خدمات التغذية المدرسية
والمجتمعية
تعليمات خاصة بوجبات الرصيف
نأمل أن تستمتع بوجبات مدرستك! من أجل تقديم أفضل خدمة وأعلى جودة للوجبات ،يُرجى قضاء بضع لحظات لقراءة
المعلومات التالية المتعلقة بسﻼمة وجباتك وتخزينها وتحضيرها .كما نريد أن نؤكد لك أننا نتبع جميع القوانين وممارسات
السﻼمة المعنية باﻷغذية السليمة.
تضع مدارس  JCPSالسﻼمة على رأس أولوياتها! إننا:
ِّ
نسلم الوجبات بدون مﻼمسة

 نرتدي أقنعة للوجه
 نلتزم بالتباعد اﻻجتماعي
 نط ِ ّهر اﻷسطح بشكل متكرر
 نجري الفحص الصحي اليومي

إننا في مركب واحد...لنترك  6أقدام بين بعضنا بعضًا!

يُرجى مساعدة موظفي تقديم الطعام التابعين لمدارس  JCPSعن طريق:
 ارتداء قناع/غطاء للوجه عند استﻼم الوجبات
 البقاء في المنزل إذا كنت تعاني من الحمى أو تشعر بالمرض

 -----------------------------------------------معلومة مهمة -------------------------------------------------ﻷي شخص يعاني من الحساسية ،يُرجى قراءة جميع الملصقات قبل تناول اﻷطعمة!
في حالة عدم وجود ملصق ،يمكنك اﻻطﻼع على معلومات حول مسببات الحساسية على  www.jcps.nutrislice.comأو إرسال اﻷسئلة أو
الطلبات ذات الصلة باﻻحتياجات الغذائية الخاصة عبر البريد اﻹلكتروني إلى nutritionspecialdiets@jefferson.kyschools.us
يجب حفظ جميع اﻷطعمة التي تتطلب تبريدًا عند درجة حرارة  41درجة فهرنهايت أو أقل .ويجب تبريد اﻷطعمة خﻼل ساعتين من استﻼمها .ويجب
تخزينها في الثﻼجة لمدة ﻻ تزيد عن  5أيام أو حسب التاريخ المطبوع على العبوة .يجب تخزين اﻷطعمة التي ت ُحفظ على الرف في درجة حرارة 70
درجة فهرنهايت أو أقل** .بعض اﻻستثناءات :يجب تناول إذا لم يتم حفظ كعكة القرفة في الثﻼجة ،فيجب تناولها خﻼل  3أيام؛ يجب تناول شطيرة
ذوب الوافل ويُقدﱠم ويُستهلك في غضون  21يو ًما.
زبدة الفول السوداني والمربى بمجرد إذابتها في درجة حرارة الغرفة في نفس اليوم .يُ ﱠ
أصناف الغداء ال ُمراد
تسخينها )على سبيل
المثال ،كورندوج ،أصناف
الدجاج ،خبز توست
تكساس بالقرفة ،فطيرة
سجق ،وافل ،عجة ،وما
إلى ذلك(  -تُخزن في
الثﻼجة حتى تصبح جاهزة
للتسخين واﻻستهﻼك.
)*انظر المﻼحظات
واﻻستثناءات الواردة
أعﻼه(.
تُس ﱠخن وف ًقا لتعليمات
التسخين الموجودة على
ظهر هذا النموذج ،وتُؤكل
في غضون ساعتين.

جميع العصائر واﻷلبان الطازجة  -تُﺤﻔﻆ في
الثﻼجة .يتم تناولها بﺤلول تاريخ "يُﻔضل تناوله
ﻗبل" المدون على المنتج.

جميع الحبوب ،والمقرمشات ،والرقائق ،والكوكيز- ،
تُﺤﻔﻆ على الرف .ﻻ يلزم حﻔظها في الثﻼجة .يتم تناولها
بﺤلول تاريخ "يُﻔضل تناوله ﻗبل" المدون على المنتج.

