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 HALA Blue Line Ration - PPT  

 

Each XMRE Blue contains:  عىلوجبة تحتوي كل : 

The XMRE Blue Line provides 1,000 to 1,200 calories of high 
quality shelf stable components. All components are fully 
cooked so they can be eaten right out of the pouch. The XMRE 
Blue line has been specifically engineered to meet the critical 
requirements of government institutions, medical facilities, 
educational institutions, municipal entities, Law Enforcement, 
public service entities, and emergency preparedness 
programs. 

ن  XMRE Blue Lineيوفر  سعر حراري من  1،200إىل  1000ما بي 
ي يمكن استخدامها من الجودة المكونات الثابتة ذات 

العالية الت 
ة . جميع المكونات مطبوخة بالكامل بحيث يمكن تناولها الرف مباشر

ة خارج الحقيبة بية خصيًصا لتل ها . تم تصميمدون تحضي   مباشر
المتطلبات الحرجة للمؤسسات الحكومية والمرافق الطبية 

 لقانونا وأجهزة تنفيذ والمؤسسات التعليمية والكيانات البلدية 
 وكيانات الخدمة العامة وبرامج التأهب للطوارئ. 

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

 No refrigeration required 

 Lightweight, durable and waterproof packaging 

 Extended Shelf life 

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

 Halal Certified Option 

  دعداد الطعا ل مياه تحتاج وجبات مطبوخة بالكامل ، ال 

  يد ي دعملية التخزين.  ال حاجة للتير
 فن

  دعبوة خفيفة الوزن ومتينة ومقاومة للماء . 

 تمديد مدة الصالحية 

   كل المكوناترقم القطعة )تاري    خ التعبئة( منقوش دعىل . 

 خيار حالل معتمد 

CONFIGURATIONS: التعبئة : 
 12 meals per case 

 6 menus per case 

 Others upon request 

 12  صندوقوجبة لكل 

 6  صندوققوائم لكل 

  دعند الطلبخيارات اخرى 

COMPONENT DETAILS:  :تفاصيل المكونات 
Entrée: Variety of beef, chicken or vegetarian options . 
Bread Item: Crackers, breads or tortillas . 
Spread: Peanut butter, cheese spread, fruit jellies, fruit 

jams or others 
Snack: Nut raisin mix, dry fruit mix, corn nuggets or 

others . 
Side: Wet packed fruit, side dishes, bars or others . 
Dessert: Puddings, pound cakes, brownies, dessert 

cookies or others.  
Beverage: Single or assorted fruit flavored drink mixes or 

others available.  
Beverage Bag: Hot beverage bag 
Accessory Kit Includes: Spoon, napkin, salt, pepper and 

moist towelette . 
 

: مجمودعة متنودعة من اللحم البقري أو الدجاج أو الرئيس  الطبق 

 الخيارات النباتية. 
ز بند ال ن أو  المقرمشات: خي  ن والخير  . ال التورتيخير

ن ، الهال  الفاكهة ، غذاء قابل للدهن ي ، الجير
: زبدة الفول السودانن

ها  مرنر الفواكه أو غي 
مزي    ج الفاكهة الجافة ، شذرات  : مزي    ج زبيب الجوز ،وجبة خفيفة

ها.   الذرة أو غي 
اصابع و : الفواكه المعبأة الرطبة ، واألطباق الجانبية ، طبق جانب   

ها.  طاقة  أو غي 
ها. الحلوى  : الحلويات ، الكعك باوند ، الكعك ، الحلويات أو غي 

وبات ها. المشر وبات بنكهة الفواكه المنفردة أو المتنودعة أو غي   : مشر
وباتحقيبة ال وبات الساخنةمشر  : حقيبة المشر

 : ملعقة ، منديل ، ملح ، فلفل ورشاقة. طقم ملحق يشمل
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Weights Dims: وزن واألبعاد 
 

SKU DESCRIPTION TIE/HIGH CASE WEIGHT PALLET WEIGHT 

XMRE BLUE LINE - CASE OF 12 MEALS 

XMREBL12H XMRE BLUE LINE – CASE OF 12 FRH 12 x 5 16.5 lbs 850 lbs 

XMREBL12 XMRE BLUE LINE – CASE OF 12 12 x 5 16 lbs 800 lbs 

XMREBL12H- 
HALAL 

XMRE BLUE LINE – CASE OF 12 FRH 
HALAL CERTIFIED  

12 x 5 16.5 lbs 850 lbs 

 

*NOTED WITH FRH, FLAMELESS RATION HEATER IS 
INCLUDED IN EACH MEAL 

ي   FRH يالحظ مع *
ن سخن الرشاد العفوي فن ، يتم تضمي 

 كل وجبة
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