
الئحة الطعام DE-ÖKO-044

تار�ــــخ القائمة 1  �
�د�ل ن�ا�� ( �

القائمة 2 (ن�ا��

� 3 يناير االثن�� وات عض��ة خف�فة ؛ فوا�ه عض��ة 0 عضوي (1) مع صلصة الطماطم (طماطم عض��ة) (7) ؛ خ"�
إس5اجي12 وات عض��ة خف�فة ؛ فوا�ه عض��ة 0 عضوي (1) مع صلصة الطماطم (طماطم عض��ة) (7) ؛ خ"�

إس5اجي12
� را09 ) (1،3،7) ، صلصة الطماطم (طماطم عض��ة) � الر09 ، =اب?�<ا ، =صل ونعناع (عضوي: برغل ، =اب?�<ا ، =صل ، ج�;  برغل مع ج�;
وات عض��ة خف�فة ؛ فوا�ه عض��ة (7) ؛ خ"�

الثالثاء 4 يناير
وات عض��ة خف�فة ؛ كومبوت  شورSة ك?�مة الس5انخ (عضوي: س5انخ ، ك?�مة) (3.7) ؛ طبق الدخن الحلو (حل�ب عضوي) (3) ؛ خ"�
مصن�ع من الVرز العضوي

وات عض��ة خف�فة ؛ كومبوت  شورSة ك?�مة الس5انخ (عضوي: س5انخ ، ك?�مة) (3.7) ؛ طبق الدخن الحلو (حل�ب عضوي) (3) ؛ خ"�
مصن�ع من الVرز العضوي

وات  شورSة ك?�مة الس5انخ (عضوي: س5انخ ، ك?�مة) (3.7) ؛ عص�دة سم�د من الحبوب الWاملة (عضوي: حل�ب ، سم�د) (1.3) ؛ خ"�
عض��ة خف�فة ؛ كومبوت مصن�ع من الVرز العضوي

األرSعاء 5 يناير
ائح الخضار ، ك?�م) (3.7) ، =طاطس عض��ة ؛ سلطة ملفوف أب�ض مع bc :ائح الخضار (عضوي bc 0 صلصة الفجل مع

�e لحم ال5قر 
(10) التفاح ، جزر (عضوي: ملفوف أب�ض ، تفاح ، جزر) ، صلصة السمسم

وات ، ك?�مة) (3.7) ، =طاطس عض��ة ؛ سلطة ملفوف أب�ض مع التفاح ، جزر 0 صلصة الفجل (عض��ة: خ"�
�e وات ملونة  خ"�

(10) (عضوي: ملفوف أب�ض ، تفاح ، جزر) ، صلصة السمسم
ة العدس (1،2،7) مع كوارك (عضوي: كوارك ، حل�ب) (3) وز�ت =ذر الVتان ؛ سلطة ملفوف أب�ض مع التفاح ، جزر (عضوي �rفط: 
(ملفوف أب�ض ، تفاح ، جزر) ، صلصة السمسم (10

الخمtس 6 يناير
 طاجن نودل س5انخ مع سمك السلمون (عضوي: س5انخ ، نودلز ، ك?�مة) (1،2،3،5،7) ، صلصة الطماطم =الفوا�ه (طماطم عض��ة)
وات عض��ة خف�فة ؛ فوا�ه عض��ة (7) ؛ خ"�

 طاجن معكرونة =الس5انخ مع جذر الشمندر ، =ذور الVتان (عضوي: الس5انخ ، النودلز ، الشمندر ، الV?�مة) (1،2،3،7) ، صلصة
وات عض��ة خف�فة ؛ فوا�ه عض��ة الطماطم =الفوا�ه (الطماطم العض��ة) (7) ؛ خ"�

وات عض��ة خف�فة ؛ فوا�ه عض��ة 0 نقانق (1.2) ؛ خ"�
1zا|0 مع مكع5ات ال5طاطس (عضوي: {ا|0 ، =طاطس ، قشدة) (3.7) ، ن5ا}

الجمعة 7 يناير وات خف�فة فوا�ه عض��ة � الرا09 العضوي) (3.7) ؛ خ"� � الرا09 (ج�; معكرونة عض��ة (1) ، فلفل ، طماطم ، جزر وج�; وات خف�فة فوا�ه عض��ة � الرا09 العضوي) (3.7) ؛ خ"� � الرا09 (ج�; معكرونة عض��ة (1) ، فلفل ، طماطم ، جزر وج�; وات خف�فة فوا�ه عض��ة � عضوي) (3.7) ؛ خ"� � (ج�; مقالة =طاطس برو{~0 (=طاطس عض��ة) (7) ، صلصة ج�;

