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 لاألسبوع األو   عام الصحيقائمة الط  

 

 
 1األسبوع   بتالس   الجمعة الخميس  األربعاء  الثاءالث   األثنين األحد

مع خيار    جبن فيتاساندويتش  
 و نعناع

 مع قطع خيار زعتر كرواسان 

خبز بساندوتش جبن كريمي  
 خيار قطع  مع  الزيتون

 مناقيش زعتر 

مع خبز  الخضروات أومليت 
 خياروقطع  عربي 

حليب بدون كورن فالكس مع  

 دسم

مع قطع  موزاريال جبنكريب  
 خيار

الصلصة  مع البيضاءالفاصوليا  
 الخبز العربيمع  الحمراء

 مع قطع خيار  مناقيش زعتر 

أومليت بالبقدونس على الطريقة  
 خيارمع قطع  اللبنانية

مع  دويتش الحلوم المشوي سان 
 الزعتر و الخضروات

 كلوب ساندويتش بالجبنة والحبش 
 مع الخردل و المخلل 

 

 فطيرة سبانخ 

 عربي حمص بالطحينة مع خبز 

 األفطار

 كفتة  مع األرز بالزعفران 

صيادية سمك مع األرز  
 البسمتي

الباستا المكسيكية مع اللحم  
 المفروم وصلصة الجبن

 

مع بطاطا  سمبوسك السمك 
 بالكزبرة

 الطريقة على الدجاج مع أرز 
 اللبنانية

 الفاصولياء الخضراءيخنة  
)صالونة  مع األرز باللحم المفروم 

 فاصوليا مع طماطم(

  كاري السمك مع األرز 

 دجاج تندوري مع األرز  

 ريزوتو الدجاج والجبن  

مع  باللحم المفروم  يخنة البازالء 
 )صالونة بازالء وجزر ولحم( األرز

)كرات عجين  مغربية الدجاج 
 وحمص ودجاج(

 األرز مع الجمبري كاري 

سمك مشوي بالليمون مع خلطة  
 السبانخ والحمص 

سباغيتي بولونيز)باستا باللحم  
 المفروم مع صلصة الطماطم(

 الغذاء

 تبولة 
نسواز)تونا وبطاطا وخس سلطة 

 وفاصوليا خضرا(
 شوربة الخضروات  سلطة الجرجير والشمندر  الدجاج القيصرية سلطة ورق عنب محشي

)فلفل،  مع الدجاج يونانيةسلطة 
 طماطم، بصل، خيار، جبن فيتا، دجاج(

 ساطة الغذاء

 رغر دجاجب 

 لحمرغر ب 

 المشوية البطاطا مع الدجاج كفتة 

و مغمورة )باذنجان مع الحمص(   
   خبز عربي

مع شاورما لحم ساندويتش  
 الطحينة 

 خلطة العدس والكينوا  

حينة فل مع الط الفال ساندويتش 

 الخضرواتو

 كلوب ساندويتش التونة  

 

ستيك الدجاج مع الصلصة  
 الهنغارية و الجزر

)بصل,  الخضرواتببيتزا  
 زيتون,طماطم,فلفل اخضر(

سندوتش الكفتة الصينية مع  
 الحمص وقطع المخلل

مع القمح على  لحم) بالفريكة لحم 

 (اللحمطريقة األرز مع 

مع  شيش طاووقساندويتش  
و الكولسلو )سلطة  حمص بالطحينة
 ملفوف و جزر(

 كاساديا الخضروات 
 )تورتيال محشوه بالخضروات (

 العشاء

 شوربة الخضروات اورزو باللحمشوربة  الفطر شوربة شوربة الدجاج بالكريمة شوربة العدس
جزر،  شوربة منستروني )شعيرية،

 طماطم، دجاج(
 سلطة العشاء مع الدجاج شوربة الخضروات

 ماربل كيك 

 فوشار 

 جيلي كاسترد 

 بسكويت مملح 

 ترمس 

 الشكوالته فوندان 

 فوشار 

 مهلبيه 

 بسكويت مملح 

 ترمس 

 بسبوسة 

 فوشار 

 كاسترد 

 بسكويت مملح 

 ترمس 

 كيك الشوكوالته 

 فوشار 

 بودينغ االرز 

 بسكويت مملح 

 ترمس 

 فيكتويا كيك 

 فوشار 

 جيلي  

 بسكويت مملح 

 ترمس 

 سابلي الشوكوالته 

 فوشار 

 الشوكوالته كاسترد 

 بسكويت مملح 

 ترمس 

 تيراميسو 

 فوشار 

 كاسترد شارلوت 

 بسكويت مملح 

 ترمس 

  1سناك 
اختر خيار 
واحد فقط 
 من القائمة

 فاكهة فاكهة فاكهة فاكهة فاكهة فاكهة
 2 سناك فاكهة

 لداخلتوضيح خياراتكم المفضله يرجي وضع عالمة  
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عام الصحي األسبوع الق انيائمة الط   ث 

