy

सुझाव
�

११

पोषण त�ह�
प्रित सेवन मात्रा 

�ालोरीज ११७

% दैिनक मात्रा *

कुल �ाट  ५ ग्राम ७ %

संतृ� �ाट  ० ग्राम २ %

ट� ा� �ाट  ० ग्राम

कोले��ोल  ० िमलीग्राम ० %

सोिडयम  २१४ िमलीग्राम ९ %

कुल काब�हाइड� ेट  १८ ग्राम ६ %

आहार फाइबर  ३ ग्राम ११ %

कुल िचनी  ४ ग्राम

थिपएको िचनी समावेश छ

प्रोिटन  १ ग्राम ३ %

िभटािमन डी  ० िमलीग्राम ० %

�ा��यम  २७ िमलीग्राम ३ %

आइरन  १ िमलीग्राम ३ %

पोटािसयम  ३०३ िमलीग्राम ६ %
*प्रितशत दैिनक मानह� २,००० �ालोरी 
आहारमा आधा�रत छन्। 



फल
¤ाउको सलाद

उपज: ३ सिभ�ङ
सिभ�ङ साइज: १ कप

सामग्री
१ कप काटेको �ाउ
१ चम्चा कागतीको रस
१/२ कप काटेको अजवाइन
१/२ कप कोरेको गाँजर
१/२  कप िकशिमश
१/२ कप दही, कम-�ाट भेिनला 
 
िबिध 
१. �ाउ, अजवाइन र गाँजर धुनुहोस्
२. �ाउ काट्नुहोस् र कागतीको रसको 

साथ चलाउनुहोस्  
३. अजवाइन, गाजर र िकशिमश थ�ुहोस्
४. दहीलाई �ाउको िमश्रणमा िमलाउनुहोस्
५. प�नु अिघ क��मा १ घ�ाको लािग 

ढा�ुहोस् र ठ�ा गनु�होस्

सुझाव
�

आफ्नो बचेको सामाग्री बाहिर 
रहन नदिने प्रयास गर्नुहोस्। 
तिनीहरूलाई सकेसम्म चाँडो 
फ्रिज गर्न निश्चित गर्नुहोस्। 
यसले तपाईंको खानाको स्वाद 
गुम्न दिँदैन र ब्याक्टेरियाको 
वृद्धिलाई ढिलाइ गर्नेछ

स्रोत: https://www.myplate.gov/recipes/supplemental-nutrition-assistance-program-snap/apple-salad-ii

१२

पोषण त�ह�
प्रित सेवन मात्रा 

�ालोरीज १३७

% दैिनक मात्रा *

कुल �ाट  १ ग्राम १ %

संतृ� �ाट  ० ग्राम २ %

ट� ा� �ाट  ० ग्राम

कोले��ोल  २ िमलीग्राम १ %

सोिडयम  ५७ िमलीग्राम २ %

कुल काब�हाइड� ेट  ३२ ग्राम ११ %

आहार फाइबर  ३ ग्राम १० %

कुल िचनी  २५ ग्राम

थिपएको िचनी समावेश छ

प्रोिटन  ३ ग्राम ६ %

िभटािमन डी  ० िमलीग्राम ० %

�ा��यम  ९८ िमलीग्राम १० %

आइरन  १ िमलीग्राम ३ %

पोटािसयम  ४२० िमलीग्राम ९ %
*प्रितशत दैिनक मानह� २,००० �ालोरी 
आहारमा आधा�रत छन्। 



फल
मीठो भुटेको गाजर

उपज: ८ सिभ�ङ
सिभ�ङ साइज: १ कप

सामग्री
२ पाउ� स�ूण� गाँजर 
२ चम्चा म�न, टुक्रा 
१/२ कप श�र 
दालचीनी 

िबिध
१. ओभनलाई ३५०° F तताउनुहोस्
२. २ पाउ� गाँजर िभजाउनुहोस र 

ता�ुहोस्
३. गाँजरह� प�ीको साथ बेिकंग शीटमा 

राख्नुहोस्
४. गाँजर मािथ समान �पमा म�न, 

श�र, र दालचीनी छक� नुहोस् 
५. ५०-६० िमनेटको लािग गाजर रो� 

गनु�होस्
 

सुझाव
�

गाजरमा िभटािमन सी पाइÛछ, 
जसले तपा�को Ôितर�ा 
Ôणालीलाई भाइरस र संãमणसँग 
लड्न म�त गन� स�छ।

