
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثنين
5 6 7 8 9 

 الرئيسي الطبق
 على المحمص الفرنسي الخبز

 قضيب
 أو

 بالحبوب البايجل خبز

 الرئيسي الطبق
 الجبن و البيض ساندويش

  أو
 الكاملة بالحبوب البايجل خبز

 الرئيسي الطبق
 للفطور الشوفان كعكة

  أو
 الكاملة بالحبوب البايجل خبز

 

 الرئيسي الطبق
  صغيرة فطائر
   أو

 الكاملة بالحبوب البايجل خبز

 الرئيسي الطبق
  الدجاج بسكويت
   أو

 الكاملة بالحبوب البايجل خبز

12 13 14 15 16 

 الرئيسي الطبق
 بالقرفة البايجل خبيزات

   أو
 الكاملة بالحبوب البايجل خبز

 الرئيسي الطبق
  السجق أصابع و فطيرة

  أو
 الكاملة بالحبوب البايجل خبز

 الرئيسي الطبق
 الموز خبز

  أو
 الكاملة بالحبوب البايجل خبز

 

 الرئيسي الطبق
 الفطور بيتزا

  أو
 الكاملة بالحبوب البايجل خبز

 الرئيسي الطبق  
  السجق قطع و فطيرة

  أو
 الكاملة بالحبوب البايجل خبز
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 الرئيسي الطبق
 على المحمص الفرنسي الخبز

 قضيب
 أو

 بالحبوب البايجل خبز

 الرئيسي الطبق
 الجبن و البيض ساندويش

  أو
 الكاملة بالحبوب البايجل خبز

 الرئيسي الطبق
 للفطور الشوفان كعكة

  أو
 الكاملة بالحبوب البايجل خبز

 

 الرئيسي الطبق
  صغيرة فطائر
   أو

 الكاملة بالحبوب البايجل خبز

 الرئيسي الطبق
 متنوعة حبوب
  أو

 الكاملة بالحبوب البايجل خبز

 
26 27 28 1 2 

 الرئيسي الطبق
 بالقرفة البايجل خبيزات

   أو
 الكاملة بالحبوب البايجل خبز

 الرئيسي الطبق
  السجق أصابع و فطيرة

  أو
 الكاملة بالحبوب البايجل خبز

 

 الرئيسي الطبق
 بالقرفة مشبع خبز

  أو
 الكاملة بالحبوب البايجل خبز

 

 الرئيسي الطبق
 الفطور بيتزا

  أو
 الكاملة بالحبوب البايجل خبز

 المحلية الكعكات يوم
 (!دونات) المقلية

 

المركزي للمطبخ اءالغذ و الفطور طعام قائمة  

 

 2018 فبراير

 

 مضمون رضاء

 :الفطور وجبة تشمل
  جانبيين طبقين أو طبق و واحد رئيسي طبق

 أو فاكهة من متكون  الجانبيين الطابقين أحد يكون أن يجب*
 فاكهة عصير

 أو
جانبية أطبقة 3-4 و رئيسي طبق ال  
 أو فاكهة من متكون الجانبيين الطابقين أحد يكون أن يجب•

 فاكهة عصير

الفطور وجبة في يوميا متوفرة  
حبوب تشكيلة    

الصغيرة المافن فطائر  
الدهون من خال الزبادي  

فواكه كأس /طارجة فاكهة  
فاكهة عصير 100%  

مجفف توت /زبيب  
دسم% 1 أو الدسم من خال حلبيب  

الفستق زبدة كأس  
الجبنية الكريمة كأس  

 

الصحي فطورك إختر  

 
 

 
 

www.pittsburghpublicschoollunch.wordpress.com 

 المدرسي الفطور وبرنامج الطفل تغذية

 * لتغذيةل األمريكية الزراعة وزارة  متطلبات تلبي اإلفطار قائمة
 الفطور في 350-500: حرارية سعرات
 الفطور في الحرارية سعراتال من< 10: %المشبعة الدهون

 الفطور في< ملغ540: الصوديوم

 
 الخامس الصف إلى الروضة مستويات من األسبوعية المتوسطات إلى ستناداا *

 

 

 

 

 الحليب أنواع جميع توفير يتم
 مملوكة محلية ألبان مزارع من

 .أسر طرف من

الجانبية الفطور أطبقة  
 

 
 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثنين
5 6 7 8 9 

 الرئيسي الطبق خيارات
 (اثنان)صغير بالجبنة برغر

 الفول بزبدة قشرة دون  ساندوتش
 (المربى)الهالم و السوداني
 في جبن و الرومي الديك لحم شريحة

