
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن  الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثني  
 1 2 3 4 

  
نالنمدرسة

 

نن   الطبقنالرئيس 
 ساندويش البيض و الجب   

  أو
 خب   البايجل بالحبوب الكاملة

 

ننن   الطبقنالرئيس 
  خب   الموز

   أو
 الكاملةخب   البايجل بالحبوب 

ن  الطبقنالرئيس 
ا الفطور  بيب  

 أو
 خب   البايجل بالحبوب الكاملة

7 8 9 10 11 

ن  الطبقنالرئيس 
ة   فطائر صغبر

   أو
 خب   البايجل بالحبوب الكاملة

ن  الطبقنالرئيس 
صلصة  و خب   فرنسي محمص 
 الفراولة

  أو
 خب   البايجل بالحبوب الكاملة

نن   الطبقنالرئيس 
 للفطوركعكة الشوفان 

  أو
 خب   البايجل بالحبوب الكاملة

 

ن  الطبقنالرئيس 
 فواكه & زبادي

   أو
 خب   البايجل بالحبوب الكاملة

ننن   الطبقنالرئيس 
بيض مخفوق و بسكويت 

ي   التوت الب 
   أو

خب   البايجل بالحبوب 
  الكاملة

14 15 16 17 18 

ن  الطبقنالرئيس 
ة  &نقانق الدجاجفطائر صغبر

  أو
 البايجل بالحبوب الكاملةخب   

 

ن  الطبقنالرئيس 
ات البايجل بالقرفة  خببر 

  أو
 خب   البايجل بالحبوب الكاملة

 

ن  الطبقنالرئيس 
  خب   الموز

   أو
  خب   البايجل بالحبوب الكاملة

ن  الطبقنالرئيس 
 ساندويش البيض و الجب   

  أو
 خب   البايجل بالحبوب الكاملة

ن  الطبقنالرئيس 
ا الفطور  بيب  

 أو
 خب   البايجل بالحبوب الكاملة

21 22 23 24 25 

 
نالنمدرسة

 

ن  الطبقنالرئيس 
صلصة  و خب   فرنسي محمص 
 الفراولة

  أو
 خب   البايجل بالحبوب الكاملة

ن  الطبقنالرئيس 
بيض مخفوق و بسكويت 

ي   التوت الب 
   أو

 خب   البايجل بالحبوب الكاملة

ن  الطبقنالرئيس 
 كعكة الشوفان للفطور

  أو
 البايجل بالحبوب الكاملةخب   

 

ن  الطبقنالرئيس 
 فواكه & زبادي

   أو
 خب   البايجل بالحبوب الكاملة

28 

 
نالنمدرسة

 

29 

 
نالنمدرسة

 
 
 
 
 

30 

ن  الطبقنالرئيس 
  خب   الموز

   أو
 البايجل بالحبوب الكاملةخب   

31 

ن  الطبقنالرئيس 
 ساندويش البيض و الجب   

  أو
 خب   البايجل بالحبوب الكاملة

 
ن  الطبقنالرئيس 
ا الفطور  بيب  

 أو
 خب   البايجل بالحبوب الكاملة

المركزيللمطبخ  الفطور و الغذاء قائمة طعام  

 

نكانونن  
 
 2019نينايرن/نالثان

 

 مضمون رضاء

 تشملنوجبةنالفطور:ن
 طبق رئيسي واحد و طبق أو طبقبر  جانبيبر  

يجب أن يكون أحد الطابقبر  الجانبيبر   متكون من فاكهة *
 أو عصبر فاكهة

 أو
أطبقة جانبية 3-4ال طبق رئيسي و   

من فاكهة أو  الجانبيبر  متكونيجب أن يكون أحد الطابقبر  •
 عصبر فاكهة

نوجبةنالفطور  
 
 متوفرةنيوميانف

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

% دسم1حلبيب خال من الدسم أو   
تقكأس زبدة الفس  

 كأس الكريمة الجبنية

 

ن ننإخت  فطوركنالصح   

 
 

 
 

www.pittsburghpublicschoollunch.wordpress.com 

ننالفطورنتغذيةنالطفلنوبرنامجن  المدرس 

ي متطلبات  قائمة اإلفطار  *لتغذية وزارة الزراعة األمريكية ل تلب 
ي الفطور 350-500حرارية: سعرات 

 
 ف

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

ي الفطور540الصوديوم: 
 
 ملغ< ف

 
إىل الصف الروضة مستويات من ستنادا إىل المتوسطات األسبوعية ا *

 الخامس
 

 

 

 

الحليب  أنواع يتم توفبر جميع

من مزارع ألبان محلية مملوكة 

 .أرسمن طرف 

 أطبقةنالفطورنالجانبية
 

 
 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ن  الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثني  
 1 2 3 4 

