ی
ربانهم غذایی اداره تغذهی دانش گاه رازی از اتر خ  99/09/81الی 99/09/00
ايام هفته

ناهار

دورچين

شام

دورچين

شنبه

رشته پلو باخالل مرغ

ماست

چلوکباب میکس

نارنج  +کره +دوغ

99/09/81

ساالد الویه آماده

خیارشور  +ترشی

خوراک لوبیا با قارچ

خیارشور  +چیپس  +نارنج

زرشک پلو با مرغ

سوپ جو

چلوماهی تن

ترشی  +میوه

خوراک کوکو سیبزمینی

گوجه  +خیارشور  +میوه

دوشنبه

چلوخورش قیمه

خوراک مرغ

چیپس  +خیارشور  +سبزی خوردن

99/09/00

چلوخورش کرفس

استامبولی پلو

ماست  +سبزی خوردن

چلوخورش آلوبخارا

میوه

خوراک کشک بادمجان

میوه

چهارشنبه

چلوخورش سبزی

خوراک کتلت گوشت

گوجه  +ترشی

99/09/00

چلوخورش بادمجان بامرغ

خوراک ماکارونی

سس تک نفره  +زیتون  +ترشی

خوراک تن ماهی

لیموترش

خوراک تخممرغ

گوجه  +خیارشور

شنبه

عدس پلو با گوشتچرخکرده

ماست

خوراک مرغ

گوجه  +چیپس  +خیارشور

99/09/02

خوراک لوبیا باقارچ

خیارشور  +چیپس  +نارنج

ساالد الویه آماده

گوجه  +خیارشور  +دوغ

يک شنبه

چلوخورش آلوبخارا

چلو کباب میکس

کره  +دلستر  +سبزیخوردن

99/09/09

چلوخورش سبزی

خوراک کشک بادمجان

دلستر  +سبزیخوردن

چلو خورش خالل

میوه

خوراک کوکوسبزی

گوجه  +خیارشور  +میوه

سبزیپلو با ماهی قزلآال

خرما  +ترشی

سبزی پلو باگوشت چرخ کرده

ماست

چلو خورش بادمجان

میوه

خوراک ماکارونی

سس تک نفره  +زیتون  +ترشی

خوراک تخممرغ

گوجه  +خیارشور

يک شنبه
99/09/89

سه شنبه

چلوجوجه کباب

99/09/08

پنجشنبه
99/09/02

دوشنبه

چلو جوجه کباب

99/09/02

نارنج  +کره

نارنج +کره

سه شنبه

چلو خورش قیمه

99/09/01

استامبولی پلو

ماست

زرشک پلو با مرغ

سوپ ورمیشل

خوراک تن ماهی

لیموترش

چهارشنبه
99/09/09
پنج شنبه
8299/09/20

پ یش
امام علی(ع)  :ره کس می خواهد چیه غذایی هب او زیان رنساند  ،تنها هن گامی غذا بخورد هک رگسنه شده و معده او [ ازخوراک ین ] اپک شده باشد  .پس چو
می
خواست بخورد ،انم خدا را رب زبان آورد ،خوب غذا را بجود و رد حالی دست از غذا خوردن بکشد هک هنوز ل هب خوردن دارد و هب آن ،احساس نیاز می کند.

ی ف م حت
تغ
م
س
توجه :رد صورت عدم وجود مواد اولیه رمغوب و با کیفیت رد بازار ،ایجاد ییر رد ربانهم غذا ی وق ل ا ت.
اداره تغذهی دانش گاه