� 10 يناير االثن��
وات عض��ة وات ، أرز) (7) ، صلصة الVر{م (حل�ب عضوي) (1،3،7) ؛ خ"�  الخضار المق~0 مع أرز الحبوب الWاملة (عضوي: خ"�
خف�فة ؛ فوا�ه عض��ة

وات عض��ة وات ، أرز) (7) ، صلصة الVر{م (حل�ب عضوي) (1،3،7) ؛ خ"�  الخضار المق~0 مع أرز الحبوب الWاملة (عضوي: خ"�
خف�فة ؛ فوا�ه عض��ة

وات عض��ة خف�فة ؛ فوا�ه � {امل عضوي (1) ؛ خ"� ;rض ، =طاطس) (7) ، خ� �خنة الVرنب األب�ض مع ال5طاطس (عضوي: ملفوف أب
عض��ة

الثالثاء 11 يناير وات خف�فة بودنغ الVرام�ل (حل�ب عضوي) (3) كرات الدجاج (2.7) مع صلصة الrV; (حل�ب عضوي) (1.3) ، =طاطس عض��ة ؛ خ"�
وات خف�فة بودنغ الVرام�ل (حل�ب عضوي)  كرات الفالفل (1.7) مع صلصة الrV; (حل�ب عضوي) (1.3) ، =طاطس عض��ة ؛ خ"�
(3)

وات خف�فة بودنغ الVرام�ل � الم�شور العضوي (3) ؛ خ"� 0 عضوي مع الجرج�r ، والطماطم ، وSذور ع5اد الشمس (1.7) ، والج�;
 بي�2

(3) (حل�ب عضوي)

األرSعاء 12 يناير
� القمح الWامل (1،5،7) ، صلصة الفلفل الحلو الن5ات�ة (حل�ب عضوي) (3،7) ، أرز عضوي ؛ سلطة الشمندر مع التفاح ;rبوالك مع خ 
العضوي

ة القرن��ط مع =ذور ع5اد الشمس (1،2،7) ، صلصة الفلفل الحلو الن5ات�ة (حل�ب عضوي) (3،7) ، أرز عضوي ؛ سلطة الشمندر �rفط 
مع التفاح العضوي

0 الV?�مة (الV?�مة العض��ة)
�e اء العض��ة) (1،2،7) ، ال5طاطا العض��ة ، ال5ازالء اء الحنطة (الحنطة الخ"�  (1،3،7) كرات اللحم الخ"�

؛ سلطة الشمندر مع التفاح العضوي

الخمtس 13 يناير
وات عض��ة خف�فة ؛ بودنغ الشوكوالتة (حل�ب 0 صلصة الخردل (حل�ب عضوي) (3،7،8) ، =طاطا عض��ة ؛ خ"�

�e (2) ض� ب
(عضوي) (3

وات عض��ة خف�فة ؛ بودنغ الشوكوالتة (حل�ب 0 صلصة الخردل (حل�ب عضوي) (3،7،8) ، =طاطا عض��ة ؛ خ"�
�e (2) ض� ب

(عضوي) (3
وات عض��ة خف�فة ؛ � ) (2،3،7) ؛ خ"� ة الدخن (عضوي: القرن��ط والجزر والحل�ب والقشدة والج�; bو{~0 مع ق� ;rطاجن جزر ال 
(3) بودنغ الشوكوالتة (حل�ب عضوي)

الجمعة 14 يناير وات خف�فة فوا�ه عض��ة � عضوي م�شور (3) ؛ خ"� فرفا|0 عضوي مع صلصة طماطم =اذنجان (1.7) ، ج�; وات خف�فة فوا�ه عض��ة � عضوي م�شور (3) ؛ خ"� فرفا|0 عضوي مع صلصة طماطم =اذنجان (1.7) ، ج�;
 � ;rب) (3.7) ، خ�� من العدس ، ال5طاطس ، قل�ل من القشدة الحامضة (العض��ة: ال5طاطس ، القشدة الحامضة ، الحل  �خنة مع نوع��
وات خف�فة فوا�ه عض��ة القمح الWامل العضوي (1) ؛ خ"�

� 17 يناير االثن��
وات خف�فة زSادي 0 الصلصة (الحل�ب العضوي) (1،3،7) ؛ خ"�

�e اء  كعك ال5قر (1،2،7) ، ال5طاطس العض��ة ، الفاصول�ا الخ"�
� ال�Sادي) اب الص5ار (عضوي: رقائق الشوفان والل�; bc (1،3) موس~0 مع