 
 

ن
نالنمدرسة

 

ن  خياراتنالطبقنالرئيس 

ا بي  شخصية بالجب   ب  
الفستق و مرب  ساندوتش  بزبدة    

ن  خياراتنالطبقنالجانب  
 جزر حلو

 الموز و  الفراولةصلصة كأس 
 تشكيلة فواكه/خض  طازجة

 

ن  خياراتنالطبقنالرئيس 

 مع عىل خب   الحبوب الكاملة  برغر 
 دوائر البطاطس
 الجب   المحمص 

ن  خياراتنالطبقنالجانب  

ي كأس 
تقال اليوسف   الب 

 فواكه/خض  طازجةتشكيلة 

ن  خياراتنالطبقنالرئيس 

ة  قطع دجاج صغبر
  الفستق و مرب  ساندوتش  بزبدة  

ة بالديك الرومي  ساندويتشات صغبر
 عىل  طريقة جزيرة هاواي

ن  خياراتنالطبقنالجانب  
 بروكىلي & جب   

 عصبر فواكه مثلج
 تشكيلة فواكه/خض  طازجة

 

 7 8 9 10  11  
ن  خياراتنالطبقنالرئيس 

 خب   الثوم & بطاطس مهروسةصحن 
 الفستق و المرب  ساندوتش  زبدة  

ي 
يحة لحم الديك الرومي و جب   ف  رسر

 مثلث عىل شكلساندويش 

ن  خياراتنالطبقنالجانب  

 قطع أناناس
 تشكيلة فواكه/خض  طازجة

 

ن  خياراتنالطبقنالرئيس 

ساندوتش الدجاج عىل خب   الحبوب 
 حلوةبطاطس قطع  معالكاملة  

 الجب   المحمص 
ي بوريتو

 فاصوليا و جب   ملفوفة ف 
ن  خياراتنالطبقنالجانب  

 مكعبات إجاص
 تشكيلة فواكه/خض  طازجة

ن نخياراتنالطبقنالرئيس 
يحة لحم بقر بالجب   عىل طريقة  رسر

غ مع فلفل و بصل  بيتسب 

الفستق و مرب  ساندوتش  بزبدة    
 وجبة جاهزة 

ن  خياراتنالطبقنالجانب  

ة  سلطة صغبر
 الخوخصلصة 

 تشكيلة فواكه/خض  طازجة

ن  خياراتنالطبقنالرئيس 

)اثنان(  برغر بالجبنة صغبر

 الجب   المحمص 
 لسبانخاسلطة 

ن  خياراتنالطبقنالجانب  
 

ن  خياراتنالطبقنالرئيس 
 دجاج مع بسكويتات الوافل

الفستق و مرب  ساندوتش  بزبدة    
ة بالديك الرومي  ساندويتشات صغبر

 عىل  طريقة جزيرة هاواي
ن  خياراتنالطبقنالجانب  

اب القيقبفاصوليا مطبوخة مع   رسر
 عصبر فواكه مثلج

 تشكيلة فواكه/خض  طازجة
 

 طازجةبروكىلي قطع 
ي كأس 

تقال اليوسف   الب 

 تشكيلة فواكه/خض  طازجة

                                                 14 15 16 17 18 
ن  خياراتنالطبقنالرئيس 

ا بي مع صلصة  كرواسونعىل  الجب   ب  
ا  المارينبر

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

 مثلث عىل شكلساندويش 
 

ن  خياراتنالطبقنالرئيس 

 كأس صلصة المارنرا   أصابع موتزاريال مع
 الجب   المحمص 

ي بوريتو
 فاصوليا و جب   ملفوفة ف 

ن  خياراتنالطبقنالجانب  

 الفاصوليا المطبوخة
 مكعبات إجاص

 تشكيلة فواكه/خض  طازجة
 
 

ن  خياراتنالطبقنالرئيس 

 لحوممعكرونة بصلصة 
 الفستق و مرب  ساندوتش  بزبدة  

 وجبة جاهزة 
ن  خياراتنالطبقنالجانب  

 خيار بصلصة الرانش
 و الموز صلصة الفراولة

 تشكيلة فواكه/خض  طازجة

ن  خياراتنالطبقنالرئيس 

 & خب   الثوم فشار الدجاج
 الجب   المحمص 

 السبانخسلطة 
ن  خياراتنالطبقنالجانب  

 سلطة بطاطس
ي كأس 

تقال اليوسف   الب 

نتشكيلة فواكه/خض  طازجة

 