१३

पोषण त�ह�
प्रित सेवन मात्रा 

�ालोरीज १०७

% दैिनक मात्रा *

कुल �ाट  ३ ग्राम ५ %

संतृ� �ाट  २ ग्राम ९ %

ट� ा� �ाट  ० ग्राम

कोले��ोल  ८ िमलीग्राम ३ %

सोिडयम  ८१ िमलीग्राम  ३ %

कुल काब�हाइड� ेट  २० ग्राम ७ %

आहार फाइबर  ३ ग्राम १३ %

कुल िचनी  १४ ग्राम

९ ग्राम थिपएको िचनी समावेश गद�छ

प्रोिटन  १ ग्राम २ %

िभटािमन डी  ० िमलीग्राम ० %

�ा��यम  ४७ िमलीग्राम ५ %

आइरन  ० िमलीग्राम २ %

पोटािसयम  ३७६ िमलीग्राम ८ %
*प्रितशत दैिनक मानह� २,००० �ालोरी 
आहारमा आधा�रत छन्। 



फल
सेिकएको फसäको िबउ
उपज: ८ सिभ�ङ
सिभ�ङ साइज: १/४ कप

सामग्री
फस�को बीउ (१ म�म फस�बाट) 
२चम्चा जैतूनको तेल
१ चम्चा खुसा�नीको धुलो
नून र म�रच (�ाद अनुसार) 

िबिध
फस�को बीउ सुकाउन (िदन १)
१. फस�को बीउबाट जित स�ो कडा प� हटाउनुहोस्
२. फस�को बीउलाई �ेट वा बेिकंग शीटमा कोठाको 

तापक्रममा सु�ा नभएस� सेट गनु�होस् (लगभग १ दे�ख 
२ िदन)

३. कागजको तौिलयामा बीउह� नराख्नुहोस् िकनभने ितनीह� 
टाँिसनेछन् र हटाउन गाह्रो �न सक्छ

फस�को बीउ सेकाउन (िदन २)
१. फस�को बीउ सुकेपिछ, ओवनलाई ३०० ° F मा तताउनुहोस्
२. जैतूनको तेल, खुसा�नीको धूलो, नुन र म�रचको साथ कचौरामा 

बीउह� चलाउनुहोस्
३. बेिकंग शीटमा राख्नुहोस् र बीउह� फैलाउनुहोस् (बीउह� 

छँुदैनन् भनेर सुिनि�त गन� प्रयास गनु�होस्)
४. ४० िमनेट वा सुनौलो खैरो नभएस� बेक गनु�होस्

सुझाव
�ाट� पोषण काय�ãम कुपनह� सहभागी 

िकसानह�बाट खा� फसä िक� 
Ôयोग गन� सिकÛछ।

$
2021 
SENIOR FARMERSʼ MARKET  

NUTRITION PROGRAM

1-800-252-0155 

or 513-721-1025

EXPIRES 

10/31/2021

NO CHANGE
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१४

पोषण त�ह�
प्रित सेवन मात्रा 

�ालोरीज २२२

% दैिनक मात्रा *

कुल �ाट  २० ग्राम ३१ %

संतृ� �ाट  ३ ग्राम १७ %

ट� ा� �ाट  ० ग्राम

कोले��ोल  ० िमलीग्राम ० %

सोिडयम  ८७ िमलीग्राम  ४ %

कुल काब�हाइड� ेट  ४ ग्राम १ %

आहार फाइबर  २ ग्राम ८ %

कुल िचनी  ० ग्राम

थिपएको िचनी समावेश छ

प्रोिटन  १० ग्राम २० %

िभटािमन डी  ० िमलीग्राम ० %

�ा��यम  १७ िमलीग्राम २ %

आइरन  ३ िमलीग्राम १६ %

पोटािसयम  २७१ िमलीग्राम ६ %
*प्रितशत दैिनक मानह� २,००० �ालोरी 
आहारमा आधा�रत छन्। 



फल
िथन-ã« हाव�« िपåा

सुझाव
�

आ�नो आहारमा फाइबरको मा�ा 
बढाउनको लािग होल-�ेन रोिट (इनिरæड 
वा िरफ़ाइÊ  को सèा) छनौट गनु�होस्। 
फाइबरले तपा�को कोले«¬ोल कम गन� 
म�त गद�छ र आ¹ाको िनयिमततालाई 

