
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सोमबार  मङ्गलबार बुधबार बबहीवार शुक्रबार 

१ २ ३ ४ ५ 

मुख्य व्यजंन 

सानो प्यानकेकहरू 

वा  

परुा अन्नको बेग्ल 

मुख्य व्यजंन 

फे्रन्च टोस्ट र   
स्रबेरी सस 

वा  

परुा अन्नको बेग्ल 

मुख्य व्यजंन 

ओटमील नास्ताको बन  

वा  

परुा अन्नको बेग्ल    

मुख्य व्यजंन 

फल र दही परैाफैट 

वा  

परुा अन्नको बेग्ल  

मुख्य व्यजंन 

भद्रगोल अन्डा र  

टेटर टटस  वा 
परुा अन्नको बेग्ल 

८ ९ १० ११ १२ 

मुख्य व्यजंन 

प्यानकेकको गास र कुखुरा 
ससेज ललिंक  

वा  

परुा अन्नको बेग्ल 

मुख्य व्यजंन 

सानो लसननस 

वा  

परुा अन्नको बेग्ल 

मुख्य व्यजंन 

केरा रोटी 
वा  

परुा अन्नको बेग्ल 

मुख्य व्यजंन 

नाश्ता पपज्जा  

वा  

परुा अन्नको बेग्ल 

मुख्य व्यजंन 

अन्नको डोनटको ददन! 
वा  

परुा अन्नको बेग्ल 

१५ १६ १७ १८ १९ 

     

२२ २३ २४ २५ २६ 

 मुख्य व्यजंन 

सानो लसननस 

वा  

परुा अन्नको बेग्ल 

मुख्य व्यजंन 

केरा रोटी 
वा  

परुा अन्नको बेग्ल 

मुख्य व्यजंन 

नाश्ता पपज्जा  

वा  

परुा अन्नको बेग्ल 

मुख्य व्यजंन 

घरयासी अन्डा र छुपी  
स्यान्डपवच  

वा  

परुा अन्नको बेग्ल 

२९ ३०    

मुख्य व्यजंन 

सानो प्यानकेकहरू 

वा  

परुा अन्नको बेग्ल 

मुख्य व्यजंन 

फे्रन्च टोस्ट र   
स्रबेरी सस 

वा  

परुा अन्नको बेग्ल 

   

नास्ताको कोठाहरु  
 

 
 

 
 
 

नास्ता समावेश छन:् 

एक मुख्य व्यिंजन र १-२ कोठाहरु 

*एउटा कोठामा फल वा फलको जसु हुन ु
पददछ वा  

मुख्य व्यिंजन हुदैन र ३-४ कोठाहरु  

* एउटा कोठामा फल वा फलको जसु 

 

 

 

नाश्ताको लागि दैननक उपलब्ध हुन्छ   

लमश्रित अनाज 

सानो मफ्फफन्स  

फैट नभएको दही 
ताजा फल / फल कप 

१००% फलों को रस 

ककशलमश र अलमलो ककशलमश 

फैट मुक्त वा १% दधू 

बदाम नघऊ कप 

क्रीम बदामको कप  

 

 

केन्द्रीय भान्सा नाश्ता र ददउँसो खानाको व्यिंजन सुची 
 

 

अपिल २०१९ 

 

तपाईको स्वस्थ नाश्ता छान्नुहोस ्
! 

 

 
 

 
 
 

       खुशी        पक्का  

बाल पोषण र ववद्यालय नाश्ता काययक्रम 

 

 

  सुचीले नाश्ताको लाश्रग USDA पोषण आवश्यकताहरू पूरा 
गददछ * 

क्यालोरी: ३५०-५०० / नाश्ता 
सिंतपृ्त वसो: <१०% क्यालोरी / नाश्ता 
सोडडयम: <५४० लमलीग्राम / नाश्ता 
* के-५ गे्रड स्तरको लाश्रग साप्तादहक औसतको आधारमा  

 
 

 

सब ैदधू स्थानीय 
पररवारको डेयरी खेतहरु 
बाट िदान 

 

 

 

www.pittsburghpublicschoollunch.wordpress.com 

 