 لتوضيح خياراتكم المفضله يرجي وضع عالمة داخل 

 

 

 

 2األسبوع الّسبت الجمعة الخميس األربعاء الثاّلثاء األثنين األحد

مع    توست ناشف مع جبن كريمي 

 وقطع خيار

فتة حمص)حمص، لبن، خبز  
 محمص(

 خيارمع قطع  لحم بعجين 

فطيرة الجبن على الطريقة  

 مع  قطع خيار التركية

فول مدمس مع خبز عربي و  

 قطع خيار

  ونعناع لفائف البيتزا بالزعتر 

 مع  قطع خيار

 كورن فليكسمع  حليب بدون دسم 

 و السوداني الفول بزبدة كريب 
 الشوكوالته

مع قطع  منقوشة جبنة عكاوي  
 خيار 

مع   تورتيال الجبن مع الحبش 
 خيارمع قطع  الخردل و المخلل

 ساندويتش جبنة الشيدر 

 والخضروات

 وافل مع صوص الشوكوال 
 

 خيارمع قطع  رول  زعتر 

الفستق و مربى  زبدةتوست  
 الفراولة

 األفطار

 

 برياني لحم   

السمك المكسيكي بالطماطم وصلصة  

 الليمون مع الخضروات

 مفروم  و لحم أرز مع فول  

 ريزوتو اللحم بالجبن  

لحم منغولي مع الخضروات    

 ونودلز 

 البطاطا مع باربكيو دجاج 

ستروغونوف بقري مع  

األرز)شرائح ستيك مع صلصة بيضاء 

 والفطر(

مع أرز باللحم  صالونة بامية  
 بالشعيرية

السمك المخبوز في الفرن مع  

و الجبن والبطاطا مع  الخضروات 

 البروكولي 

لحم بقري مكسيكي مع أرز  

 مكسيكي

 كبسة دجاج  

 

 ى الملفوف المحش 

الدجاج على البيض مع نودلز  

 الطريقة الصينية

 الزانيا اللحم 
 الغذاء

 سلطة التونا والباستا هوايان سلطة  خضراءسلطة 
)فلفل،  مع الدجاج يونانيةسلطة 

 طماطم، بصل، خيار، جبن فيتا، دجاج(
 تبولة شوربة الفطر سلطة التونا والخضروات

سلطة 
 الغداء

 لزانيا الخضروات  

دجاج انشيالدا مع ساندويتش  

الغواكامول)دجاج بخبز التورتيال بالطريقة 

 المكسيكية(

)باستا مع باستا بومودورو  

 صلصة الطماطم(

القرنبيط مع صلصة غراتان  

  الباسميل و الجبن

 بيتزا البطاطا 

 الجبنو الدجاجكلوب ساندويتش  

سياخ مع ا سمبوسك دجاج  ولينغتون 

 الخضار المشوية

 الطحينةكبة بالصينية مع  

 كبة البطاطا  

باستا بالنكهة الهندية باستا بالنكهة  

 الهندية مع دجاج) باستا، دجاج،

طماطم، مشروم، سبانخ، بودرة 
 الزعفران، بودرة الكاري(

 تورتيال الدجاج المقرمش 

ساندويتش السمك بالتورتيال مع  

 الخضروات 

 و بالكزبرة المشوي السمك   

 بالكزبرة بطاطا  مع الطحينة

 كشري مصري 
 العشاء

 الخضرواتشوربة  شوربة اورزو باللحم شوربة الفطر شوربة الدجاج بالكريمة شوربة العدس
شوربة منستروني )شعيرية، جزر، 

 طماطم، دجاج(
 مع الدجاج شوربة الخضروات

سلطة 
 العشاء

 مرتترافل ال 

 فوشار 

 جيلي كاسترد 

 بسكويت مملح 

 ترمس 

 براونيز 

 فوشار 

 مهلبيه 

 بسكويت مملح 

 ترمس 

 عيش السرايا 

 فوشار 

 كاسترد 

 بسكويت مملح 

 ترمس 

 سويس رول بصلصة الشوكوالتة 

 فوشار 

 االرزبودنغ  

 بسكويت مملح 

 ترمس 

 كيك ريد فيلفت 

 فوشار 

 جيلي 

 بسكويت مملح 

 ترمس 

 مافن الشوفان مع التوت البري 

 فوشار 

 كاسترد الشوكوالتة 

 بسكويت مملح 

 ترمس 

 كيكة الجزر 

 فوشار 

 كاسترد شارلوت 

 بسكويت مملح 

 ترمس 

  1سناك 
اختر خيار 
واحد فقط 
 من القائمة

 
 فاكهة

 
 فاكهة

 
 فاكهة

 
 فاكهة

 
 فاكهة

 
 2 سناك فاكهة فاكهة
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 قائمة الطعام الصحي األسبوع الثالث