बढावा िदÛछ।

उपज: १ िप�ा
 सिभ�ङ साइज: १ िप�ा

सामग्री
१ कान मकै, पकाएको र खोया हटाएको; 
१ म�म जुिकनी, कािटएको
६ िसंगो �ाउ, कािटएको; 
२ चम्चा वन�ित तेल; 
नून र म�रच (�ाद अनुसार) 
१ (८-इ�) पीठोको रोिट
आधा कप आफ्नो मनपन� चीज

ऐ��क मसलाह�
तुलसी, अजमोद, ओरेगानो

िबिध 
१. तावमा तेलको थोपा छक� नुहोस् र म�म तापमा 

�ानो पानु�होस्
२. जुिकनी र �ाउ थ�ुहोस् र कमलो नभएस� 

पकाउनुहोस्। तातो बाट हटाउनुहोस् र नून र म�रच 
थ�ुहोस्

३. तावामा तेलको थोपा छक� नुहोस् र म�म तापमा 
तताउनुहोस्

४. एउटा रोिटलाई तावामा राखेर तताउनुहोस्
५. रोिटको मािथ चीज राख्नुहोस र जुिकनी, मकै, र �ाउ 

थ�ुहोस्

१५

पोषण त�ह�
प्रित सेवन मात्रा 

�ालोरीज ७०८

% दैिनक मात्रा *

कुल �ाट  ४७ ग्राम ७२ %

संतृ� �ाट  ११ ग्राम ५३ %

ट� ा� �ाट  ० ग्राम

कोले��ोल  ४४ िमलीग्राम १५ %

सोिडयम  १,२५५  िमलीग्राम  ५२ %

कुल काब�हाइड� ेट  ५५ ग्राम १८ %

आहार फाइबर  ६ ग्राम २६ %

कुल िचनी  १५ ग्राम

थिपएको िचनी समावेश छ
प्रोिटन  २५ ग्राम ५१ %

िभटािमन डी  ० िमलीग्राम ३ %

�ा��यम  ४०३  िमलीग्राम ४० %

आइरन  ४ िमलीग्राम २१ %

पोटािसयम  १२४८ िमलीग्राम २७ %
*प्रितशत दैिनक मानह� २,००० �ालोरी 
आहारमा आधा�रत छन्। 



फल
रो«ेड रोजमेरी 
जरा तरकारी

सुझाव
�

जरा तरकारीह�मा माटोमा पाइने 
धेरै खिनजह� ÀÛछन्, जÂ ै

नाइट¬ेट, जसले 
रÕचाप घटाउन देखाएको छ।

उपज: ९ सिभ�ङ
 सिभ�ङ साइज: १ कप

सामग्री
लगभग ३ पाउ� िमिश्रत जरा तरकारीह�
 यसबाट छनौट गनु�होस्: गाजर, आलु, पास�िन�, 
 शलजम, �ाज, बीट, मूली, �टाबागास, अदुवा, 
 त�ल 
२ चम्चा वन�ित तेल
नून र म�रच �ाद अनुसार 

ऐ��क मसलाह�
रोजमेरी, थाइम

िबिध 
१. ओभनलाई ४२५° F तताउनुहोस्
२. तरकारीह� धुनुहोस् र बा�ो टुक्राह�मा काट्नुहोस् 

(लगभग २ इ� आकारमा)
३. कािटएको तरकारीलाई तेल, नुन र म�रचको साथ 

िमलाउनुहोस्
४. बेिकंग भाँडामा िमश्रण राख्नुहोस्
५. ६० िमनेटको लािग बेक गनु�होस्, हरेक २० िमनेटमा 
 चलाउँदै 
६. रोजमेरी, थाइमले गािन�श गनु�होस्

   * यो पोषण जानकारीमा सूचीब� दस जरा तरकारी 
म�े प्र�ेक को १/३ पाउ� प्रयोग गरेर प्रितिब��त 
गद�छ। िविभ� जरा तरकारीह� वा फरक मात्रा 
प्रयोग गदा� �ालोरी र पोषक त�ह� प�रवत�न 
�न सक्छ।

