
 صحة  شھر ھو  فبرایر شھر

 من المزید تناول یرتبط ! القلب

 خطر بانخفاض الكاملة الحبوب

 القلب بأمراض اإلصابة

 ! الدمویة واألوعیة

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 األمریكیة لوجبة إفطار مغذیة! تتوفر الوجبات الرئیسیة للفصل الدراسي في المدارس المشاركة في "اإلفطار داخل الفصل الدراسي" وتستوفي لمتطلبات وزارة الزراعة        
  

 الجمعة  الخمیس  األربعاء  الثالثاء  االثنین 

30 31 1 2 3 
 الرئیسي الطبق   

 الزبادي والغرانوال
 الفواكھ الطازجة 

 الطبق الرئیسي 
 طبق البان كیك 
 ھریس التفاح

 

 الطبق الرئیسي 
كالزون نقانق الدیك 

 الرومي والبیض
 مكعبات الخوخ

6 7 8 9 10 
 الطبق الرئیسي 

توست تكساس بالتفاح  
 والقرفة

 قطع األناناس
 

 الطبق الرئیسي 
 فطیرة الفراولة 

 الكمثرىمكعبات 
 

 الطبق الرئیسي 
 بیتزا الفطور بكعك البیغل 

 الفواكھ الطازجة 
 

 الطبق الرئیسي 
 Chorizoأصابع 
Sunrise باللحم البقري 

 ھریس التفاح
 

 الطبق الرئیسي 
عجة البیض والبطاطس  

 المقلیة
 مكعبات الخوخ

13 14 15 16 17 
 الطبق الرئیسي 

فانل كیك مع بطاطس 
 مقلیة وفواكھ

 األناناسقطع 
 

 الطبق الرئیسي 
خبز البیغل باللحم البقري  

 والجبن 
 مكعبات الكمثرى

 الطبق الرئیسي 
 الزبادي والغرانوال
 الفواكھ الطازجة 

 الطبق الرئیسي 
 طبق البان كیك 
 ھریس التفاح

 

 الطبق الرئیسي 
كالزون نقانق الدیك 

 الرومي والبیض
 مكعبات الخوخ

20 21 22 23 24 
 الرئیسي الطبق 

توست تكساس بالتفاح  
 والقرفة

 قطع األناناس
 

 الطبق الرئیسي 
 فطیرة الفراولة 

 مكعبات الكمثرى
 

 الطبق الرئیسي 
 بیتزا الفطور بكعك البیغل 

 الفواكھ الطازجة 
 

 الطبق الرئیسي 
 Chorizoأصابع 
Sunrise باللحم البقري 

 ھریس التفاح
 

 الطبق الرئیسي 
عجة البیض والبطاطس  

 المقلیة
 مكعبات الخوخ

27 28    
 الطبق الرئیسي 

فانل كیك مع بطاطس 
 مقلیة وفواكھ
 قطع األناناس

    

 

             الفطور خبز  Ceerios اإلفطار حبوب 

 Lucky Carms الفطور حبوب  الصغیرة  المافن أرغفة

 Rice Cex الفطور حبوب  القرفة  جرانوال

 الطازجة  الفواكھ الزبادي  أكواب 

                  الصلصة  كوب   المجففة  الفواكھ خلیط

 المجفف  البري التوت  الحامض  و السادة الزبیب 
  

 

 الزراعة وزارة لمتطلبات  مستوفیة لدینا الطعام  قوائم
 األمریكیة

 للتغییر  عرضة الطعام قائمة عناصر
  

 

ً  نباتیة خیارات یوجد  یومیا

 لإلفطارالجانبیةاألطباق

 تعلمھل

 السمك على یحتوي

 %1 الدسم منزوع حلیب

ً  الطازجة والخضار الفواكھ  یومیا

 لحم على یحتوي
 الخنزیر 

  

 الغلوتین  من خالي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمعة  الخمیس  األربعاء  الثالثاء  االثنین 

 3منتصف الیوم               2 1 31 30
 الوجبة الرئیسیة   

 الرومي المشوي الدیك 
 

 الخیارات للطبق الجانبي 
 البطاطس المھروسة 

 قطع األناناس 

 الوجبة الرئیسیة 
 بافالو ماك أند تشیز بالدجاج

 
 الخیارات للطبق الجانبي 

 سلطة جانبیة 
 مكعبات الكمثرى 

 الوجبة الرئیسیة 
 ساندویتش الدجاج الُمقرمش 

 
 الخیارات للطبق الجانبي 

 البروكلي والجبن 
 Paradise Punchمثلجات 

 10حفل مبارایات السوبر باول  9 8 7 6
 الوجبة الرئیسیة 

أصابع جبن الموزریال وصلصة 
 المارینارا

 
 الخیارات للطبق الجانبي 

 خلیط الخضروات 
 ھریس التفاح

 الوجبة الرئیسیة 
 التاكو السریع  

 
 الخیارات للطبق الجانبي 

 الفاصولیاء السوداء
 مكعبات الخوخ 

 الوجبة الرئیسیة 
 كالیزون بالسبانخ والجبن 

 
 الخیارات للطبق الجانبي 

 سلطة جانبیة 
 قطع األناناس 

 الوجبة الرئیسیة 
 ستیك الدجاج المقلي والمرق الریفي 

 الخیارات للطبق الجانبي 
 البطاطس المھروسة 
 مكعبات الكمثرى  

 الوجبة الرئیسیة 
 ) 8-6دستة أجنحة دجاج (  ½

  -(مرحلة ما قبل الروضة تشیكن تندرز 
 الصف الخامس)

