
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القائمة خاضعة للتغيير بدون إشع

ألربعاءا الخميس  الجمعة  األثنين الثالثاء 
1 31 30 29 28 

 
  الطبق الرئيسي

مع ديك الخنزير المقددلحم   
 رومي بيتزا الفطور

 خبز كامل الحبوب/القمح
 )بايقل(

   

ساندويتش فطور منزلي 
 بيض مع الجبنة

 أو
 خبز كامل الحبوب/القمح

 )بايقل(

 الطبق الرئيسي
الموزبخبز   

 او
 خبز كامل الحبوب/القمح

 (بايقل)

   

8 7 6 5 4 

 الطبق الرئيسي
بيض مخفوق/مقلي و 

البري بسكويت التوت  
  او

 خبز كامل الحبوب/القمح
 (بايقل)

  الطبق الرئيسي
 الشوفان المجروش مع الخبز

 او
 خبز كامل الحبوب/القمح

 )بايقل(

  الطبق الرئيسي
 فطيرة ونقانق

 او
 خبز كامل الحبوب/القمح

 (بايقل)

  الطبق الرئيسي
مع  خبز فرنسي محمص  
 لحم خنزيو مقدد

 او
 خبز كامل الحبوب/القمح

 (بايقل)

 الطبق الرئيسي
 فطائر صغيرة )بانكيك(

  او
 خبز كامل الحبوب/القمح

( بايقل)  

15 14 13 12 11 

 الطبق الرئيسي
 يوم كعكة دونات

 أو 
 خبز كامل الحبوب/القمح

 )بايقل(

 الطبق الرئيسي
 فطائر صغيرة بالقرفه

 أو
 خبز كامل الحبوب/القمح

 )بايقل(

 الطبق الرئيسي
الموزبخبز   

 او
الحبوب/القمحخبز كامل   

 (بايقل)

 الطبق الرئيسي
ساندويتش فطور منزلي 

 بيض مع الجبنة
 أو

 خبز كامل الحبوب/القمح
 )بايقل(

 الطبق الرئيسي
فطيرة البانكيك مع نقانق 

 الدجاج
 أو

 خبز كامل الحبوب/القمح
 )بايقل( 

 22  21 20 19 18 

مبكرةمغادرة   
 الطبق الرئيسي

بيض مخفوق/مقلي و 
البريبسكويت التوت   

  او
 خبز كامل الحبوب/القمح

 (بايقل)

 الطبق الرئيسي
 الشوفان المجروش مع الخبز

 أو
 خبز كامل الحبوب/القمح

  )بايقل(
 

 الطبق الرئيسي
نقانقك وفطائر البانكي  
 او

 خبز كامل الحبوب/القمح
 )بايقل(

 الطبق الرئيسي
  خبز فرنسي محمص

لحم خنزير مقدد        
 خبز كامل الحبوب/القمح

 (بايقل)

 الطبق الرئيسي
 فطائر البانكيك الصغيرة 

 أو
 خبز كامل الحبوب/القمح

 )بايقل(
 

1 28 27 26 25 

 الطبق الرئيسي
 لحم الخنزير المقدد مع ديك

 رومي بيتزا الفطور
 خبز كامل الحبوب/القمح

 )بايقل(

 الطبق الرئيسي
ساندويتش فطور بيض مع 

 الجبنة
 أو

 خبز كامل الحبوب/القمح
 )بايقل(

 الطبق الرئيسي
الموزبخبز   

 او
 خبز كامل الحبوب/القمح

 (بايقل)

 الطبق الرئيسي
 فطائر صغيرة بالقرفه

 أو
 خبز كامل الحبوب/القمح

   )بايقل(

 الطبق الرئيسي
فطيرة البانكيك مع نقانق 

 الدجاج
 أو

 خبز كامل الحبوب/القمح
 )بايقل(

 األكالت الجانبية للفطور
 

 
 

 
 

 الفطور يشمل على:
 وجبة رئيسية واحدة مع أكلة أو أكلتين جانبيتين

 األكلة الجانبية إما أن تكون فاكهة أو عصير فاكهة
 -أو-

أكالت جانبية 4-3بدون الطبق الرئيسي مع   
 األكلة الجانبية إما أن تكون فاكهة أو عصير 

 فاكهة

 المتوفر يوميا لتناول اإلفطار
 حبوب الكورن فليكس المتنوعة
 فطائر صغيرة
 زبادي خالي من الدسم
 فاكهة طازجة / كوب من الفاكهة

عصير فاكهة% 100  
 زبيب ، وزبيت حامض

% دسم1حليب خالي الدسم أو   
 كوب من زبدة الفول السوداني
 كوب من كريمة الجبنة
 

 

 

وقعالمطبخ الم -الصباحي ورفطال وجبة قائمة            
 

2019فبراير   

 اختر وجبتك الصحية للفطور الصباحي!   
 