وات خف�فة زSادي موس~0 مع 0 الصلصة (حل�ب عضوي) (1،3،7) ؛ خ"�
�e اء ة العدس (2.7) ، =طاطس عض��ة ، فاصول�ا خ"� �rفط 

اب الص5ار (عضوي: ميوز|0 ، زSادي) bc (1،3)
وات خف�فة زSادي ة سمسم (عضوي: =طاطس) (7،10) ؛ خ"� bطاطا مهروسة ط5قات ومخبوزة =ق�Sطاجن مع مخلل مخلل معتدل و 
اب الص5ار (عضوي: ميوز|0 ، زSادي) bc (1،3) موس~0 مع

الثالثاء 18 يناير وات عض��ة خف�فة ؛ فوا�ه عض��ة � (عضوي: ق?ع ، طماطم ، ر�كوتا) (3.7) ؛ خ"� �r0 عضوي (1) مع ق?ع طماطم ر�كوتا بولون
بي�2 وات عض��ة خف�فة ؛ فوا�ه عض��ة � (عضوي: ق?ع ، طماطم ، ر�كوتا) (3.7) ؛ خ"� �r0 عضوي (1) مع ق?ع طماطم ر�كوتا بولون

بي�2
وات عض��ة خف�فة ؛ فوا�ه  مكع5ات التوفو مع القرفة والمانجو (عضوي: التوفو والحل�ب) (3،4) واألرز العضوي =الWاري ؛ خ"�
عض��ة

األرSعاء 19 يناير
 � ;r(1.7) ، خ (الخضار الجذر�ة ، ال5طاطس ، �rعضوي: الشع) مع الخضار الجذر�ة وال5طاطس واألعشاب الطازجة �rحساء الشع 
وات عض��ة خف�فة ؛ فوا�ه عض��ة الحبوب الWاملة العضوي (1) ؛ خ"�

 � ;r(1.7) ، خ (الخضار الجذر�ة ، ال5طاطس ، �rعضوي: الشع) مع الخضار الجذر�ة وال5طاطس واألعشاب الطازجة �rحساء الشع 
وات عض��ة خف�فة ؛ فوا�ه عض��ة الحبوب الWاملة العضوي (1) ؛ خ"�

وات عض��ة � الم�شور العضوي (3) ؛ خ"� وات العض��ة) (7) ، والج�; 0 الحبوب الWاملة العض��ة (1) ، والرقائق الن5ات�ة (الخ"�
 بي�2

خف�فة ؛ فوا�ه عض��ة

الخمtس 20 يناير
وات خف�فة بودنغ الفان�ل�ا  بوالك =ال5قسماط (1.5) ، صلصة الل�مون (حل�ب عضوي) (1،3،7) ، أرز عضوي =الفلفل الحلو (7) ؛ خ"�
(3) (حل�ب عضوي)

وات  فطائر الخضار مع السمسم (1،2،7،10) ، صلصة الل�مون (حل�ب عضوي) (1،3،7) ، أرز عضوي =الفلفل الحلو (7) ؛ خ"�
(3) خف�فة بودنغ الفان�ل�ا (حل�ب عضوي)

� العضوي مع =ذور ع5اد الشمس (1) ؛ ;rا) مع ال5طاطس العض��ة (7) ، الخ�اء ، الب�ضاء والفاصول  حساء الفاصول�ا (الفاصول�ا الخ"�
وات خف�فة بودنغ الفان�ل�ا (حل�ب عضوي) (3) خ"�

الجمعة 21 يناير وات خف�فة فوا�ه عض��ة � ) (3) ؛ خ"� � ، ل�; وات برغل (برغل عضوي) (1.7) ، زSادي =النعناع (عضوي: ل�; مقالة خ"� وات خف�فة فوا�ه عض��ة � ) (3) ؛ خ"� � ، ل�; وات برغل (برغل عضوي) (1.7) ، زSادي =النعناع (عضوي: ل�; مقالة خ"�
وات خف�فة فوا�ه 0 صلصة السمسم =جوز الهند (عضوي: ال5طاطس) (7،10) ، أرز عضوي ؛ خ"�

�e وات  غوالش ال5طاطا والخ"�
عض��ة

� 24 يناير االثن��
� عضوي ، ز�ت) دي (أعشاب ، =ذور ع5اد الشمس ، ج�; �rستو فtمكرونة عض��ة (1) ، صلصة طماطم (طماطم عض��ة) (7) ، صلصة ب 
وات عض��ة خف�فة ؛ فوا�ه عض��ة (3) ؛ خ"�

