
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن  الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثني  
1 2 3 4 5 

ن  الطبقنالرئيس 
ة   فطائر صغير

   أو
ز البايجل بالحبوب الكاملة  خي 

ن  الطبقنالرئيس 
ز فرنسي محمص  لحم  و خي 
ير مقدد ز  خيز

   أو
ز البايجل بالحبوب  الكاملة خي 

ن  الطبقنالرئيس 
 حبوب متنوعة

  أو
ز البايجل بالحبوب الكاملة  خي 

 

نن   الطبقنالرئيس 
 كعكة الشوفان للفطور

  أو
ز البايجل بالحبوب الكاملة  خي 

ن  الطبقنالرئيس 
بيض مخفوق و بسكويت 

ي   التوت الي 
  أو

ز البايجل بالحبوب الكاملة  خي 
8 9 10 11 12 

ن
نالنمدرسةن

ن

ن  الطبقنالرئيس 
ات البايجل بالقرفة ز  خبير

  أو
ز البايجل بالحبوب الكاملة  خي 

 

نن    الطبقنالرئيس 
ز   ساندويش البيض و الجب 

 أو
ز البايجل بالحبوب الكاملة  خي 

 

نن   الطبقنالرئيس 
ز الموز  خي 

  أو
ز البايجل بالحبوب الكاملة  خي 

نن   الطبقنالرئيس 
ا لحم الديك الرومي  ز بيي 

د
ّ
 المقد
  أو

ز البايجل بالحبوب   الكاملةخي 

15 61  71  81  91  

ن  الطبقنالرئيس 
ة   فطائر صغير

   أو
ز البايجل بالحبوب الكاملة  خي 

ن  الطبقنالرئيس 
ز فرنسي محمص  لحم  و خي 
ير مقدد ز  خيز

   أو
ز البايجل بالحبوب الكاملة  ننخي 

ن  الطبقنالرئيس 
 حبوب متنوعة

  أو
ز البايجل بالحبوب الكاملة  خي 

 

ن  الطبقنالرئيس 
 للفطوركعكة الشوفان 

  أو
ز البايجل بالحبوب الكاملة   خي 

ن  الطبقنالرئيس 
بيض مخفوق و بسكويت 

ي   التوت الي 
   أو

ز البايجل بالحبوب الكاملة  خي 
22 23 24 25 26 

نن   الطبقنالرئيس 
ة قطع  و نقانق فطائر صغير

 الدجاج
   أو

ز البايجل بالحبوب  خي 
 ن  الكاملة
 

ن  الطبقنالرئيس 
ات البايجل  ز  بالقرفةخبير

  أو
ز البايجل بالحبوب الكاملة  خي 

 

ن  الطبقنالرئيس 
ز الموز  خي 

  أو
ز البايجل بالحبوب الكاملة  خي 

نن   الطبقنالرئيس 
ز   ساندويش البيض و الجب 

  أو
ز البايجل بالحبوب الكاملة  خي 

ن  الطبقنالرئيس 
يوم الكعكات المحلية المقلية 

 )دونات(! 
   أو

ز البايجل بالحبوب الكاملة  خي 

92  30 31 1 2      

ن  الطبقنالرئيس 
ة   فطائر صغير

 أو
ز البايجل بالحبوب  خي 

 ن  الكاملة

ن  الطبقنالرئيس 
ز فرنسي محمص  لحم  و خي 
ير مقدد ز  خيز

  أو
ز البايجل بالحبوب الكاملة  خي 

ن  الطبقنالرئيس 
 حبوب متنوعة

  أو
ز البايجل بالحبوب الكاملة  خي 

 

ن  الطبقنالرئيس 
 كعكة الشوفان للفطور

  أو
ز البايجل بالحبوب الكاملة   خي 

نالطبقن  الرئيس 
بيض مخفوق و بسكويت 

ي   التوت الي 
   أو

ز البايجل بالحبوب الكاملة  خي 

الموقعي للمطبخ  لفطور و الغذاءا قائمة طعام ينناألولن   2018أكتوبر/تشر

 

 مضمون رضاء

 تشملنوجبةنالفطور:ن
ز  ز جانبيبر  طبق رئيسي واحد و طبق أو طبقبر

ز  متكون من فاكهة * ز الجانبيبر يجب أن يكون أحد الطابقبر
 أو عصير فاكهة

 أو
أطبقة جانبية 3-4ال طبق رئيسي و   

ز • ز متكونيجب أن يكون أحد الطابقبر من فاكهة أو  الجانبيبر
 عصير فاكهة

نوجبةنالفطور  
 
 متوفرةنيوميانف

   تشكيلة حبوب
ة  فطائر المافن الصغير
 الزبادي خال من الدهون
 فاكهة طارجة/ كأس فواكه
 عصير فاكهة 100%
 زبيب/ توت مجفف