 
 

 
 

happiness        guaranteed  

 تغذية الطفل وبرنامج الفطور المدرسي

 
الزراعة االمريكية القائمة تلبي متطلبات وزارة 

 للفطور الصباحي*

لوجبة الفطور/500 – 350السعرات الحرارية:   

% سعرات/للوجبة10الدهون المشبعة:أقل من   

للوجبة/540الصوديوم: أقل من   
5 -أساس المعدالت االسبوعية لمستويات صف الروضة  *على  

 
 
 
 

 

 

All milk is provided 

from local family-

owned dairy farms. 

 
Menus subject to change without notice 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

Mon   الثنينا  Tue الثالثاء Wed  االربعاء Thu الخميس Fri الجمعة 
 1  المغادرة المبكرة   31 30 29 28

 ال يوجد دوام مدرسي
 

  خيارات  ال يوجد دوام مدرسي
  الزبدة والمربىفطائر ب

  خيارات جانبية
 الخضار الساخنة

التفاحوصلصة الفراولة الموز    
 لفواكه الطازجة المتنوعة / الخضروات

  خيارات

    شيزبورغر على خبز كامل الحبوب

   مع البطاطا
 الجبن المحمص

 
  خيارات جانبية

    الطازج الجزر
البرتقالماندرين   

 الفواكه الطازجة المتنوعة / الخضروات

  خيارات
  ساندويتش ديلي

  فطائر بالزبدة والمربى
  خيارات جانبية

 قرنبيط مبخر مع الجبنة

  مجمدة فواكه 
سلطة المعكرونة                      ة              

                               
الخضرواتالفواكه الطازجة المتنوعة /   

 

4 5 6 7 8 
  خيارات

  بطاطس مهروسة و خبز بالثوم  
 فطائر بالزبدة والمربى

والجبنديك رومي  لحم الخنزير   

 ساندويتش البريتزل

  خيارات
 ساندويتش دجاج 

 سندويش التونة على الخبز
  الجبن المحمص

 