� عضوي ، ز�ت) دي (أعشاب ، =ذور ع5اد الشمس ، ج�; �rستو فtمكرونة عض��ة (1) ، صلصة طماطم (طماطم عض��ة) (7) ، صلصة ب 
وات عض��ة خف�فة ؛ فوا�ه عض��ة (3) ؛ خ"�

� =ذور ع5اد الشمس ;rخنة الجزر مع ال5طاطس واألعشاب والقشدة الحامضة (عضوي: جزر ، =طاطس ، ك?�مة حامضة) (3.7) ، خ� 
وات عض��ة خف�فة ؛ فوا�ه عض��ة العضوي (1) ؛ خ"�

الثالثاء 25 يناير
وات خف�فة كوارك  كعك السمك =ال5قسماط (1،2،3،5،7) ، ال5ازالء وك?�مة الجزر (الV?�مة العض��ة) (3،7) ، أرز عضوي ؛ خ"�
(3) الVشمش (عضوي: كوارك ، كشمش ، حل�ب)

وات خف�فة كوارك  كرات اللحم الن5ات�ة مع =ذر الVتان (1،2،7) ، ال5ازالء وك?�م الجزر (ك?�م عضوي) (3،7) ، أرز عضوي ؛ خ"�
(3) الVشمش (عضوي: كوارك ، كشمش ، حل�ب)

وات خف�فة كوارك الVشمش (عضوي � ) (1،3،7) ، صلصة الطماطم (7) ؛ خ"�  :الزان�ا الس5انخ (عضوي: أط5اق الزان�ا ، ك?�مة ، ج�;
(كوارك ، كشمش ، حل�ب) (3

األرSعاء 26 يناير وات خف�فة فوا�ه عض��ة المعكرونة العض��ة (1) ، صلصة التونة مع ال5ازالء (الV?�مة العض��ة) (3،5،7) ؛ خ"� وات خف�فة فوا�ه عض��ة فارفا|0 عضوي (1) ، صلصة الطماطم مع التوفو المدخن وال5ازالء (عضوي: التوفو) (4.7) ؛ خ"� وات خف�فة فوا�ه عض��ة اء (1،2،7) ، سلطة =طاطا ملونة (عض��ة: =طاطس ، زSادي) (3) ؛ خ"� فطائر حنطة خ"�

الخمtس 27 يناير وات خف�فة فوا�ه عض��ة ل دجاج (1) ، =طاطا عض��ة ، ملفوف أحمر (7) ؛ خ"� � 1rش�ي وات خف�فة فوا�ه عض��ة ل الص��ا (1،2،4) ، ال5طاطس العض��ة ، الملفوف األحمر (7) ؛ خ"� � 1rش�ي وات خف�فة فوا�ه عض��ة مكرونة عض��ة (1) ، صلصة =اب?�<ا =الزع1r (حل�ب عضوي) (3.7) ؛ خ"�

الجمعة 28 يناير
وات خف�فة كومبوت الخ�خ مصن�ع من  شورSة ك?�مة اللفت =الجزر (7) ؛ نودلز الحل�ب الحلو (عضوي: حل�ب ، نودلز) (1،3) ؛ خ"�
الخ�خ العضوي

وات خف�فة كومبوت الخ�خ مصن�ع من  شورSة ك?�مة اللفت =الجزر (7) ؛ نودلز الحل�ب الحلو (عضوي: حل�ب ، نودلز) (1،3) ؛ خ"�
الخ�خ العضوي

وات خف�فة كومبوت  شورSة ك?�مة اللفت =الجزر (7) ؛ الفطائر العض��ة (1،2،3) ، صلصة الفان�ل�ا (الحل�ب العضوي) (3) ؛ خ"�
الخ�خ مصن�ع من الخ�خ العضوي

� 31 يناير االثن��
وات خف�فة � {امل عضوي (1) ؛ خ"� ;rب عضوي) (1،3،7) ، خ� مقالة قرن��ط =اب?�<ا ، كسكس عضوي (1) ، صلصة أعشاب (حل
فوا�ه عض��ة

وات خف�فة � {امل عضوي (1) ؛ خ"� ;rب عضوي) (1،3،7) ، خ� مقالة قرن��ط =اب?�<ا ، كسكس عضوي (1) ، صلصة أعشاب (حل
فوا�ه عض��ة

 0
1zاإلجازات: قائمة 1 فقط / =د�ل ن5ا


