
 

 

يتمتع األطفال الذين يتناولون وجبة  
بذاكرة أفضل ومهارات حل اإلفطار 

المشكالت والطالقة اللفظية والقدرات  
 اإلبداعية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الزراعة األمريكية لوجبة إفطار مغذية! تتوفر الوجبات الرئيسية للفصل الدراسي في المدارس المشاركة في "اإلفطار داخل الفصل الدراسي" وتستوفي لمتطلبات وزارة 
  

 الجمعة  الخميس األربعاء  الثالثاء  االثنين

٧ ٦ ٥ ٤ ٣ 

 الوجبة الرئيسية
تكساس بالتفاح  توست 

 والقرفة 
 

 الوجبة الرئيسية
 عجة البيض الملفوفة  

 

 إجازة دراسية
  

 الوجبة الرئيسية
بارفيه الزبادي مع 

 الجرانوال
 

 الوجبة الرئيسية
 فطيرة الفراولة 

 

١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ 
 إجازة دراسية

 
 الوجبة الرئيسية

محشيات لحم الديك 

 الرومي والجبن 
 
 

 الرئيسيةالوجبة 
 طبق البان كيك 

 

 الوجبة الرئيسية
 بيتزا اإلفطار 

 الوجبة الرئيسية
 فطيرة الفواكه

 

٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ 
 الوجبة الرئيسية

توست تكساس بالتفاح  

 والقرفة 
 
 

 الوجبة الرئيسية
 عجة البيض الملفوفة  

 
 

 الوجبة الرئيسية
ساندويش خبز البيغل  

 باللحم البقري والجبن 
   
 

 الوجبة الرئيسية
بارفيه الزبادي مع 

 الجرانوال
 

 الوجبة الرئيسية
 فطيرة الفراولة 

 

٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ 
 الوجبة الرئيسية

أصابع التوست الفرنسية 

وصلصة الفراولة منزلية 

 الصنع 
 

 الوجبة الرئيسية
محشيات لحم الديك 

 الرومي والجبن 
 
 

 الوجبة الرئيسية
 طبق البان كيك 

 
 

 الرئيسيةالوجبة 
 بيتزا اإلفطار 

 الوجبة الرئيسية
 فطيرة الفواكه

 

٣١     

 الوجبة الرئيسية
توست تكساس بالتفاح  

 والقرفة 
 

    

الطعام لدينا مستوفية لمتطلبات وزارة الزراعة  قوائم 

 األمريكية 

 عنارص قائمة الطعام عرضة للتغيي   

 

pittsburghpublicschoollunch.wordpress.com 

 

 

ز الفطور                     Cheeriosحبوب اإلفطار   خي 
حبوب     Cocoa Puffsحبوب اإلفطار 

 Lucky Charmsاإلفطار 

 Rice Chexحبوب اإلفطار            جرانوال القرفة

 الفواكه الطازجة                  أكواب الزبادي

                   كوب الصلصة            خليط الفواكه المجففة

ي المجفف         الزبيب السادة و الحامض   التوت الي 
 
 

 
 
 يوجد خيارات نباتية يوميا

األطباق الجانبية 

 لإلفطار

 هل تعلم... 

 يحتوي عىل السمك 

وع الدسم  ز  %1حليب ميز

 
 
 الفواكه والخضار الطازجة يوميا

ير ز  يحتوي عىل لحم الخيز

 

ز   خالي من الغلوتي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمعة  الخميس األربعاء  الثالثاء  االثنين

 ٧ ٦ ٥ ٤يوم لفائف القرفة العالمي  ٣

 الوجبة الرئيسية 
 بيتزا بالجبن 

 
 الخيارات للطبق الجانبي 

 البروكلي المتبل 

 هريس التفاح 

 الوجبة الرئيسية 
 كرات اللحم البقري والصلصة الحمراء 

 الخيارات للطبق الجانبي 
شطيرة كاملة الحبوب أو خالية من 

 الغلوتين

 الفاصوليا اإليطالية
 مكعبات المانجو  

 المخبوزة الطازجة لفائف القرفة 

 الوجبة الرئيسية  إجازة دراسية   
 لقمات الناتشو  

 
 الخيارات للطبق الجانبي 

 خليط الخضروات 

 كوب الصلصة 

 مكعبات الكمثرى

 الوجبة الرئيسية 
الدجاج بالبرتقال واألرز المقلي  

 بالخضروات 
 الخيارات للطبق الجانبي 

 فول الصويا المتبل 

 مثلجات التوت 

١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ 

 إجازة دراسية  

 