ن  خياراتنالطبقنالرئيس 

مع  تارياكي بصلصة  دجاجصحن 
وات و رز مقىلي   خض 

 الفستق و مرب  ساندوتش  بزبدة  

ة بالديك الرومي  ساندويتشات صغبر
 عىل  طريقة جزيرة هاواي

ن  خياراتنالطبقنالجانب  

ة   قطع جزر صغبر
 كأس عصبر الفواكه المثلج 
 تشكيلة فواكه/خض  طازجة

ن  خياراتنالطبقنالجانب  
 بروكىلي مطهو عىل بخار 

 قطع أناناس
 تشكيلة فواكه/خض  طازجة

 

21 
 

نمدرسةالن
 

22 
ن نخياراتنالطبقنالرئيس 

ا بي مع صلصة  كرواسونعىل  الجب   ب  
ا  المارينبر

 الجب   المحمص 
ي بوريتو

 فاصوليا و جب   ملفوفة ف 
ن  خياراتنالطبقنالجانب  

ة  قطع جزر صغبر
 مكعبات إجاص 

 تشكيلة فواكه/خض  طازجة

32  
نخياراتنالطبقن  الرئيس 

)اثنان(  برغر بالجبنة صغبر

 الفستق و مرب  ساندوتش  بزبدة  
 وجبة جاهزة 

 
ن  خياراتنالطبقنالجانب  

 متّبلقرنبيط  بالجب   
 تفاحصلصة 

 تشكيلة فواكه/خض  طازجة 

24 
نخياراتن  الطبقنالرئيس 

ي كيس
 التاكو ف 

 الجب   المحمص
 السبانخ سالطة 

ن  خياراتنالطبقنالجانب  
 الفاصوليانالسوداءنبالذرةنونالرز

ي 
تقال اليوسف   كأس الب 

 تشكيلة فواكه/خض  طازجة
 

25 
ن  خياراتنالطبقنالرئيس 
أصابع خب   مملوءة بالجب   مع 

 صلصة المارنرا

 الفستق و مرب  ساندوتش  بزبدة  

ة  بالديك الرومي ساندويتشات صغبر
 عىل  طريقة جزيرة هاواي

ن نخياراتنالطبقنالجانب  
وكىلي   سلطة الب 

 كأس عصبر فواكه مثلج
 تشكيلة فواكه/خض  طازجة

 

 خروجنمبكر 31 30 29 28

نمدرسةالن
 

نالنمدرسة
 
 
 
 
 
 
 

ن  خياراتنالطبقنالرئيس 
ة  قطع دجاج صغبر
  الفستق و مرب  ساندوتش  بزبدة  

ن  خياراتنالطبقنالجانب  

 & جب   بروكىلي 
 و الموز صلصة الفراولة

 تشكيلة فواكه/خض  طازجة

ن نخياراتنالطبقنالرئيس 
عىل خب   الحبوب الكاملة  برغر بالجبنة 

دوائر البطاطس مع   
 الجب   المحمص 

ن  خياراتنالطبقنالجانب  
ة   قطع جزر صغبر

ي 
تقال اليوسف   كأس الب 

 تشكيلة فواكه/خض  طازجة
 

ن  خياراتنالطبقنالرئيس 

 ساندوتش/ملفوف اللحوم الباردة
  الفستق و مرب  ساندوتش  بزبدة  

ن  خياراتنالطبقنالجانب  
اء فاصوليا   متبلةخض 

 عصبر فواكه مثلج
 تشكيلة فواكه/خض  طازجة

 
 

ن نغذاءكنالصح   إخت 
 

 
 

 
 

مكونات  3خب  ما ال يقل عن إ

المقدمة.   اتوجبال 5من 

كون أحد المكونات تيجب أن 

ةالمختارة فاكهة أو   .خض 

 

 

 

 ،الحبوب، ، الخض  : الفاكهةوجبةالمكوناتن

الحليب و  ،بديل اللحوماللحوم /   

نالونبرنامجنتغذ نيةناألطفالنوالغذاءنالمدرس   
طب   

ي متطلبات  الغذاءقائمة   *لتغذية وزارة الزراعة األمريكية ل تلب 
ي  550-650حرارية: سعرات 

 
 الغذاءف

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

ي ملغ 1230الصوديوم: 
 
 الغذاء< ف

 
الروضة إىل الصف  مناستنادا إىل المتوسطات األسبوعية لمستويات  *

 الخامس
levels 

 

 

 ننننحصادنالشهرننننننن

المرفوقة  الطازجة بسلطة السبانخ تمتعوا 

ة و  توت بري مجفف   ببيض، طماطم صغبر

 ! بعنب بري

 

% من المخبوزات حبوب 100 إختيارات بدون لحوم متوفرة يوميا
 كاملة

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

ير  يحتوي عىل لحم الخب  
ة طازجة  فاكهة و خض 

 يوميا

 إعرف طعامك

 السبانخ

 

م لكم حصاد هذا الشهر من طرف:     
ّ
د
ُ
   ق

 