सूचना बबना सुची पररवतदन गनद सककन्छ।  
 



सोमबार  मङ्गलबार बुधबार बबहीवार शुक्रबार 

१ २ ३ ४ ५ 

मुख्य व्यंजन बाट छनौटहरू 

मसाड गररएको आलुको बोल  

र लहसुन रोटी 
पीबी र जे अपवश्वसनीय 

टकी हाम र छुपी 
साइड छनौटहरू 

अनन्नासको सानो भाग 

लमश्रित ताजा फल / भेफ्जस 

मुख्य व्यंजन बाट छनौटहरू 

कुखुराको स्यान्डपवच  

पुरा अन्नको बनसिंग   

मीठो आलु वय्ज 

टोस्टेटेड गररएको छुपी 
छुपी र बीन बररदटो  

साइड छनौटहरू 

आरुको कप   

लमश्रित ताजा फल / भेफ्जस 

मुख्य व्यंजन बाट छनौटहरू 

कुखुराको नगेट्स र लहसुन रोटी 
पीबी र जे अपवश्वसनीय 

ललनु होस ्ताकतवर भोजन 

साइड छनौटहरू  

ताजा कािंक्रो जुन + रयािंच 

आरु स्याउको सस 

  लमश्रित ताजा फल / भेफ्जस 

मुख्य व्यंजन बाट छनौटहरू 

 कुखुरा सफट टाको  
टोस्टेड छुपी  

पूणद मुलाको सलाद  

साइड छनौटहरू  

 पवद कालो लसमी  

मन्डाररन सुन्ताला  

लमश्रित ताजा फल / भेफ्जस 

मुख्य व्यंजन बाट छनौटहरू 

इटाललयन डडपर  

पपयोजेज मररनारा सिंग  

पीबी र जे अपवश्वसनीय 

िेट्जेल स्यान्डपवच 

 साइड छनौटहरू 
ब्रोकोली र छुपी  

जमेका सम्पूणद फलहरुको रसको कप 

लमश्रित ताजा फल / भेफ्जस 

८ ९ १० ११ अघिको बर्खास्तगी           १२ 

मुख्य व्यंजन बाट छनौटहरू 

छुपीको पपज्जा क्रोइसैन  र  
माररनाराको कप 

पीबी र जे अपवश्वसनीय 

इटाललयन वेज स्यान्डपवच 

साइड छनौटहरू 

बाफमा पकाएको ब्रोकोली 
अनन्नासको सानो भाग  

लमश्रित ताजा फल / भेफ्जस 

मुख्य व्यंजन बाट छनौटहरू 

मोजजारेला फ्स्टक्स र  

माररनारा टोस्टेटेड छुपी 
छुपी र बीन बुररदटो  

साइड छनौटहरू 

बेक गररएको लसमी 
आरुको कप 

लमश्रित ताजा फल / भेफ्जस 

मुख्य व्यंजन बाट छनौटहरू 

पास्ता गोरुको मासु सस सिंग 

पीबी र जे अपवश्वसनीय 

ललनु होस ्ताकतवर भोजन 

साइड छनौटहरू 

इन्दे्रणी साग सलाद 

स्रॉबेरी केरा स्याउको सस कप 

लमश्रित ताजा फल / भेफ्जस 

मुख्य व्यंजन बाट छनौटहरू 

पपकनद श्रचकन र लसुन रोटी 
टोस्टेटेड गररएको छुपी 
पूणद मुलाको सलाद  

साइड छनौटहरू  

घरायासी आलु सलाद 

मन्डाररन सुन्तालाको कप   

लमश्रित ताजा फल / भेफ्जस 

मुख्य व्यंजन बाट छनौटहरू 

िबन्धक को रोजाई  

टोस्टेड छुपी  

 पीबी र जे अपवश्वसनीय 

साइड छनौटहरू  

ताजा सानो गाजर 

फ्रोजन रस कप 

लमश्रित ताजा फल / भेफ्जस 

   

१५ १६ १७ १८ १९ 

     

 