% دسم1حلبيب خال من الدسم أو   
قكأس زبدة الفست  

 كأس الكريمة الجبنية

 

ن ننإخت  فطوركنالصح   

 
 

 
 

www.pittsburghpublicschoollunch.wordpress.com 

ننالفطورنتغذيةنالطفلنوبرنامجن  المدرس 

ي متطلبات  قائمة اإلفطار  *لتغذية وزارة الزراعة األمريكية ل تلب 
ي الفطور 400-500حرارية: سعرات 

ز
 ف

ي الفطورال< من 10الدهون المشبعة: %
ز
 سعرات الحرارية ف

ي الفطور540الصوديوم: 
ز
 ملغ< ف

 
استنادا إىل المتوسطات األسبوعية لمستويات الصفوف من الروضة إىل  *

 الصف الثامن
 

 

الحليب  أنواع يتم توفير جميع

من مزارع ألبان محلية مملوكة 

 .أرسمن طرف 

 
The Pittsburgh Public Schools (PPS) does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability or age in its programs, activities or employment and provides equal access to the 
Boy Scouts and other designated youth groups. Inquiries may be directed to Dr. Dara Ware Allen, Title IX Coordinator or the Section 504/ADA Title II Coordinator at 341 S. Bellefield Ave, 
Pittsburgh, PA 15213 or 412.529.HELP (4357).  

 

 

 أطبقةنالفطورنالجانبية
 

 
 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
www.pittsburghpublicschoollunch.wordpress.com 

ن  الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثني  
ننننننن1ن  خياراتنالطبقنالرئيس 

 ساندوتش الدجاج 
الفستق و مرب  ساندوتش  بزبدة    

ي 
ز فز يحة لحم الديك الرومي و جب  رسر

ل ز  ساندويش بريي 
ن  خياراتنالطبقنالجانب  

 دوائر البطاطس
 مكعبات الخوخ

 تشكيلة فواكه/خضز طازجة

 

ننننننننننن2  خياراتنالطبقنالرئيس 
ز بي ا شخصية بالجب  ز  ي 

ز المحمص    الجب 
ز "غولدفيش"عىل تونة  ساندويتش  خي 

نخياراتن الطبقنالجانب    

 مكعبات الجزر
ة  قطع أناناس صغير

 تشكيلة فواكه/خضز طازجة
 

ننننن3نن  خياراتنالطبقنالرئيس 

)اثنان(  برغر بالجبنة صغير

 الفستق و مرب  ساندوتش  بزبدة  

 وجبة جاهزة 
ن  خياراتنالطبقنالجانب  

ز   متّبلقرنبيط  بالجب 
 األزرقالتوت صلصة 

 تشكيلة فواكه/خضز طازجة 

ننننننننن4 نخياراتنالطبقنالرئيس 
ي كيس/علبة

 و رقائق التاكو فز
ز المحمص  الجب 

  تيكس ميكسسالطة 
ن  خياراتنالطبقنالجانب  
 الفاصوليا السوداء بالذرة و الرز

ي 
تقال اليوسفز    الي 

 تشكيلة فواكه/خضز طازجة

ننننننننن      خياراتنالطبقنالرئيس  5ن   
بالثوم و ساندوتش كويرات اللحم المفروم 

 المارنراصلصة 

الفستق و مرب  ساندوتش  بزبدة    
ة  عىل  بالديك الرومي ساندويتشات صغير
 طريقة جزيرة هاواي

ن نخياراتنالطبقنالجانب  
وكىلي   سلطة الي 

 عصير فواكه مثلجكأس 
 تشكيلة فواكه/خضز طازجة

 8 

 

 النمدرسةن

نننننننن9 خياراتنالطبقنالرئيس   
 

ز ملوية مع صلصة المارنرا  أصابع جب 

ز   المحمص الجب 
ز "غولدفيش"تونة  ساندويتش  عىل خي 

ن  خياراتنالطبقنالجانب  
 الفاصوليا السوداء
ة  قطع أناناس صغير

 تشكيلة فواكه/خضز طازجة

نننننن خياراتنالطبقنالرئيس   10 
 

دوائر البطاطس مع برغر بالجبنة   
الفستق و مرب  ساندوتش  بزبدة     

 وجبة جاهزة 
ن نخياراتنالطبقنالجانب  

 الرانشخيار بصلصة 
 صلصة الفراولة

 تشكيلة فواكه/خضز طازجة

نننننننن خياراتنالطبقنالرئيس   11 
 

 اختيار المدير
ز المحمص  الجب 

 تيكس ميكسسالطة 
ن  خياراتنالطبقنالجانب  

ة   قطع جزر صغير
ي 
تقال اليوسفز  الي 

 تشكيلة فواكه/خضز طازجة

 

