
  
 Saturday, March 31, 2018  

 

 احدى فروع نبض السالم للتجارة   Tel: 0544525252   fax: 011\4960303   MRE.ppt.sa الصفحة 1 من 3               

Calories required  1 السعرات الحرارية المطلوبة 

  ≥00333  00333  20,33  20533  20333  00,33  00533   ≤00333  

         

Purpose of use  2 الغرض من االستخدام 

 إغاثة  تنقل سري    ع  عمليات خاصة  خطوط أمامية  تدريب  

  :أخرى   

 

 م
Meal / Content gm. 3 الوجبة / المحتوى 

 اختار
Breakfast Meals  قوائم الفطور 

11 Hummus 100  حمص  
 FOUL 100 فول  
 Lentil  100 عدس  
 Plain Oatmeal  100 دقيق الشوفان  
 Maple Brown Sugar Oatmeal 100 دقيق الشوفان مع القيقب مع السكر البني  
 Beef Base Meals  وجبات باللحم للغذاء او العشاء  
1 Jalfrezi with Lamb 227 ( جلفريزيلحم غنم بالعدس بالطريقة)  
1 Beef Stew  227 بلحم البقر مرق  
1 Beef Roast with Vige. 227  لحم بقري مع الخضار  
 Beef Brisket in Gravy  227 صلصة مرق لحمة صدر  
 Shredded BBQ beef  227 لحم شرائح بنطة الشواء  
 Southwest Style Beef  227 إدام لحمة بطريقة الجنوب الغربي  
 Chili & Macaroni  227 مكرونة مع الفلفل الحار  
 Chili with Beans  227  الحارإدام فاصوليا مع الفلفل  
11 Lentils with Beef  227 عدس مع اللحمة  
 Meat Balls and Marinara  227 إدام كرات اللحم مارينارا  
 Chicken Chunks Beef Strips  227 إدام قطع الدجاج مع شرائح اللحمة  
 Chicken Base Meals  وجبات بالدجاج للغذاء او العشاء  
1 Chicken Stew 227 الدجاجبلحم  مرق  
 Mexican Style Chicken Stew  227 دجاج بالطريقة المكسيكية  مرق  
1 Chicken Pesto Pasta  227 مكرونة بيستو بالدجاج )خضراء(  
 Garlic Herb Chicken  227 دجاج محمر بالثوم  
 Chicken Chunks  227  إدام قطع الدجاج  
 Chicken and Tomato Feta  227 الدجاج مع صلصة الطماطم وفيتا  
 South West Chicken  227 إدام دجاج بالطريقة الجنوب الغربي  
1 Chicken Creole  227  إدام دجاج بصلصة كريول  
 Chicken with Brown Rice  227 دجاج مع األرز بني  
 Chicken With Rice and Beans 227 دجاج مع األرز والفاصوليا  
 Other Meals  وجبات عادية للغذاء او العشاء  
1 White Rice  222 رز أبيض  
1 Penne Pasta With Veggie 

Sausage and Tomatoes Sauce  

معكرونة بيني مع نقانق الخضار  227
 وصوص الطماطم.

 

1 Vegetarian Taco Pasta Beans 
and Vegetables  

  معكرونة تاكو مع الفاصوليا والخضار  150

 Rice Lentils and Seasonings   رز وعدس متبل  
 Vegetarian Chili 222  خضار حارة  
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 Food Additives   4 ملحقات غذائية  
 Dates 6pcs 02  (.........خالص، سكري)ح 6تمر  
 Crunchy Cheese Bites 75  قطع جبن مقرمشة  
 Crunchy Cheese Bites Smoked 57 ( مدخنقطع جبن مقرمشة)  
 Nut Raisin Mix 57 مكسرات متنوعة  
 Dry Fruit Mix 56 فواكه مجففة  
 Chocolate with Hazelnut 72 بالبندق ةشوكوالت  
 Grape Jelly  22 مربة عنب  
 Peanut Butter 43 زبدة الفول السوداني  
 Cheese Spread 43 جبنة قابلة للدهن  
 Cheese Spread with Jalapeno 43 جبنة قابلة للدهن مع الهالبينو  
 Energy Bar 122  شريط الطاقة (أصابع طاقة(  
 Duqa (spices) 4 مسحوق دقة  
 Hot Sauce 12 صلصة فلفل حار  
 Pepper Sauce 37 )فلفل حار )تباسكو  
 Salt + Pepper 12 ملح + فلفل  
 Sweet Sour (Ascorbic) Vit.C 7 حالوة حامضة )االسكوربيك( فيتامين ج  