२२ २३ २४ २५ २६ 

 मुख्य व्यंजन बाट छनौटहरू 

सानो जुम््याहा छुपीको बगदरहरु  

टोस्टेटेड गररएको छुपी 
छुपी र बीन बुररदटो  

साइड छनौटहरू 

बेक गररएको लसमी 
आरुको कप 

लमश्रित ताजा फल / भेफ्जस 

मुख्य व्यंजन बाट छनौटहरू 

मकै डग 

पीबी र जे अपवश्वसनीय 

साईड छनोटहरु 
ताजा कािंक्रो जुन + रयािंच 

स्रॉबेरी केरा स्याउको सस कप 
लमश्रित ताजा फल भेफ्जस 

मुख्य व्यंजन बाट छनौटहरू 

ब्रेडडे रपवली र माररनाराको कप 

 टोस्टेटेड गररएको छुपी 
पूणद मुलाको सलाद  

साइड छनौटहरू  

ताजा सानो गाजर 

मन्डाररन सुन्ताला  

लमश्रित ताजा फल / भेफ्जस   

मुख्य व्यंजन बाट छनौटहरू 
टटादर सस र हररयो मटरको  

साथ माछा को टुक्राहरु 

पीबी र जे अपवश्वसनीय 
िेट्जेल स्यान्डपवच 

साईड छनोटहरु 
जमेका सम्पूणद फलहरुको रसको कप 

 जेस्टी पास्ताको सलाद 

लमश्रित ताजा फल भेफ्जस 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

                            २९ ३० 

मुख्य व्यंजन बाट छनौटहरू 

कुखुरा सफट टाको  

पीबी र जे अपवश्वसनीय 

टकी ह्याम र छुपी वेज  

साइड छनौटहरू 

मीठो पहेंलो मकै 

अनन्नासको सानो भाग  

लमश्रित ताजा फल / भेफ्जस 

मुख्य व्यंजन बाट छनौटहरू 

कुखुराको स्यान्डपवच पुरा अन्न  

बनसिंग मीठो आलु वय्ज 

टोस्टेटेड गररएको छुपी 
छुपी र बीन बररदटो  

साइड छनौटहरू 

आरुको कप   

लमश्रित ताजा फल / भेफ्जस 

   

कफ्म्तमा ५ भोजन 
कुराहरूमध्ये ३ छान्न ुहोस।् 
छाननएको भाग मध ेएक 
भाग फल वा सब्जी हुन ु
पछद। 
 Meal components: Fruit, Vegetable, 

Grains, Meat/Meat Alternate, Milk 

बाल पोषण र राष्ट्रिय ववद्यालय खाना 

 

 

सुचीले खानाको लाश्रग USDA पोषण 
आवश्यकताहरू पूरा गददछ * 
क्यालोरी: ५५०-६५०/ खाना  
सिंतपृ्त वसो: <१०% क्यालोरी / खाना 
सोडडयम: <१२३० लमलीग्राम / खाना  

* के-५ गे्रड स्तरको लाश्रग साप्तादहक औसतको 
 

 
 
 मुला 

Harvest of the month 

यस मदहनाको पूणद रूपमा मलुाको 
सलादमा मुलाको अनौठो लमचदको स्वाद 
ललनुहोस।् ककद र, टमाटर र गाबेन्जो लसमी 
पनन समावेश छन!्  

 

तपाईको खाना जान्नुहोस ्

 मासुहीन पवक्पहरू 

उपलब्ध दैननक 

 

हाम्रो बेक्ड सामानको 
१००% पूणद अन्न हो 

 
 

फामद देखख 
पवद्यलायिं 

 
 
 

फ्स्कम र १%  

दधू दैननक उपलब्ध  

 
 
 
 
 
 

सुँगुरको 
मासु छ  

 
 

ताजा फल 

र दैननक शाकाहारी  

 
 
 
 
 
 

मदहनाको कटनी तपाईलाई ्याउने हरु:: 

 

 

www.pittsburghpublicschoollunch.wordpress.com 

 

सूचना बबना सुची पररवतदन गनद सककन्छ।  
 

तपाईको स्वस्थ  छान्नहुोस!् 
 

भोजनको थोकहरु: फल, सब्जी, अन्न, मािंस / 
मासुको वकैफ््पक, दधू 

 

 

 

 