 بريتزل ساندويش
 الجانبي الطبق خيارات

 الجبن و القرنبيط
 اآلناناس قطع كأس

 طازجة خضر/فواكه تشكيلة

 الرئيسي الطبق خيارات
 مرق و   بالدجاج صغيرة ساندوتشات
  التارياكي

 المحمص الجبن
 بوريتو في ملفوفة جبن و فاصوليا

 
 الجانبي الطبق خيارات

 الحلوة الصفراء الذرة
 إجاص كأس

 طازجة خضر/فواكه تشكيلة

 الرئيسي الطبق خيارات
 البايجل خبز من صغيرة قطع

 الفول  بزبدة قشرة دون  ساندوتش 
 ( المربى)الهالم و السوداني

      طازج إيطالي ساندوتش
 

 الجانبي الطبق خيارات
 الرانش بصلصة صغيرة طماطم
 الموز و الفراولة صلصة كأس

 طازجة خضر/فواكه تشكيلة

 الرئيسي الطبق خيارات
 الثوم خبز و عظام بدون دجاج أجنحة
  المحمص الجبن
 الذهبي الشمندر  سالطة

 
 

 الجانبي الطبق خيارات
 الفستق زبدة و الكرفس
  اليوسفي البرتقال كأس

 طازجة خضر/فواكه تشكيلة
 

 الرئيسي الطبق خيارات
 صلصة&  الموتزاريال جبنة أصابع

  المارينيرا
 الفول  بزبدة قشرة دون  ساندوتش
 (المربى)الهالم و السوداني
 جبن و الرومي الديك لحم  ملفوف

 الجانبي الطبق خيارات

 مطبوخة فاصوليا
  المثلج الفواكه عصير كأس

 طازجة خضر/فواكه تشكيلة

 12 13 14 15 16 
 الرئيسي الطبق خيارات

 الحبوب خبز على الدجاج ساندوتش
 البطاطس دوائر مع  الكاملة

 الفول  بزبدة قشرة دون  ساندوتش
  المربى)الهالم و السوداني
 في جبن و الرومي الديك لحم شريحة

 بريتزل ساندويش
 الجانبي الطبق خيارات

 اآلناناس قطع كأس
 طازجة خضر/فواكه تشكيلة

 الرئيسي الطبق خيارات
 مع الكاملة الحبوب خبز على برغر

 حلوة بطاطس
  المحمص الجبن

 بوريتو في ملفوفة جبن و فاصوليا
 الجانبي الطبق خيارات

 إجاص كأس
 طازجة خضر/فواكه تشكيلة

 الرئيسي الطبق خيارات
بالجبن شخصية بيتزا  

 الفول  بزبدة قشرة دون  ساندوتش
  (المربى)الهالم و السوداني

 طازج إيطالي ساندوتش
 الجانبي الطبق خيارات

 الرانش بصلصة طازج خيار
 مثلج فواكه عصير
 طازجة خضر/فواكه تشكيلة

 الرئيسي الطبق خيارات
علبة/كيس في التاكو  
  المحمص الجبن
 الذهبي الشمندر  سالطة

 الجانبي الطبق خيارات
الرز و بالذرة السوداء الفاصوليا  

  اليوسفي البرتقال كأس
 طازجة خضر/فواكه تشكيلة

 

 الرئيسي الطبق خيارات
 كأس مع بالجبن مملوءة خبز أصابع
 للغمس المارنرا صلصة

 الفول  بزبدة قشرة دون  ساندوتش
 (المربى)الهالم و السوداني

 جبن و الرومي الديك لحم  ملفوف 
 الجانبي الطبق خيارات

  القرنبيط سلطة
 المثلج الفواكه عصير كأس

 طازجة خضر/فواكه تشكيلة
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 الرئيسي الطبق خيارات

 الثوم خبز و  صغيرة دجاج قطع
 الفول بزبدة قشرة دون  ساندوتش
 (المربى)الهالم و السوداني
 في جبن و الرومي الديك لحم شريحة

 بريتزل ساندويش
 الجانبي الطبق خيارات

 الجبن و القرنبيط
 اآلناناس قطع كأس

 