 

 
  3األسبوع  السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء  األثنين األحد

فيتا مع قطع  جبنة سمبوسك 
 خيار

مع خبز عربي  اومليت السبانخ 
 خيارمع قطع 

بودينغ الشوفان مع  
 المكسرات والقرفة

حمص بالطحينة مع خبز  
 عربي

 كريب مع العسل 

 لبن، باذنجان،)باذنجان فتة 
 (محمص خبز

 مع قطع خيار كرواسان زعتر 

 التوست بالمربى و الجبن كرمي 

مع  عكاوي جبنةمنقوشة  
  قطع خيار

 الشوكوالتة كرواسان 

 وقطع الحبق مع الحلوم ساندوتش 
 خيار

 بانكيك مع البرتقال والمكسرات 

مع قطع  اساندويتش جبنة فيت 
  خيار

فطيرة الجبن على الطريقة  
 مع  قطع خيار  التركية

 األفطار

بطاطا محشية مع صلصة  
 الطماطم واالرز بالشعيرية 

مع بطاطا  دجاج بالخردل  
 بالجبن و البروكولي

كبة باللبن مع االرز  
 االبيض

 باللحم  خضرواتيخنة  
 مع األرز

  محشية وباذنجان كوسا 

دجاج وبطاطا مخبوزة بالفرن مع  
 صلصة الليمون والكزبرة

 بالكزبرةكبة السمك مع بطاطا  

كفتة مخبوزة مع طحينة  
 والبطاطا وخبز عربي

دجاج مع ) دجاج بالفريكة 

 (القمح على طريقة األرز مع الدجاج

فطر تيك  مع الس 
  والبطاطا المهروسة

)كرات  شيش برك باللبن مع أرز 
 عجين محشوه باللحم المفروم(

 برجر الدجاج الكريسبي 

كوسا باللبن واللحم المفروم  
 مع االرز بالشعيرية 

 الهامور مع تاغلياتيلي باستا 

 الغذاء

 شوربة العدس ورق عنب التبولة و الكينواسلطة  الباستا اليونانيةسلطة  خضراء سلطة   فتوش
)خس، خرشوف، فطر، باناشيه سلطة 

 تونا(
سلطة 
 الغذاء

 دجاج الشورما ساندويتش  

الدجاج  بوريتو ساندويتش 
 (وطماطم وخس جبن معدجاج )

مع دجاج  باستا الفريدو 
 فطرمشوي وكريمة ال

 كاساديا الخضروات 
 )تورتيال محشوه بالخضروات (

 معباستا تاغلياتيلي  
)بروكولي، قرنبيط،  الخضروات

 بازالء، جزر(

  العدس مع خبز عربييخنة  

  الدجاجشاورما ساندويتش   

 دجاج فاهيتاساندويتش  
خضروات والصلصة  ،التورتيالب

 الجواكامولي و المكسيكية

كلوب ساندويتش الدجاج  
 مع الجبن  

)بصل,  خضرواتبيتزا  
 زيتون,طماطم,فلفل اخضر(

 خلطة العدس و الكينوا  

ساندويتش ) ساندويتش فيالدلفيا 
 والفطرستيك مع الجبن 

)ساندويتش الدجاج مسخن 
 بالطريقة الشرقية(

شيش طاووق مع  ساندويتش 
كولسلو )سلطة و الحمص بالطحينة

 ملفوف و جزر(

 العشاء

 شوربة الخضروات شوربة اورزو باللحم شوربة الفطر شوربة الدجاج بالكريمة شوربة العدس
شوربة منستروني )شعيرية، جزر، 

 طماطم، دجاج(
 مع الدجاج شوربة الخضروات

سلطة 
 العشاء

 كوكيز الشوفان 

 فوشار 

 جيلي كاسترد 

 بسكويت مملح 

 ترمس 

 ام علي 

 فوشار 

 مهلبيه 

 بسكويت مملح 

 ترمس 

 بودنغ االرز 

 فوشار 

 كاسترد 

 بسكويت مملح 

 ترمس 

 معمول الشفان 

 فوشار 

 بودنغ االرز 

 بسكويت مملح 

 ترمس 

 شوكوالتة سويسس 

 فوشار 

 جيلي 

 بسكويت مملح 

 ترمس 

 التوت البريتشيز كيك  

 فوشار 

 كاسترد الشوكوالتة 

 بسكويت مملح 

 ترمس 

 بالك فوريست كيك 

 فوشار 

 كاسترد شارلوت 

 بسكويت مملح 

 ترمس 

  1سناك 
اختر خيار 
واحد فقط 

من 
 القائمة

 2 سناك فاكهة فاكهة فاكهة فاكهة فاكهة فاكهة فاكهة

 لتوضيح خياراتكم المفضله يرجي وضع عالمة داخل 
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 رابعقائمة الطعام الصحي األسبوع ال