१६

पोषण त�ह�
प्रित सेवन मात्रा 

�ालोरीज १२१

% दैिनक मात्रा *

कुल �ाट  ३ ग्राम ५ %

संतृ� �ाट  ० ग्राम २ %

ट� ा� �ाट  ० ग्राम

कोले��ोल  ० िमलीग्राम ० %

सोिडयम  ३१०  िमलीग्राम १३ %

कुल काब�हाइड� ेट  २२ ग्राम ७ %

आहार फाइबर  ५ ग्राम १८ %

कुल िचनी  ६ ग्राम

थिपएको िचनी समावेश छ
प्रोिटन  २ ग्राम ४ %

िभटािमन डी  ० िमलीग्राम ० %

�ा��यम  ४४  िमलीग्राम ४ %

आइरन  १ िमलीग्राम ५ %

पोटािसयम  ६०१ िमलीग्राम १३ %
*प्रितशत दैिनक मानह� २,००० �ालोरी 
आहारमा आधा�रत छन्। 



फल
ब�ेड फल एëल

सुझाव
�ाट�

पकाउने समय ¤ाउको 
िविवधता, आकार र पाâेताको 

आधारमा िभ� Àनेछ।

उपज: १ सिभ�ङ
सामग्री
१ म�म रातो �ाउ (ज�ै गाला वा बे्रबन�)
२ चम्चा राम्ररी कािटएको पेकान (वा ओ�र को िवक�)  
१ चम्चा नपकाएको ओट्स
१ चम्चा श�र
२ चम्चा सु�ा के्रनबेरी
१/२ चम्चा म�न
१/४ चम्चा दालचीनी
१/४ चम्चा नुन

िबिध 
१. ओभनलाई ३५०° F तताउनुहोस्
२. �ाउलाई आधा (तेस�) मा काट्नुहोस् र िबचको भाग 

हटाउनुहोस्
३. एउटा सानो कचौरामा नट, ओट्स, श�र, के्रनबेरी, 
 म�न, दालचीनी र नुन िमलाउनुहोस्
४. प्र�ेक �ाउको आधा भाग लगभग २ चम्चा ओट 
 िमश्रणको साथ भनु�होस्
५. ८-इ� बेिकंग भाँडामा �ाउ राख्नुहोस् र ए�ुिमिनयम 
 प�ीले छो�ुहोस्
६. ३० िमनेटको लािग बेक गनु�होस् र �ानपूव�क प�ी 
 हटाउनुहोस्
७. थप १० िमनेट बेक गनु�होस्

१७

पोषण त�ह�
प्रित सेवन मात्रा 

�ालोरीज ३०१

% दैिनक मात्रा *

कुल �ाट  १५ ग्राम २४ %

संतृ� �ाट  ५ ग्राम २३ %

ट� ा� �ाट  ० ग्राम

कोले��ोल  १५ िमलीग्राम ५ %

सोिडयम  ५१४  िमलीग्राम २१ %

कुल काब�हाइड� ेट  ४४ ग्राम १५ %

आहार फाइबर  ७ ग्राम २७ %

कुल िचनी  ३२ ग्राम

९ ग्राम थिपएको िचनी समावेश गद�छ
प्रोिटन  २ ग्राम ५ %

िभटािमन डी  ० िमलीग्राम १ %

�ा��यम  ३८ िमलीग्राम ४ %

आइरन  १ िमलीग्राम ५ %

पोटािसयम  २८२ िमलीग्राम ६ %
*प्रितशत दैिनक मानह� २,००० �ालोरी 
आहारमा आधा�रत छन्। 



सुझाव
�

िपंडालुले, कम नुनको आहारको 
भागको �पमा, तपा�को 

रÕचाप कम गन� म�त गन� 
स�छ।

फल
´ीट पटेटो 
Íकेफा« बाउल

उपज: १ सिभ�ङ
सेवा आकार: १ कचौरा

सामग्री
१ िपंडालु
१/२ कप �ूबेरी
१ चम्चा दालचीनी
२ चम्चा बदाम म�न
आधा केरा

िबिध 
१. िपंडालुमा �ालह� पान� काँटा प्रयोग गनु�होस्
२. लगभग १० िमनेट वा नरम नभएस� िमठो िपंडालुलाई 