 الوجبة الرئيسية 
 شطيرة اللحم البقري 

 الخيارات للطبق الجانبي 
خبز كامل الحبوب أو خالي من  

 الغلوتين

 البروكلي والجبن 

 مكعبات المانجو 

 الوجبة الرئيسية 
 الدجاج والوافل 

 
 الخيارات للطبق الجانبي 

 شرائح البطاطس الحلوة المقلية 
 فاكهة اليوسفي 

 الرئيسية الوجبة 
 التاكو السريع مع

   RF Tostitosمقرمشات  
 الخيارات للطبق الجانبي 

 الذرة الحلوة  

 كوب الصلصة  

 مكعبات الكمثرى

 الوجبة الرئيسية 
 البرجر والبطاطس المحمرة 

 
 الخيارات للطبق الجانبي 

 البطاطس المهروسة مع صلصة المرق 

 Paradise Punchمثلجات 

 ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨لمحاصيل بنسلفانيا يوم األولوية  ١٧

 الوجبة الرئيسية 
 مكرونة الثالث أجبان

 الخيارات للطبق الجانبي 
 البروكلي المتبل 

 خبز العشاء 

 هريس التفاح 

 الوجبة الرئيسية
 بيتزا بالخبز الفرنسي 

 الخيارات للطبق الجانبي 
 سلطة جانبية

حمص بطعم خليط كعك البراوني والبسكويت  

 المملح

 التفاح شرائح 

 الوجبة الرئيسية 
 لفائف الالزانيا

 الخيارات للطبق الجانبي 
 خبز الثوم 

 سلطة جانبية

 فاكهة اليوسفي 

 الوجبة الرئيسية 
 قطع الدجاج )نجتس(

 الخيارات للطبق الجانبي 
 الفاصوليا المطبوخة بالباربكيو 

 مكعبات الكمثرى

 الوجبة الرئيسية 
 يخنة اللحم البقري و 

 Fritosمقرمشات  
 الخيارات للطبق الجانبي 

 Emojisبطاطس 

 مثلجات العنب

٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ 

 الوجبة الرئيسية 
أصابع جبن الموزريال وصلصة  

 الطماطم 

 
 الخيارات للطبق الجانبي 

 الفاصوليا المطبوخة

 هريس التفاح 

 كعكة قطع الشوكوالتة والموز 

 الوجبة الرئيسية 
 فطائر البيتزا وصوص الطماطم 

 
 الخيارات للطبق الجانبي 

 فاصوليا خضراء 

 جيلو بالفواكه

 الوجبة الرئيسية 
 قطعة برجر الدجاج الكامل  

 خيارات الطبق الجانبي 
خبز كامل الحبوب أو خالي من  

 الغلوتين

 Zesty Gardenمن  سلطة المكرونة

 فاكهة اليوسفي 

 الوجبة الرئيسية 
 طبق حشوة الديك الرومي 

 
 الجانبي خيارات الطبق 

 البروكلي المتبل 

 مكعبات الكمثرى

 الوجبة الرئيسية 
مكرونة اإلسباغيتي وكرات اللحم  

 البقري 
 

 خيارات الطبق الجانبي 
 خبز الثوم 

 الذرة الحلوة 

 مثلجات المانجو والخوخ

     ٣١الهالووين 

 الوجبة الرئيسية 
 بيتزا بالجبن 

 
 خيارات الطبق الجانبي 

 البروكلي والجبن 

 بريتزل الهالووين 

 Hula-ween Hulaمثلجات 

    

 وجبات رئيسية بديلة
 WoWichأو  PB&Jشطيرة 

 الجبن المحمص 

 وجبات رئيسية بديلة
 WoWichأو  PB&Jشطيرة 

 كاساديا بالجبن

 وجبات رئيسية بديلة
 WoWichأو  PB&Jشطيرة 

 لفائف الدجاج أو بيتزا كيت

 وجبات رئيسية بديلة
 الجبن المحمص 
 سلطة طازجة 

 وجبات رئيسية بديلة
 WoWichأو  PB&Jشطيرة 

 ساندوتش ديلي

 التفاح 
مليون   ٥٠٠إل  ٤٠٠تنتج والية بنسلفانيا من 

ي  
ا وتحتل المرتبة الرابعة فز رطل من التفاح سنوي 

 البالد إلنتاج التفاح

 

قوائم الطعام لدينا مستوفية لمتطلبات وزارة الزراعة  

 األمريكية 

 عنارص قائمة الطعام عرضة للتغيي   

 

pittsburghpublicschoollunch.wordpress.com 

 

 
 
 يوجد خيارات نباتية يوميا

 حصاد الشهر

 هل تعلم... 
 

 

 

ُصنع حمصنا اللذيذ والمغذي من قبل 
 ، ي النكسير

كة مملوكة لعائلة فز شر
 بنسلفانيا! 

 

 يحتوي عىل السمك 

وع الدسم  ز  %1حليب ميز

 
 
 الفواكه والخضار الطازجة يوميا

ير ز  يحتوي عىل لحم الخيز

 

ز   خالي من الغلوتي 