  خيارات

مع البصل و  بالجبنستيك   بيتسبرج

   الفلفل

بالزبدة والمربىفطائر   
 وجبة مايتي

                  خيارات جانبية

  خيارات
  تاكو دجاج 

  الجبن المحمص
  سلطة جيكاما

                  خيارات جانبية

  خيارات

جوالدجاج لفطائرا  

  فطائر بالزبدة والمربى

        شريحة  هاواي
                  خيارات جانبية

                  خيارات جانبية
بصلصة الرانش أعواد الكرفس أ  

 خرخ مكعبات
 الفواكه الطازجة المتنوعة / الخضروات

                  خيارات جانبية
مقلية     البطاطا الحلوة

المتنوعة / الخضرواتالفواكه الطازجة   

 سلطة طازجة جانبية
  صلصة التفاح  

 الفواكه الطازجة المتنوعة / الخضروات

الطازج  القرنبيط    
 ماندرين البرتقال

 الفواكه الطازجة المتنوعة / الخضروات

 الفاصوليا المطبوخة
الفواكه  كأس عصير الفاكهة المجمدة

 الطازجة المتنوعة / الخضروات

11 12 13 14 15 
  خيارات

 بيتزا جبنة ا
 فطائر بالزبدة والمربى

              ديك رومي
 لحم الخنزير والجبن  

                  خيارات جانبية

  خيارات

موزاريال قضبان جبنة   
 سندويش التونة على الخبز

  الجبن المحمص

     خيارات جانبية
 فاصوليا مطتوخة

 االناناس
الخضروات الفواكه الطازجة المتنوعة /  

  خيارات
  بوفالو  دجاج

  فطائر بالزبدة والمربى
 وجبة مايتي
ةخيارات جانبي  

 سلطة   السبانخ                         
        الفراولة الموز وصلصة             

        التفاح 
 الفواكه الطازجة المتنوعة / الخضروات

  خيارات
 دجاج الفشار والخبز بالثوم

المحمصالجبن    
 سلطة جيكاما 

   خيارات جانبية
بطاطا مجعدة مقلية              

  الكاكاو الكرز قضبان
 ماندرين البرتقال

 الفواكه الطازجة المتنوعة / الخضروات

  خيارات

ترياكي وعاء دجاج مع أرز 

 مقلي بالخضار 

  فطائر بالزبدة والمربى
 هاواي شريحة        

                  خيارات جانبية
    الجزر الطازج
 فواكه مجمدة

 الفواكه الطازجة المتنوعة / الخضروات

 أعواد الكرفس بصلصة الرانش 
خرخ مكعبات أ  

 الفواكه الطازجة المتنوعة / الخضروات

 22          المغادرة المبكر 21 20 19 18
 

  خيارات
 ساندويتش الدجاج ا

 فطائر بالزبدة والمربى

ديك رومي ولحم الخنزير  

 ساندويتش البريتزل
                  خيارات جانبية

 بطاطا
 خوخ مكعبات

 لفواكه الطازجة المتنوعة / الخضروات

  خيارات

الجبنببيتزا   
  الجبن المحمص
 سندويش التونة 
 خيارات 

مكعباتالجزر              
لفواكه الطازجة المتنوعة / الخضروات   

 
 

  خيارات
 تاكو

  فطائر بالزبدة والمربى
  وجبة مايتي

                  خيارات جانبية
 فاصوليه سوداء

 خوخ مع صلصة التفاح
 لفواكه الطازجة المتنوعة / الخضروات

  خيارات
صغير تشيز برجر  

  الجبن المحمص
 سلطة جيكاما     
                  خيارات جانبية

بجبنة محمصةقرنبيط   
المخلل المقلي الشبت المقرمش  

 ماندرين البرتقال
 لفواكه الطازجة المتنوعة / الخضروات

  خيارات
 ساندويتش ديلي

 فطائر بالزبدة والمربى

                       خيارات جانبية
القرنبيط سلطة  

 كأس عصير الفاكهة المجمد
 لفواكه الطازجة المتنوعة / الخضروات

25 26 27 28   1 
  خيارات

بالصلصة الحلوة والحامضة  شرائح دجاج

 والسمك الذهبي

لحم الخنزير  ديك رومي 

 والجبن

  خيارات جانبية
                 البازالء الخض

                 خرخ مكعبات                
 لفواكه الطازجة المتنوعة / الخضروات

خيارات      

           ; لحم مع الثومكرات     
  الجبن المحمص

التونة على الخبزسندويش   
  خيارات جانبية

 فاصوليا مخبوزة
 االناناس

 لفواكه الطازجة المتنوعة / الخضروات

  خيارات
 صحن الدجاج

 فطائر بالزبدة والمربى

 وجبة مايتي
  خيارات جانبية

                 خيار طازج + رانش
             الفراولة الموز التفاح

الخضرواتلفواكه الطازجة المتنوعة /     

  خيارات

برغر على خبز الحبوب الكاملة مع تش

 البطاطس
 سلطة جيكاما

صالجبن المحم   
  خيارات جانبية
 الجزر الطازج

 ماندرين البرتقال

 لفواكه الطازجة المتنوعة / الخضروات

  خيارات
 قطع الدجاج و خبز الثوم

 فطائر بالزبدة والمربى 

  خيارات جانبية
  زالجبن القرنبيط
مجمدةفواكه   

 سلطة المعكرونة
 لفواكه الطازجة المتنوعة / الخضروات

اخترعلى األقل 

ثالث من مكونات 

الوجبة الخمسة 

 المقدمة. يجب أن

يكون أحد المكونات 

المحددة و 

 خضروات وفواكه
 

 
 

 :                    مكونات الوجبة
البديل والحليبالفاكهة والخضار والحبوب واللحوم / اللحوم   

ل                    تغذية الطف  

             برنامج الغداء المدرسة الوطنية 

                

 

تلبي القائمة متطلبات التغذية لوزارة 

 * الزراعة األمريكية

/ غداء 650-550السعرات الحرارية:   

  ٪ سعرات حرارية 10هون المشبعة: >الد

مغ / غداء 1،230الصوديوم: >  
 

 

 جيكاما
 

هيكام طازجة وحلوة استمتع بنكهة  
هذا الشهر  مع سلطة الذجاج  هيكام  

      

( ، والبوتاسيوم سعالية في فيتامين )            

      !، واأللياف الغذائية
            

  
 

 
 

                                اعرف طعامك
 خيارات اللحم

 متاح يوميا

 مزرعة ل

 للبند المدرسة
٪ 1المقشود و   

 الحليب متوفر يوميا
لحم 

 خنزير

 

من قبل حصاد الشهر جلبت لك : 
 

www.pittsburghpublicschoollunch.wordpress.com لفواكه

 الطازجة المتنوعة / الخضروات

 !                         اختر غداءك الصحي