माइक्रोवेभमा राख्नुहोस्
३. आफ्नो छनोटको �ुबेरी, केरा, दालचीनी, जायफल, वा 

मंूगफली बटर संग मािथ बाट थ�ुहोस्

१८

पोषण त�ह�
प्रित सेवन मात्रा 

�ालोरीज ४०८

% दैिनक मात्रा *

कुल �ाट  १८ ग्राम  २८ %

संतृ� �ाट  १ ग्राम ७ %

ट� ा� �ाट  ० ग्राम

कोले��ोल  ० िमलीग्राम ० %

सोिडयम  ७५  िमलीग्राम ३ %

कुल काब�हाइड� ेट  ५८ ग्राम १९ %

आहार फाइबर  १२ ग्राम ४७ %

कुल िचनी  २१ ग्राम

थिपएको िचनी समावेश छ
प्रोिटन  १० ग्राम २० %

िभटािमन डी  ० िमलीग्राम ० %

�ा��यम  १८३ िमलीग्राम १८ %

आइरन  २ िमलीग्राम १४ %

पोटािसयम  ९५३ िमलीग्राम २० %
*प्रितशत दैिनक मानह� २,००० �ालोरी 
आहारमा आधा�रत छन्। 



सुझाव
�

बìगन तामाको ठूलो ±ोत हो, 
जुन रातो रÕ कोिशकाको 
िवकासमा महÅपूण� छ।

फल
भेिजटेबल �ेिटन
उपज: ९ सिभ�ङ
सिभ�ङ साइज: १ कप

सामग्री
२ म�म जुिकनी, कािटएको 
३ आलु, कािटएको
३ ठूला टमाटर, कािटएको  
१ ब�गन, कािटएको
४ चम्चा पीठो
१ चम्चा खाना पकाउने तेल  
२ कप कम-�ाट दूध
आधा कप परमेसन चीज 
नून र म�रच �ाद अनुसार 

िबिध 
१. ओभनलाई ३५०° F तताउनुहोस्
२. तेल वा खाना पकाउने तेल �ेको साथ ठूलो �ासरोल भाँडा �े गनु�होस्
३. कािटएको जुचीनी, आलु, टमाटर र ब�गनको पङ्��मा एक पिछ अक� 

ग�र िमलाएर राख्नुहोस्
४. िपठो,नून र म�रच छक� नुहोस् र अलग गनु�होस्
५. एउटा सानो तावामा, सानो आगोमा दूध तताउनुहोस्
६. भाँडामा तातो दूध हाल्नुहोस् र �सपिछ मािथ पाम�सन चीज राख्नुहोस्
७. ३५० °F मा १ घ�ाको लािग बेक गनु�होस्

१९

पोषण त�ह�
प्रित सेवन मात्रा 

�ालोरीज १७६

% दैिनक मात्रा *

कुल �ाट  ५ ग्राम  ७ %

संतृ� �ाट  २ ग्राम १० %

ट� ा� �ाट  ० ग्राम

कोले��ोल  ८ िमलीग्राम ३ %

सोिडयम  २१३  िमलीग्राम ९ %

कुल काब�हाइड� ेट  २७ ग्राम ९ %

आहार फाइबर  ४ ग्राम १६ %

कुल िचनी  ८ ग्राम

थिपएको िचनी समावेश छ
प्रोिटन  ८ ग्राम १७ %

िभटािमन डी  १ िमलीग्राम ५ %

�ा��यम  १९४ िमलीग्राम १९ %

आइरन  १ िमलीग्राम ७ %

पोटािसयम  ७८५ िमलीग्राम १७ %
*प्रितशत दैिनक मानह� २,००० �ालोरी 
आहारमा आधा�रत छन्। 



सुझाव
�ाट�

शलजम जित सानो ÀÛछ, íसको 
´ाद íित नै मीठो ÀÛछ।

फल
शलजम र £ाज 
Íकेफा« केक
उपज: ४ सिभ�ङ 
सिभ�ङ  साइज: २ केक

सामग्री
१ �ाज, खुक� को 
१ १/२  पाउ� शलजम, खुक� को
३ अ�ा, िपटेको
१/४  कप पीठो
नून र म�रच �ाद अनुसार   
वन�ित तेल

िबिध 
१. एक म�म कचौरामा, �ाज, शलजम, अ�ा, 
 पीठो, नून र म�रच िमलाउनुहोस् 
२. भाँडामा तेल थ�ुहोस् र म�म तापमा तातो 
 प�ाउनुहोस् 
३. भाँडामा दुई चम्चा िमश्रण थ�ुहोस्
४. प�ुको साथ, ह�ा �पमा समतल, गोलाकार 
 आकारमा िथ�ुहोस्
५. प्र�ेक छेउमा सुनौलो खैरो नभएस� केक पकाउनुहोस्

