تزًاهِ غذایی داًطگاُ علَم پشضکی تَضْز
صبحانه

ناهار

ایام هفته

تاریخ

ضٌثِ

97/07/28

1ضٌثِ

97/07/29

2ضٌثِ

97/07/30

3ضٌثِ

97/08/01

4ضٌثِ

97/08/02

چلَ جَجِ کثاب+گَجِ +ساالد فصل

5ضٌثِ

97/08/03

چلَ خَرضت سثشی+هیَُ +هاست

کٌسزٍ هاّی  +هیًَُ +اى

ضٌثِ

97/08/05

چلَ خَرضت آلَ+هاست +هیَُ

حلین تادهجاى+هیَُ+هاستً+اى

1ضٌثِ

97/08/06

2ضٌثِ

97/08/07

3ضٌثِ

97/08/08

4ضٌثِ

97/08/09

سرضک پلَ تا هزغ+سثشیجات پختِ+دٍغ

شام نوع 1
هاکارًٍی+هیَُ+هاست

هزتا+کزُ +پٌیز +تخن هزغ +
ًاى

چلَ کثاب کَتیذُ  +دٍغ+سثشی
چلَ دٍپیاسُ هیگَ  +دلستز +هیَُ

ضیز 1لیتزی+پٌیز+حلَا+
تخن هزغ ً+اى

چلَ خَرضت قیوِ تادهجاى+هیَُ +هاست

عذس پلَ تا هزغ+هیَُ+هاست
خَراک گَضت ٍ قارچ+هاست هَسیز+
هیَُ
خَراک کثاب کَتیذُ+گَجِ+دٍغ+
هیًَُ+اى
خَراک کَکَ سیة سهیٌی+گَجِ+دٍغ

هزغً+اى
ضیز 1لیتزی+پٌیز +حلَا+
تخن هزغ ً+اى

چلَ هاّی+پیاس کطوص+ساالد
چلَ کثاب هیکس+دٍغ

خَراک فالفل+گَجِ+هاست +هیًَُ+اى

تستِ هیَُ+آش رضتِ

ارتعیي حسیٌی(تعطیل رسوی)

5ضٌثِ

97/08/10

چلَ خَرضت سثشی+هیَُ +هاست

ضٌثِ

97/08/12

سرضک پلَ تا هزغ+هیَُ+سَج

3ضٌثِ

هزتا+کزُ +پٌیز +تخن هزغ +
ًاى

97/08/14

چلَ کثاب کَتیذُ  +دٍغ+سثشی
چلَ دٍپیاسُ هیگَ  +دلستز +هیَُ

ضیز 1لیتزی+پٌیز +حلَا+
تخن هزغ ً+اى

لَتیا پلَ تا گَضت+هاست خیار

4ضٌثِ

97/08/16

تعطیل رسوی

5ضٌثِ

97/08/17

تعطیل رسوی

ضٌثِ

97/08/19

1ضٌثِ
2ضٌثِ

97/08/20

چلَ خَرضت قیوِ تادهجاى+هاست +هیَُ
پٌیز+خاهِ 2+عذد تخن
هزغً+اى

97/08/21

چلَ قلیِ هاّی+دلستز
چلَ کثاب کَتیذُ+گَجِ+دٍغ

ضیز 1لیتزی+پٌیز +حلَا+

خَراک گَضت ٍ قارچ+هاست هَسیز
+هیًَُ+اى
خَراک جَجِ کثاب+گَجِ+دٍغ+
هیًَُ+اى
چلَ خَرضت قیوِ سیة سهیٌی+هیَُ

خَراک ضیٌسل هزغ+گَجِ+دٍغ +هیَُ+
ًاى
خَراک هزغ ٍ قارچ سَخاری +گَجِ+
دٍغ ً+اى
چلَ خَرضت سثشی+هیَُ

سرضک پلَ تا هزغ+سَج

هاکارًٍی+هیَُ+هاست

4ضٌثِ

97/08/23

چلَ جَجِ کثاب+گَجِ+هاست+هیَُ

خَراک فالفل+گَجِ+هاست +هیًَُ+اى

5ضٌثِ

97/08/24

عذس پلَ تا گَضت+هیَُ+دٍغ

کٌسزٍ هاّی  +هیًَُ +اى

3ضٌثِ

97/08/22

خَراک ضیٌسل هزغ+گَجِ+دٍغً+اى

َّیج پلَ تا هزغ+هیَُ+هاست

هاکارًٍی+هیَُ+هاست

97/08/15

خَراک فالفل+گَجِ+هاست +هیًَُ+اى

ساالد الَیِ+گَجِ +هیَُ ً +اى تاگت

کٌسزٍ لَتیا ٍ قارچ +هیًَُ +اى

2ضٌثِ

تستِ هیَُ+خَراک لَتیا

پٌیز+خاهِ 2+عذد تخن

سثشی پلَ تا هزغ+هیَُ+سَج

1ضٌثِ

ساالد الَیِ+گَجِ +هیَُ ً +اى تاگت

+هیَُ ً+اى تاگت

عذس پلَ تا گَضت+هیَُ+دٍغ

97/08/13

شام نوع 2
تخن هزغ ٍ سیة سهیٌی آتپز+آش رضتِ

تخن هزغ ً+اى

در هَارد اضطزاری اهکاى تغییز در تزًاهِ غذایی ٍجَد دارد.

کطک تادهجاى+هاستً+اى
ساالد الَیِ+گَجِ +هیَُ ً +اى تاگت
تستِ هیَُ+خَراک لَتیا
تخن هزغ ٍ سیة سهیٌی آتپز+آش رضتِ +هیَُ

خَراک کتلت گَضت+گَجِ+دٍغ +هیًَُ+اى
ساالد الَیِ+گَجِ +هیَُ ً +اى تاگت
تستِ هیَُ+آش گَضت
کَکَ سیة سهیٌی+گَجِ+هاست+هیًَُ+اى