فصوص الديك الرومي  /عيدان الديك الرومي –
مطلوب التبريد .يتم تناولها في غطون  5أيام.

شطيرة زبدة الفول السوداني والمربى  -تُخزن مجمدة.
تُخزن مجمدة .تذوب في درجة حرارة الغرفة وتستهلك ُمذابة
في نﻔس اليوم؛ يتم التخلص منها بعد مرور 10ساعات.

جميع الفاكهة والحليب الممتد الصﻼحية ) -على
سبيل المثال :أكواب الفاكهة  /الخضار والزبيب
وحليب هيرشي ،وما إلى ذلك - (.تُﺤﻔﻆ على الرف.
ﻻ يلزم حﻔظها في الثﻼجة .يتم تناولها بﺤلول تاريخ
"يُﻔضل تناوله ﻗبل" المدون على المنتج.

الفواكه والخضروات الطازجة المصنعة/المعبأة وأكواب
الفواكه الباردة – مطلوب التبريد .يتم تناولها بﺤلول
تاريخ "يُﻔضل تناوله ﻗبل" المدون على المنتج.

www.jefferson.kyschools.us

صاحب عمل يعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص/العمل اﻻيجابي وتقديم فرص تعليمية متساوية

لقد كنا نفضل أن نطهي اﻷطعمة لك ،ولكن بسبب الظروف السائدة ،ﻻ يمكننا القيام بذلك .يتم طهي اﻷطعمة
مسبقًا من قبل الشركة المص ِنّعة ،ولكن من المفترض أن يُعاد تسخينها للحصول على أفضل جودة .فإذا كان
الطعام يحتوي على تعليمات تسخين على العبوة ،فاتبع تلك التعليمات.
وإذا كان الطعام ﻻ يحتوي على تعليمات تسخين على العبوة ،فاتبع التعليمات التالية للتسخين بأمان .بعض
اﻷطعمة التي يمكن تقديمها.
بعض العناصر
التي ت ُقدم دافئة:










باتيه سجق الدجاج
كورندوج
تشيكن باتي
دجاج بالعظام
بازﻻء*
الذرة*
أومليت )ميكروويف فقط(
توست تكساس بالقرفة – يترك
لمدة  9-11دقيقة فقط ،في حالة
التسخين في الفرن.

إلى الميكروويف ،من حالة اﻹذابة:
45
ثانية

تعليمات التسخين
نظرا ﻻختﻼف نوع المنتجات ،وتفاوت طاقة جميع أجهزة
يرجى مﻼحظة أنهً :
الميكروويف واﻷفران ،فإن جميع أوقات الطهي تقريبية وقد تحتاج إلى تعديل.
تنبيه :سيكون المنتج ساخنًا عند إزالته من الميكروويف أو الفرن .فتناوله
بحذر.

*اﻷصناف الجديدة!
أكواب الخضار  -يمكن تسخينها أو تقديمها بدرجة حرارة الغرفة.
تعليمات استخدام الميكروويف:
انزع الغطاء؛ التسخين على درجة حرارة مرتفعة لمدة 25-30
ثانية؛ يُترك الطام ليبرد لمدة  15ثانية قبل التقديم.
إلى الميكروويف ،من حالة التج ﱡمد:

15-20
ثانية

90
ثانية

)إذا كان ضروري(

خرج المنتج من العبوة ولفه بمنشفة ورقية.
 .1أ َ ِ
 .2ضعه في الميكروويف على درجة الحرارة العالية لمدة  45ثانية.
 .3يكون المنتج جاهزً ا للتناول عند الوصول إلى درجة حرارة داخلية ﻻ تقل عن
 165درجة فهرنهايت.
 .4إذا لم يصل المنتج إلى درجة حرارة داخلية ﻻ تقل عن  165درجة
فهرنهايت ،فاستمر في إعادة التسخين على درجة الحرارة العالية لمدة 15-20
ثانية لحين الوصول إلى الحد اﻷدنى لدرجة الحرارة الداخلية البالغ  165درجة
فهرنهايت.
تناوله.
خرج المنتج من الميكروويف ،واتركه لمدة دقيقة قبل ُ
 .5أ َ ِ
 .6تناول المنتج في غضون ساعتين.
*تنبيه :سيكون المنتج ساخنًا .فتناوله بحذر.