 
  Gum (bubble gum) 11  علك  
 Sweet  8 حالوة  
 Crackers  5 )مقرمشات )خبز/بسكوت  
 Pilot Bread Crackers  24 مقرمشات )خبز( دائري  
 Crackers, Brown flour 24x8  (بسكوت جيشبالدقيق االسمر )بسكوت  
 Crackers, White flour 24x8 ( شبسكوت جيبسكوت بالدقيق األبيض)  
 Oatmeal Cookie 57 بسكوت بدقيق الشوفان  
 Mini Chocolate Chip Cookies 63 مع الشوكوالتة رقاقة الكوكيز  
 Kilaja (w.Bran) 62 بسكوت كليجة  
 Beverage / Drinks  6 مشروبات  
 Beverage Powder Orange 50  (مغلف) مشروبات البرتقالمسحوق  
 Vanilla Dairy Shake Powder 70  (مغلف)األلبان مع الفانيليا مسحوق  
 Beverage Base Powder (Orange, 

Tropical Punch) 

  (االستوائية مزيج برتقال/بودرة لمشروب ) 10

 Sugar bags 7 أكياس سكر  
 Red Tea (packed) 2  احمر شايمغلف  
 Different Tea (Greeb, Flavors) 7  (، نكهاتاخضرمتنوع )شاي مغلف  
 Arabic Coffee 7 قهوة عربي  
 Black Coffee 7 قهوة سوداء سريعة الذوبان  
 Coffee Creamer 12  مبيض قهوة  
 Coffee with Milk and Sugar 72  بالحليبقهوة بودرة  
 Apple Juice Syrup 12 عصير تفاح مركز  
 Powdered energy drink 05  مسحوق مشروب الطاقة  
 Carbohydrate electrolyte 

beverage powder  

  مسحوق الكربوكيدرات والطاقة 20

 Beverage heating bags (external) - ( خارجيأكياس تسخين المشروبات)  
 Water Purification Tablets 2 أقراص تنقية المياه  
 Sustained Effective Hydration  88  خليط ترطيب الجسم المستمر  
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 General Accessories   7 اكسسوارات  
 Flameless Ration Heater (FRH)  S L  (كبير وصغير)كيس تسخين بدون لهب بالماء  
 Flameless Ration Heater (FRH) .Natural  )كيس تسخين بدون لهب مواد طبيعية )بالماء  
 Heating cubes (gas) with base (Trangia)   مكعبات تسخين )غاز مضغوط( مع قاعدة  
 Spoon PLASTIC Eat high quality strong ( مستقلة/داخل تغليفملعقة بالستك اكل قوية عالية الجودة)  
 Utensil Spoon (Eco)  )مالعق ميدانية ورقية )صديقة للبئية  
 Plastic Knife  سكين بالستك  
 Sterile & Wipes Towel  منشفة معطرة  
 Small sterile package of towels  )عبوة مناشف صغيرة معقمة )كبس  
 Scented wipes  أظرف مناديل معطرة  
 Tissue bag (10 beads)   حبات(12)كيس مناديل ناشفة  
 Wipes (Capsules)  مناديل مضغوطة  
 Straws  مصاص ماء  
 Toothpick  )اعواد خالل )نكاش اسنان  
 Water resistant and air resistant  اعواد كبريت مقاومة للماء والهواء  
 Salvadora persica  مسواك  

 

 Assembly Type    8 نوع التجميع والتغليف العام  
 

 

 
 ساعة 20وجبة 

 أكياس مرنة

 

 

 ساعة 20وجبة 
 كرتون مقوى في كيس
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وجبة مستقلة داخل 

 تسخين ذاتيكيس 

 

 

 وجبة مستقلة 
 داخل كرتون مع الملحقات 

 

 

 
 أكياس مرنة

 

 

 صحون ألمنيوم مقوى

جبة 
 الو

 Packing Color   9 ألوان التغليف  

      

كياس شفافة   اخضر جيشي أخضر زيتي رملي )امريكي( رملي زيتي أ
 

    

 

 .من الجدول المناسب لك  قم بتجميع وجبتك المفضلة بالمحتوى المطلوب حسب احتياجك باختيار

 .ارقام االتصاليتم تسليم الطلب مناولة بالتنسيق من خالل 

 