نننننننن12ن خياراتنالطبقنالرئيس   
 

ة  قطع دجاج صغير
  الفستق و مرب  ساندوتش  بزبدة  

ة بالديك الرومي عىل   ساندويتشات صغير
 طريقة جزيرة هاواي

ن  خياراتنالطبقنالجانب  
ز بروكىلي مطهو عىل بخار   & جب 

 سلطة المعكرونة
 عصير فواكه مثلج

 تشكيلة فواكه/خضز طازجة

 

نننننن15  خياراتنالطبقنالرئيس 

ز الثومبطاطس مهروسة صحن   & خي 

الفستق و مرب  ساندوتش  بزبدة    
ي 
ز فز يحة لحم الديك الرومي و جب  رسر

ل ز  ساندويش بريي 

ن  خياراتنالطبقنالجانب  

 مكعبات الخوخ
تشكيلة فواكه/خضز طازجة  

نننننننن61ننننننن نخياراتنالطبقنالرئيس   
 ساندوتش الدجاج
ز المحمص  الجب 

ز "غولدفيش"تونة  ساندويتش  عىل خي 
ن  خياراتنالطبقنالجانب  

 حلوة مقليةنبطاطس

ة  قطع أناناس صغير
 تشكيلة فواكه/خضز طازجة

نننننن 17  خياراتنالطبقنالرئيس 
ي بصلصة اللحوم 

 سباغيب 
الفستق و مرب  ساندوتش  بزبدة    

 وجبة جاهزة 
ن  خياراتنالطبقنالجانب  

ة  سلطة خس روماين صغير
 صلصة التفاح

 تشكيلة فواكه/خضز طازجة

نننننن18  خياراتنالطبقنالرئيس 
 الجبنة المشوية & حساء الطماطم 

ز المحمص   الجب 
 تيكس ميكسسالطة 

ن  خياراتنالطبقنالجانب  

 دوائر البطاطس
 قطع بروكىلي طازج 
ي 
تقال اليوسفز  الي 

 تشكيلة فواكه/خضز طازجة
 

ن ننننننن91    خياراتنالطبقنالرئيس   
 

ائح فلابسكويت الو   دجاج  & رسر
الفستق و مرب  ساندوتش  بزبدة    

ة بالديك الرومي عىل   ساندويتشات صغير
 طريقة جزيرة هاواي

ن  خياراتنالطبقنالجانب  
اب القيقبفاصوليا مطبوخة مع   رسر

 عصير فواكه مثلج
 تشكيلة فواكه/خضز طازجة

 

نننننننن22 نخياراتنالطبقنالرئيس   
ز بي ا شخصية بالجب  ز  ي 

الفستق و مرب  ساندوتش  بزبدة    
ز  يحة لحم الديك الرومي و جب  ي رسر
فز

ل ز  ساندويش بريي 

ننننننن  خياراتنالطبقنالجانب  

 أعواد الكرفس 
 مكعبات الخوخ

 تشكيلة فواكه/خضز طازجة

 

نننننننن23 نخياراتنالطبقنالرئيس   
كأس صلصة المارنرا   أصابع موتزاريال مع

 للغمس
ز المحمص   الجب 

ز "غولدفيش"تونة  ساندويتش   عىل خي 
ن نخياراتنالطبقنالجانب  

 الفاصوليا المطبوخة
ة  قطع أناناس صغير

  تشكيلة فواكه/خضز طازجة

ننخياراتنننننن24 الطبقنالرئيس   
 

ز عىل طريقة  يحة لحم بقر بالجب  رسر
غ مع فلفل و بصل  بيتسي 

الفستق و مرب  ساندوتش  بزبدة    
 وجبة جاهزة 

ن  خياراتنالطبقنالجانب  
 سلطة السبانخ

 صلصة الفراولة
 تشكيلة فواكه/خضز طازجة

ننخياراتنننننن52 الطبقنالرئيس   
 

ز الثوم فشار الدجاج   و خي 
ز المحمص   الجب 

 تيكس ميكسسالطة 
ن  خياراتنالطبقنالجانب  

 دوائر البطاطس
ي 
تقال اليوسفز  الي 

 تشكيلة فواكه/خضز طازجة

 