إلى الفرن ،من حالة اﻹذابة:
10-15
10
دقيقة

30
ثانية

)إذا كان ضروري(

خرج المنتج من العبوة ولفه بمنشفة ورقية.
 .1أ َ ِ
 .2ضعه في الميكروويف على درجة الحرارة العالية لمدة  90ثانية.
 .3يكون المنتج جاهزً ا للتناول عند الوصول إلى درجة حرارة داخلية ﻻ تقل عن
 165درجة فهرنهايت.
 .4إذا لم يصل المنتج إلى درجة حرارة داخلية ﻻ تقل عن  165درجة فهرنهايت،
فاستمر في إعادة التسخين على درجة الحرارة العالية لمدة  30ثانية لحين الوصول
إلى الحد اﻷدنى لدرجة الحرارة الداخلية البالغ  165درجة فهرنهايت.
تناوله.
خرج المنتج من الميكروويف ،واتركه لمدة دقيقة قبل ُ
 .5أ َ ِ
 .6تناول المنتج في غضون ساعتين.
*تنبيه :سيكون المنتج ساخنًا .فتناوله بحذر.

إلى الفرن ،من حالة التج ﱡمد:
5-10
دقيقة

20-25
دقيقة

)إذا كان ضروري(

خرج المنتج من العبوة وضعه في صينية الطهي.
 .1أ َ ِ
 .2س ِ ّخن الفرن إلى  325درجة فهرنهايت.
 .3ضع لوح الطهي على الرف المركزي ،وأدخل المنتج على اللوح في الفرن لمدة
 10-15دقيقة.
 .4يكون المنتج جاهزً ا للتناول عند الوصول إلى درجة حرارة داخلية ﻻ تقل عن
 165درجة فهرنهايت.
 .5إذا لم يصل المنتج إلى درجة حرارة داخلية ﻻ تقل عن  165درجة فهرنهايت،
استمر في الطهي في الفرن ،وتحقق منه كل  5-10دقائق لحين الوصول إلى الحد
اﻷدنى لدرجة الحرارة الداخلية البالغ  165درجة فهرنهايت.
خرج المنتج من الفرن واتركه لمدة تتراوح من دقيقتين إلى  5دقائق قبل تناوله.
 .6أَ ِ
 .7تناول المنتج في غضون ساعتين.
*تنبيه :سيكون المنتج ساخنًا .فتناوله بحذر.

5-10
دقيقة

)إذا كان ضروري(

خرج المنتج من العبوة وضعه في صينية الطهي.
 .1أ َ ِ
 .2س ِ ّخن الفرن إلى  325درجة فهرنهايت.
 .3ضع لوح الطهي على الرف المركزي ،وأدخل المنتج على اللوح في الفرن
 20دقيقة.
لمدة 20-25
 .4يكون المنتج جاهزً ا للتناول عند الوصول إلى درجة حرارة داخلية ﻻ تقل عن
 165درجة فهرنهايت.
 .5إذا لم يصل المنتج إلى درجة حرارة داخلية ﻻ تقل عن  165درجة
فهرنهايت ،استمر في الطهي في الفرن ،وتحقق منه كل  5-10دقائق لحين
الوصول إلى الحد اﻷدنى لدرجة الحرارة الداخلية البالغ  165درجة فهرنهايت.
خرج المنتج من الفرن واتركه لمدة تتراوح من دقيقتين إلى  5دقائق قبل تناوله.
 .6أَ ِ
 .7تناول المنتج في غضون ساعتين.
*تنبيه :سيكون المنتج ساخنًا .فتناوله بحذر.

هذه المؤسسة تقدم خدماتها مع مراعاة مبدأ تكافؤ الﻔرص .اتصل بنا(502) 485-3186 :

