بنام خدا
بزنامه غذایی غذاخوری های دانشگاه علوم پزشکی لزستان در مهزماه 6931

ایام

تاریخ

ناهار

صبحانه
نوع یک

شنبه

0941/12/10

تستٍ یک ي دي

کنار غذا

شام

نوع دو

نوع یک
دوغ

چلً کثاب کًتیذٌ

کنارغذا
نوع دو
فلفل دلوه ای و گوجه و

ساالد الًیٍ

دلستز

یکشنبه
دوشنبه

0941/12/10

چلً خًرش قیمٍ

هاست و ساالد شیزاسی

چلً خًرش کرفس

دوغ و هیوه

0941/12/19

تاقال پلً تا گًشت

دوغ و سوپ ورهیشل

عذس پلً تا مرغ

هاست هوسیز

سه شنبه

0941/12/10

چلً خًرش سثسی

هیوه و هاست

جًجٍ کثاب

دوغ

چهارشنبه

0941/12/10

شًیذ پلً تا ماَی

دلستز و سیتوى

چلًخًرش آلً

هاست هوسیز و هیوه

پنج شنبه

0941/12/11

ماکاريوی

هاست هوسیز

خًراک کًتیذٌ

جوعه

41/12/12

شنبه

41/12/13

یکشنبه

41/12/14
ساالد فصل

زرشک پلً تا مرغ

دوشنبه

دوغ

هاست

چلًخًرش سثسی

41/12/01

سه شنبه
چهارشنبه

استامثًلی تا گًشت

41/12/00

شًیذپلًتاماَی

هاست هوسیز و هیوه

خًراک کًتیذٌ

دوغ

دلستز و خزها

چلً خًرش آلً

هاست و هیوه

41/12/00
هاست

چلً خًرش تادمجان

پنج شنبه

شىیسل مرغ

41/12/09

جوعه

گًجٍ سیة زمیىی تخم
مرغ

فلفل دلوه ای گوجه و
سوپ جو

41/12/00
دوغ

ساالد الًیٍ

چلًخًرش سثسی

دوغ و هیوه
هاست هوسیز

زرشک پلً تا مرغ

خًراک کًتیذٌ

چلً خًرش کرفس

عذس پلً تا مرغ

هاست هوسیزو ساالد
شیزاسی

شًیذ پلًتا ماَی

جًجٍ کثاب

دلستز و سیتوى و هیوه

ماکاريوی

چلً خًرش قیمٍ

چلً خًرش سثسی

هاست

خًراک مرغ

فلفل دلوه ای وگوجه و
دلستز

چهارشنبه

41/12/04

تاقال پلًتاگًشت

چلًکثاب کًتیذٌ

دوغ

استامثًلی تا مرغ

هاست و هیوه

پنج شنبه
جوعه

41/12/01

چلًخًرش آلً

هاست هوسیز

شًیذ پلً تا ته ماَی

دلستز

چلًکثاب کًتیذٌ

خًراک مرغ

دوغ

خًراک کًکً سثسی

چلً خًرش قیمٍ

چلً خًرش سثسی

ساالد شیزاسی

چلً خًرش کذي

شًیذ پلً تا ماَی

چلً کثاب کًتیذٌ

دلستز و خزها

شىیسل مرغ

شنبه
یکشنبه

41/12/00

تستٍ سٍ ي چُار

فلفل دلوه ای و گوجه و

41/12/01

دوشنبه

خوراک لوبیا

41/12/02

سه شنبه

41/12/03

41/12/00
تستٍ یک ي دي

شنبه

تخم مرغ يسیة زمیىی ي
گًجٍ

فلفل دلوه ای و گوجه و
دوغ

41/12/00

یکشنبه

41/12/09

دوشنبه

هاست و هیوه
فلفل دلوه ای و گوجه و
خوراک عذسی

41/12/00
41/12/00

ماکاريوی

استامثًلی تا گًشت

هاست هوسیز و هیوه

تاقال پلً تا مرغ

چهارشنبه

41/12/01

جًجٍ کثاب

زرشک پلً تا گًشت

دوغ

عذس پلً تا مرغ

هاست و هیوه

پنج شنبه

41/12/02

هاست

شًیذ پلً تا ته ماَی

دلستز

جوعه

41/12/03
دلستز و سیتوى

ساالد الًیٍ

فلفل دلوه ای و گوجه و

هاست هوسیز

خًراک کًتیذٌ

سه شنبه

شنبه
یکشنبه

41/12/04
41/12/91

چلً خًرش تادمجان
تستٍ سٍ ي چُار

جًجٍ کثاب

شًیذ پلً تا ماَی

چلًخًرش سثسی

چلًخًرش تادمجان

بسته یک  :هزبا شیز کزه پنیز

بسته دو :حلوا شکزی تخن هزغ کزه شیز

بسته سه :شیز کزه عسل

بسته چهار  :هزبا شیز کزه پنیز

توجه :در صورت عذم وجود هواد اولیه هزغوب در باسار اهکاى حذف جابجایی یا تغییز در بزناهه غذایی وجود دارد.

دوغ

خوراک لوبیا
دوغ و هیوه