 

 

 لتوضيح خياراتكم المفضله يرجي وضع عالمة داخل 

  4األسبوع  السبت الجمعة  الخميس  األربعاء الثالثاء  األثنين   األحد

أومليت الحبش مع الخبز  
 مع قطع خيار العربي

 سينامون رول 

كلوب ساندويتش بالجبنة  
مع المخلل و الخردل  والحبش
 خيارمع قطع 

الفاصوليا البيضاء مع  
 و الخبز العربي صلصة حمراء

 مع قطع خيار الزعتر كرواسان 

مع حليب بدون  مافن الفواكه 
 دسم

و المكسرات كورن فالكس  
 و الحليب

مع  لبنة محمص معتوست  
 مع قطع خيار زعتر

  خيارلحم بالعجين مع قطع  

  بيتزا الخضراوات 

مع قطع  عكاوي جبنة منقوشة 
 خيار 

 زعتر و إيدام ةجبن ساندويتش 

مع  البيتزا والزعترف لفائ 
 قطع خيار

 الشوكوالتةكرواسان  
 األفطار

البطاطا واللحم مع أرز يخنة  
 بالشعيرية

 الطريقة على مخبوز دجاج 
 البطاطا مع اإليطالية

الدجاج المحشي  
بالموتزريال والسبانخ مع 

 المهروسة  البطاطا 

 السمك المشوي مع الفريكة  

يتي اسباغاسكالوب دجاج مع  
 بالصلصة الحمراء 

 داود باشا مع األرز 
 )كرات الكفته مع صالونة حمرا(

الخضروات بالجبن ريزوتو  
 )بروكولي، القرنبيط و الجزر(

مع  فيليه السمك األسباني 
 البطاطا بالكزبرة 

 برياني دجاج  

 مع المفروم باللحم سبانخ 
 بالشعيرية األرز

 صيادية الدجاج   
)ارز علي طريقة الصيادية مع 

 الدجاج (

الستيك البقري مع الخردل  
 أرز اللوز و   والسمسم

أسياخ الدجاج باكليل الجبل  
 مع أرز 

 كبسة لحم  
 الغذاء

 تبولة شوربة الدجاج بالكريمة الشيفسلطة  خضراء سلطة  والباستا التونا سلطة فتوش القيصرية الدجاجسلطة 
سلطة 
 الغذاء

 مدردة ) أرز مع العدس ( 

كاساديال الدجاج ) خبز  
 التورتيال بالدجاج والجبن (

 برغر الدجاج المشوي 

 كريب السبانخ مع الباشميل  

 ساندويتش الخضروات المشوية 

مع  لفائف الباذنجان المحشية 
 شباتا الصلصة الطماطمو خبز 

مع صلصة  بالدجاجباستا  
 الحبق

 الفلوت المشوي   
 )ساندويتش تورتيال بالدجاج (

 فتة حمص باللبن 

 طيرة اللحم االيطالية ف 

الخبز المحشي بالباذنجان  
 والكوسا والطماطم

 المشويساندويتش الجمبري  

 لزانيا الخضروات  

 العشاء المقرمش الدجاج تورتيال   

 شوربة الخضروات شوربة اورزو باللحم شوربة الفطر شوربة الدجاج بالكريمة شوربة العدس
شوربة منستروني )شعيرية، جزر، 

 طماطم، دجاج(
 مع الدجاج شوربة الخضروات

سلطة 
 العشاء

 ترافل الشوكوالتة 

 فوشار 

 جيلي كاسترد 

 بسكويت مملح 

 ترمس 

 سفوف 

 فوشار 

 مهلبيه 

 بسكويت مملح 

 ترمس 

 قطايف بالقشطة 

 فوشار 

 كاسترد 

 بسكويت مملح 

 ترمس 

 إكلير الشوكوالتة 

 فوشار 

 بودنغ االرز 

 بسكويت مملح 

 ترمس 

 ميلفوي 

 فوشار 

 جيلي 

 بسكويت مملح 

 ترمس 

 كيكة دريزل بالليمون 

 فوشار 

 كاسترد الشوكوالتة 

 بسكويت مملح 

 ترمس 

 كيك نوقاتين 

 فوشار 

 كاسترد شارلوت 

 بسكويت مملح 

 ترمس 

  1سناك 
اختر 
خيار 

واحد فقط 
من 
 القائمة

 2 سناك فاكهة فاكهة فاكهة فاكهة فاكهة فاكهة فاكهة


