
 

 

 

www.after.sa 
infro@after.sa 

+966-11-4960303 

 +966-5-44-525252 

+966-11-4783082 
 

 

 

 HALA 1000 Ration - PPT  

 
 

The HALAL 1000 by XMRE provides 900 to 1,100 calories of 
high quality shelf stable components. All our Halal 
components are fully cooked so they can be eaten right out 
of the pouch and are compliant with all standards in 
accordance to Sharia Laws & Regulations. This line has been 
specifically engineered to meet the requirements of 
government institutions, medical facilities, humanitarian and 
disaster relieve programs and emergency preparedness 
programs. 

ن  XMREمن  HALAL 1000يوفر  سعر حراري من  1100و  900ما بي 
المكونات الثابتة عالية الجودة للجرف. جميع المكونات مطبوخة 
ة خارج الحقيبة وهي متوافقة مع  بالكامل بحيث يمكن تناولها مباشر

يعةو جميع معايي   ن وأنظمة الشر ا . وقد تم تصميم هذاالسالمية قواني 
الخط خصيًصا لتلبية متطلبات المؤسسات الحكومية والمرافق الطبية 
امج اإلنسانية وبرامج إعادة التأهيل من الكوارث وبرامج التأهب  والير

 ئ كذلك مواقع العمال. للطوار 

Each HALAL 1000 contains: عىلوجبة تحتوي  كل : 
Entrée (Variety of beef, chicken, Lamb, vegetarian or 
breakfast options), bread item, 2-3 side components (spread, 
snack and/or dessert) , fruit flavored beverage, flameless 
ration heater (FRH) and an accessory kit including spoon, 
napkin, condiment kit, and moist towelette. All components 
are packed in high-density water and tamper proof outer bag 
and embossed with a lot number (pack date) on each bag and 
case. 

 )مجموعة متنوعة من اللحم البقري ،طبق رئيسي الحد الوجبات 
ن ،  الدجاج ، لحم الغنم ، خيارات نباتية أو اإلفطار( ، عنرص الخير

، وجبة خفيفة و / أو الحلوى(  غذاء قابل للدهن) 3-2المكونات الجانبية 
وب ذو نكهة الفواكه ، سخان التموينية عديم الرائحة   (FRH)، مشر

ي ذلك ملعقة ، منديل ، طقم بهار ، ومنشفة 
ومجموعة ملحقات بما فن

ي حقيبة خارجية ذات 
عالية  مقاومةرطبة. يتم تعبئة جميع المكونات فن

 وكيس مقاوم للثقوب )تاري    خ التعبئة( عىل كل كيس وحقيبة. للماء 

FEATURES:  :ات ز  مي 
 Fully cooked meals, no water required to reconstitute food 

 No refrigeration required 

 Self Heating 

 Lightweight, durable and waterproof packaging 

 Extended Shelf life 

 12 meals per case 

 Full meal nutritional information printed on each bag 

 Lot number (pack date) embossed on bag and printed on 
case 

  عداد الطعامإل مياه تحتاج إضافة بالكامل ، ال وجبات مطبوخة . 

  يد ي عملية التخزين.  ال حاجة للتير
 فن

  ي
ن الذات  ن ) التسخي   (. FRHعير أكياس التسخي 

  عبوة خفيفة الوزن ومتينة ومقاومة للماء . 

 تمديد مدة الصالحية . 

 12  صندوق. وجبة لكل 

  مطبوعة عىل كل كيسللوجبة المعلومات الغذائية الكاملة . 

 جميع المكونات. قطعة )تاري    خ التعبئة( منقوش عىل رقم ال 

AVAILABLE CONFIGURATIONS:  :التكوينات المتاحة 
 HALAL 1000  - 6 menu varieties 

 HALAL 1000 BLD - 4 Breakfast, 4 Lunch, 4 Dinner menus 

 HALAL 1000  -  أصناف القائمة 6س 

 HALAL 1000 BLD - 4  عشاء قوائم 4 و  غداء 4 و  فطور 

Weights Dims: الوزن واألبعاد 
SKU DESCRIPTION TIE/HIGH CASE WEIGHT PALLET WEIGHT 
HALAL 1000 - CASE OF 12 MEALS 

HM1000H HALAL 1000 – CASE OF 12 FRH 12 x 5 16.5 lbs 1,020 lbs 

HM1000 HALAL 1000 – CASE OF 12 12 x 5 16.0 lbs 990 lbs 

HM1000BLDH HALAL 1000 BLD – CASE OF 12 FRH 12 x 5 16.5 lbs 1,020 lbs 

HM1000BLD HALAL 1000 BLD – CASE OF 12 12 x 5 16.0 lbs 990 lbs 
 

*NOTED WITH FRH, FLAMELESS RATION HEATER IS INCLUDED IN EACH MEAL * يالحظ مع FRH ي كل وجبة
ن سخن الرشاد العفوي فن  ، يتم تضمي 
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