 الرئيسي الطبق خيارات
 مطبوخة فاصوليا مع خبز في نقانق
  المحمص الجبن

 بوريتو في ملفوفة جبن و فاصوليا
 الجانبي الطبق خيارات

 إجاص كأس
 طازجة خضر/فواكه تشكيلة

 الرئيسي الطبق خيارات
 و الخضراء البازالء مع جبن و معكرونة

 العشاء خبز
 الفول بزبدة قشرة دون  ساندوتش
 (المربى)الهالم و السوداني

 طازج إيطالي ساندوتش
 الجانبي الطبق خيارات

 الموز و الفراولة صلصة كأس
 طازجة خضر/فواكه تشكيلة

 الرئيسي الطبق خيارات
 و الخضراء الفاصوليا مع دجاج شرائح

  مقرمشات
  المحمص الجبن
 الذهبي الشمندر  سالطة

 الجانبي الطبق خيارات
  اليوسفي البرتقال كأس

 طازجة خضر/فواكه تشكيلة

 

 الرئيسي الطبق خيارات
 المحمص الجبن

 الفول  بزبدة قشرة دون  ساندوتش
 (المربى)الهالم و السوداني

 
 الجانبي الطبق خيارات

 الحلوة البطاطس مقرمشات
  المثلج الفواكه عصير كأس

 طازجة خضر/فواكه تشكيلة

 
 

26 
 الرئيسي الطبق خيارات

 مع المفروم اللحم كويرات ساندوتش
 الحلوة الذرة

 الفول بزبدة قشرة دون  ساندوتش
 (المربى)الهالم و السوداني

 في جبن و الرومي الديك لحم شريحة
 بريتزل ساندويش
 الجانبي الطبق خيارات
 اآلناناس قطع كأس

خضر/فواكه تشكيلة  
  

27 
 الرئيسي الطبق خيارات

 الحبوب خبز على الدجاج ساندوتش
 مقلية حلوة بطاطس مع  الكاملة
  المحمص الجبن

 بوريتو في ملفوفة جبن و فاصوليا
 الجانبي الطبق خيارات

 إجاص كأس
 طازجة خضر/فواكه تشكيلة

 

28 
 الرئيسي الطبق خيارات

 و مطبوخة فاصوليا مع بالذرة نقانق
 العشاء خبز

 الفول بزبدة قشرة دون  ساندوتش
 (المربى)الهالم و السوداني

 طازج إيطالي ساندوتش
 الجانبي الطبق خيارات

 الخوخ صلصة كأس
 طازجة خضر/فواكه تشكيلة

 

 الرئيسي الطبق خيارات
 الثوم خبز مع اللحم مرق و سباغيتي
  المحمص الجبن
 الذهبي الشمندر  سالطة

 الجانبي الطبق خيارات
 الرانش بصلصة طازج خيار
  اليوسفي البرتقال كأس

 طازجة خضر/فواكه تشكيلة
 

2 
 الرئيسي الطبق خيارات

 شخصية الجبن  بيتزا
 الفول  بزبدة قشرة دون  ساندوتش
 (المربى)الهالم و السوداني
 جبن و الرومي الديك لحم  ملفوف

 الجانبي الطبق خيارات
 حمص و طازج بروكلي
  المثلج الفواكه عصير كأس

 طازجة خضر/فواكه تشكيلة

الصحي غذاءك إختر  
 

 
 

 
 

 مكونات 3 عن يقل ال ما خترإ

 يجب. المقدمة  اتوجبال 5 من

 المكونات أحد كونت أن
 .خضرة أو فاكهة المختارة

 

 

 

 ،الحبوب، الخضر ،الفاكهة: وجبةال مكونات

الحليب و ،اللحوم بديل/  اللحوم  

طنيالو المدرسي والغذاء األطفال يةتغذ برنامج  

 * لتغذيةل األمريكية الزراعة وزارة  متطلبات تلبي الغذاء قائمة
 الغذاء في 550-650: حرارية سعرات
 الغذاء في الحرارية سعراتال من< 10: %المشبعة الدهون

 الغذاء في< ملغ 1230: الصوديوم

 
 الصف إلى الروضة من لمستويات األسبوعية المتوسطات إلى استنادا *

 الخامس
levels 

 

 

     الشهر حصاد      

 الطازج الذهبي الشمندر سلطة بتناول إستمتعوا
 .الكافتيريا في خميس يوم كل

 

يوميا متوفرة لحوم بدون إختيارات  
 حبوب المخبوزات من% 100

 كاملة

المدرسة إلى المزارع من % 1 أو الدسم من خال حلبيب 
 يوميا دسم

الخنزير لحم على يحتوي  

 طازجة خضرة و فاكهة
 يوميا

طعامك إعرف  

 مضمون رضاء

 

الذهبي الشمندر  

   :طرف من الشهر هذا حصاد لكم قُّدم    

 