२०

पोषण त�ह�
प्रित सेवन मात्रा 

�ालोरीज १९४

% दैिनक मात्रा *

कुल �ाट  १० ग्राम  १६ %

संतृ� �ाट  २ ग्राम १० %

ट� ा� �ाट  ० ग्राम

कोले��ोल  १२० िमलीग्राम ४० %

सोिडयम  ३०७  िमलीग्राम १३ %

कुल काब�हाइड� ेट  २० ग्राम ७ %

आहार फाइबर  ४ ग्राम १५ %

कुल िचनी  ८ ग्राम

थिपएको िचनी समावेश छ
प्रोिटन  ७ ग्राम १४ %

िभटािमन डी  १ िमलीग्राम ४ %

�ा��यम  ७८ िमलीग्राम ८ %

आइरन  १ िमलीग्राम ७ %

पोटािसयम  ४२६ िमलीग्राम ९ %
*प्रितशत दैिनक मानह� २,००० �ालोरी 
आहारमा आधा�रत छन्। 



थोरै िक�हुोस् धरैे पाउनुहोस्

प्रायोजक:  
 $25 स¡ िन:शुî फलफूल र तरकारीह� पाउनुहोस!्

तपाईको निजकको स्थान प�ा लगाउन 
produceperks.org मा जानुहोस्।

िकसानको बजारमा आइपुगेपिछ, ग्राहक 
सेवा बुथ खो��होस् र आफ्नो ओहायो 
िदशा काड� वा P-EBT काड� �ाइप 
गनु�होस्।

तपाईंले ओहायो िदशा काड� प्रयोग गरी खच� 
गनु�भएको प्र�ेक $1 को लािग Produce Perks 
(उ�ादन लाभह�मा) $1 प्रा� गनु��नेछ.

 
 

िकसानह�को बजारमा िवके्रताह�बाट ताजा, 
स्थानीय उ�ादनह� िक�को लािग आफ्नो 
Produce Perks (उ�ादन लाभह�) 
प्रयोग गनु�होस्!
थप जान्न produceperks.org मा जानुहोस्!

SNAP/EBT वा P-EBT माफ� त िकनमेल गनु�होस,्

ओहायो पूरक पोषण सहायता काय��म (SNAP)
पूरक पोषण सहायता काय�क्रम (SNAP) (पिहले फुड स्�ा� भिन�ो) ले तपाईंलाई 
िकराना सामान ख�रद गन� म�त गन� कोष उपल� गराउन सक्छ।  SNAP कोषह� 
इले�� ोिनक बेिनिफट्स ट� ा�फर (EBT) काड�मा लोड �न्छन्, जसले डेिबट काड� ज�ै 
काम गछ� ।

SNAP ले तपाईंलाई आफ्नो खा�ा� ख�रद र घरायसी बजेटलाई थप िव�ार गन� म�त 
गन� सक्छ, तपाईंलाई फलफूल, तरकारी, दु�, प्रोिटन, सु�ा व�ुह�, र अ� िकराना 
सामानह� तपाईंका स्थानीय खा� िवके्रताह�बाट िक�को लािग थप पैसा िदन्छ।

SNAP मा सहभािगता आ�ानी यो�तामा आधा�रत छ र िनि�त सं�ामा ��� वा 
प�रवारह�मा सीिमत छैन। तपाईंले भाग िलएर अ� कसैबाट खानाको फाइदाह� 
िलनु��। तपाईंले टेबुलमा �स्थ खाना राख्नु�नेछ, स्थानीय कामह� र कर राज�लाई 
समथ�न गनु��नेछ, र घरको िबलह� ितन� अ� कोषह� जोहो गनु��नेछ।

SNAP को लागी आज आवेदन िदन को benefits.ohio.gov मा जानुहोस् 
वा तपाईको काउ�ी जािगर र प�रवार सेवा काया�लयमा जानुहोस्।

२१



यो संस्था एक समान अवसर प्रदायक हो।

यो प�रयोजना संयु� रा� अमे�रकाबाट संघीय कोषबाट 
क��मा अंशमा खच� ग�रएको छ।  कृिष िवभाग र ओहायो 
िडपाट�मे� अफ एिजङको सहयोग।