 الخیارات للطبق الجانبي 
 توستیتوس وصلصة

 بریتزلس وحمص بني 
 مثلجات العنب 

 17منتصف الیوم               16 15 14یوم الحب              13
 الوجبة الرئیسیة 

 فطائر البیتزا وصوص المارینارا 
 

 الخیارات للطبق الجانبي 
 والجبن البروكلي  

 ھریس التفاح

 الوجبة الرئیسیة 
 الدجاج والوافل

 
 الخیارات للطبق الجانبي 
 مقرمشات البطاطا الحلوة

 كوكیز على شكل قلب 
 مكعبات الخوخ 

 الوجبة الرئیسیة 
 اختیار المدیر/ة 

 
 الخیارات للطبق الجانبي 

 الفاصولیا المطبوخة 
 قطع األناناس 

 الوجبة الرئیسیة 
 تشیلي اللحم البقري   

 الخیارات للطبق الجانبي 
 رقائق ذرة فریتوس 

البطاطس المخبوزة أو بطاطس  
Emojis 

 مكعبات الكمثرى 

 الوجبة الرئیسیة 
 كالزون دجاج ایمباندا 

 
 الخیارات للطبق الجانبي 

 فاصولیا خضراء
 مثلجات المانجو والخوخ 

20 21 22 23 24 
 الوجبة الرئیسیة 

 البقري شطیرة اللحم 
 

 الخیارات للطبق الجانبي 
خبز كامل الحبوب أو خالي من  

 الغلوتین 
 البطاطس المقلیة أو سلطة البطاطس 

 ھریس التفاح

 الوجبة الرئیسیة 
 لقمات الناتشو 

 
 الخیارات للطبق الجانبي 

 كوب الصلصة 
 یخنة حبوب الفاصولیا الثالث

 مكعبات الخوخ 

 الوجبة الرئیسیة 
 ساندوتش دجاج

 
 الخیارات للطبق الجانبي 
 مقرمشات البطاطا الحلوة

 قطع األناناس 

 الوجبة الرئیسیة 
 Cherry Blossomدجاج 

 
 الخیارات للطبق الجانبي 
 أرز مقلي بالخضروات 

 فول الصویا المتبل 
 مكعبات الكمثرى 

 الوجبة الرئیسیة 
 بیتزا بالجبن 

 
 الخیارات للطبق الجانبي 

 البروكلي والجبن 
 العلیق والباشن فروت مثلجات توت 

27 28    
 الوجبة الرئیسیة 
 لفائف الالزانیا

 
 الخیارات للطبق الجانبي 

 فاصولیا خضراء
 ھریس التفاح

 الوجبة الرئیسیة 
 تاكو بالدجاج على الطریقة المنزلیة 

 الخیارات للطبق الجانبي 
التورتیال كاملة الحبوب أو الخالیة من  

 الغلوتین 
 المقليالفول المھروس 

 مكعبات الخوخ 

   

 وجبات رئیسیة بدیلة 
 WoWichأو   PB&Jشطیرة  

 سیاباتا میلت حارة أو عادیة 

 وجبات رئیسیة بدیلة 
 WoWichأو   PB&Jشطیرة  

 كاسادیا بالجبن 

 وجبات رئیسیة بدیلة 
 WoWichأو   PB&Jشطیرة  

   Munchableبیتزا 

 وجبات رئیسیة بدیلة 
 الجبن المحمص 
 سلطة طازجة

 رئیسیة بدیلة وجبات 
 WoWichأو   PB&Jشطیرة  

 ساندوتش دیلي 

 المشروم
 ال النباتات، عكس على المشروم،

 مصدر إنھا. لینمو ضوء إلى یحتاج
 !ب  بفیتامین ثري

 الزراعة وزارة لمتطلبات  مستوفیة لدینا الطعام  قوائم
 األمریكیة

 للتغییر  عرضة الطعام قائمة عناصر
  

 

ً  نباتیة خیارات یوجد  یومیا

 الشھرحصاد

 تعلمھل
 

 الحبوب من غذاء ھو الفشار

 !الكاملة

  
 

 
 
 

 

 السمك على یحتوي

 %1 الدسم منزوع حلیب

ً  الطازجة والخضار الفواكھ  یومیا

 لحم على یحتوي
 الخنزیر 

  

 الغلوتین  من خالي