نننننننننن62ن ننن نخياراتنالطبقنالرئيس   
 

 ساندويتش اللحوم الباردة

الفستق و مرب  ساندوتش  بزبدة    
ة بالديك الرومي عىل  ساندويتشات  صغير

 طريقة جزيرة هاواي
ن  خياراتنالطبقنالجانب  

ة   قطع جزر صغير
 عصير الفواكه المثلج 

 تشكيلة فواكه/خضز طازجة

ننننننننننن29  خياراتنالطبقنالرئيس 

 ساندوتش الدجاج 
الفستق و مرب  ساندوتش  بزبدة    

ي 
ز فز يحة لحم الديك الرومي و جب  رسر

ل ز  ساندويش بريي 
ننخيارات  الطبقنالجانب  

 دوائر البطاطس
 مكعبات الخوخ

 تشكيلة فواكه/خضز طازجة

ن
 

نخياراتنانننننننننن30 نلطبقنالرئيس 
ز بي ا شخصية بالجب  ز  ي 

ز المحمص   الجب 
 تونة  ساندويتش

ن  خياراتنالطبقنالجانب  
 مكعبات الجزر

ة  قطع أناناس صغير
 تشكيلة فواكه/خضز طازجة

 

ننننننننن31 ننننخياراتنالطبقنالرئيس   
)اثنان(  برغر بالجبنة صغير

 الفستق و مرب  ساندوتش  بزبدة  

 وجبة جاهزة 
ن  خياراتنالطبقنالجانب  

ز محمص  قرنبيط  بالجب 
ز  ز اليقطبر  خي 

 األزرقصلصة التوت 
 تشكيلة فواكه/خضز طازجة 

ننننننننن1 نخياراتنالطبقنالرئيس 
ي كيس/علبة

 و رقائق التاكو فز
ز المحمص  الجب 

 تيكس ميكس سالطة 
ن  خياراتنالطبقنالجانب  
 الفاصوليا السوداء بالذرة و الرز

ي 
تقال اليوسفز    الي 

  تشكيلة فواكه/خضز طازجة
 

ننننننننن     خياراتنالطبقنالرئيس  2 
ز ملوية مع صلصة المارنرا  أصابع جب 

ن الفستق و مرب  ساندوتش  بزبدة  
ة بالديك الرومي عىل   ساندويتشات صغير

 طريقة جزيرة هاواي
ننخيارات  الطبقنالجانب  
وكىلي   سلطة الي 

 كأس عصير الفواكه المثلج 
 تشكيلة فواكه/خضر طازجة

ن نغذاءكنالصح   إخت 
 

 
 

 
 

مكونات  3خي  ما ال يقل عن إ

المقدمة.   اتوجبال 5من 

كون أحد المكونات تيجب أن 

ةالمختارة فاكهة أو   .خضز

 

 

 

 ،الحبوب، ، الخضز : الفاكهةوجبةالمكوناتن

الحليب و  ،بديل اللحوماللحوم /   

نالونبرنامجنتغذ نيةناألطفالنوالغذاءنالمدرس   
طب   

ي متطلبات  الغذاءقائمة   *لتغذية وزارة الزراعة األمريكية ل تلب 
ي  600-650حرارية: سعرات 

ز
 الغذاءف

ي ال< من 10الدهون المشبعة: %
ز
 الغذاءسعرات الحرارية ف

ي ملغ 1230الصوديوم: 
ز
 الغذاء< ف

 
استنادا إىل المتوسطات األسبوعية لمستويات الصفوف من الروضة إىل  *

 الصف الثامن
levels 

 

 

 ننننحصادنالشهرننننننن

الطازجة كل  تيكس ميكس سلطة بتناولإستمتعوا 

يا  ي الكافتير
، و المتكونة من فلفل و يوم خميس فز

ائح دجاج  ذرة و رسر

 

% من المخبوزات 100 إختيارات بدون لحوم متوفرة يوميا
 حبوب كاملة

المدرسة من المزارع إىل خال من الدسم أو  حلبيب 
 % دسم يوميا1

ير ز  يحتوي عىل لحم الخيز
ة طازجة  فاكهة و خضز

 يوميا

 إعرف طعامك

 الفلفل

م لكم حصاد هذا الشهر من طرف:     
ّ
د
ُ
   ق

 


