معاونت دانشجویی و فزهنگی دانشگاه علوم پششکی گلستان
مدیزیت امور دانشجویی
* بزنامه غذایی اس تاریخ  1315/12/01لغایت *1315/12/26

ایام
هفته

تاریخ

یکشىثٍ

95/11/1

ديشىثٍ

95/11/1

سٍ شىثٍ

95/11/3

شام

صبحانه
 -1چلًکثاب کًتیذٌ+گًجٍ+ديغ+سًج+ +سماق+زیتًن شًر

ديعذد تخم مرغ

عذس پلً تا گًشت چرخ کردٌ +ماست+میًٌ

-1زرشک پلً تا مرغ+ساالد شیرازی

یک عذد پىیر خامٍ ای+مرتا

کتلت+آش کشک+خیارشًر+گًجٍ+سس قرمس

چلً اکثر جًجٍ+رب اوار+ديغ

-1خًراک مرغ+سیة زمیىی+خیارشًر+ماست

شیر الیتری

زرشک پلً تا گًشت+ماست+میًٌ

-1شیىسل مرغ+سیة زمیىی+گًجٍ+خیارشًر+ماست +سس قرمس

چُارشىثٍ

95/11/4

یک عذد پىیر خامٍ ای+مرتا

چلً جًجٍ کثاب+گًجٍ+ماست+سًج جً+کرٌ تکىفرٌ+جعفری

خًراک کًفتٍ+سیة زمیىی+گًجٍ+ماست

پىج شىثٍ

95/11/5

ديعذد تخم مرغ

-1سثسی پلً تا ماَی قسل آال+میًٌ

جمعٍ

95/11/6

شىثٍ

95/11/7

یکشىثٍ

95/11/8

ديعذد تخم مرغ

ديشىثٍ

95/11/9

یک عذد پىیر خامٍ ای+مرتا

چلً اکثر جًجٍ+رب اوار+ديغ

سٍ شىثٍ

95/11/15

شیر 1لیتری

زرشک پلً تا گًشت+ماست

چُارشىثٍ

95/11/11

یک عذد پىیرخامٍ ای +مرتا

پىجشىثٍ

95/11/11

جمعٍ

95/11/13

شىثٍ

95/11/14

یک عذد حلًا شکری55گرمی

یکشىثٍ

95/11/15

ديعذد تخم مرغ

ديشىثٍ

95/11/16

یک عذد پىیر خامٍ ای+مرتا

چلً اکثر جًجٍ+رب اوار+ديغ

سٍ شىثٍ

95/11/17

شیر1لیتری

زرشک پلً تا گًشت+ماست

-1شیىسل مرغ +سیة زمیىی+گًجٍ+خیارشًر+ماست+سس قرمس

چُارشىثٍ

95/11/18

یک عذد پىیر خامٍ ای +مرتا

چلً جًجٍ کثاب+گًجٍ+ماست+سًج جً+کرٌ تکىفرٌ+جعفری

خًراک کًفتٍ+سیة زمیىی+گًجٍ+ماست

پىج شىثٍ

95/11/19

ديعذد تخم مرغ

-1سثسی پلً تا ماَی قسل آال+میًٌ

جمعٍ

95/11/15

شىثٍ

95/11/11

یک عذد حلًا شکری55گرمی

یکشىثٍ

95/11/11

ديعذد تخم مرغ

ديشىثٍ

95/11/13

سٍ شىثٍ

95/11/14

-1سثسی پلً تا گًشت+ماست+میًٌ

یک عذد حلًا شکری55گرمی

چلً خًرشت قًرمٍ سثسی+ماست +میًٌ

خًراک کًتیذٌ+گًجٍ+ديغ+سماق+سًج+جعفری+خیارشًر

 -1چلًکثاب سفیذ+گًجٍ+ديغ+سًج+کرٌ تکىفرٌ

عذس پلً تا گًشت چرخ کردٌ +ماست

-1زرشک پلً تا مرغ+ساالد شیرازی

کتلت+آش کشک+خیارشًر+گًجٍ+سس قرمس
-1خًراک مرغ+سیة زمیىی+خیارشًر+ماست
-1شیىسل مرغ+سیة زمیىی+گًجٍ+خیارشًر+ماست+سس قرمس

رشتٍ پلً تا مرغ+ماست

ساالد الًیٍ +گًجٍ+خیارشًر+سًج+میًٌ

شُادت حضرت فاطمٍ زَرا (س)

خًراک ته ماَی+تخم مرغ+گًجٍ+خیارشًر

چلً خًرشت قیمٍ سیة زمیىی+ماست+میًٌ
 -1چلًکثاب کًتیذٌ+گًجٍ+ديغ +سًج +سماق+زیتًن شًر

عذس پلً تا گًشت چرخ کردٌ +ماست+میًٌ

-1زرشک پلً تا مرغ+ساالد شیرازی

کتلت+آش کشک+خیارشًر+گًجٍ+سس قرمس
-1خًراک مرغ+سیة زمیىی+خیارشًر+ماست

-1سثسی پلً تا گًشت+ماست+میًٌ

چُارشىثٍ 95/11/15
پىج شىثٍ

95/11/16

چلً خًرشت قًرمٍ سثسی+ماست +میًٌ
 -1چلًکثاب سفیذ+گًجٍ+ديغ+سًج+کرٌ تکىفرٌ

عذس پلً تا گًشت چرخ کردٌ +ماست

-1زرشک پلً تا مرغ+ساالد شیرازی

یک عذد پىیر خامٍ ای+مرتا

چلً اکثر جًجٍ+رب اوار+ديغ

شیر الیتری

زرشک پلً تا گًشت +ماست

یک عذد پىیر خامٍ ای +مرتا

رشتٍ پلً تا مرغ+ماست+میًٌ

ديعذد تخم مرغ

خًراک کًتیذٌ+گًجٍ+ديغ+سماق+سًج+جعفری+خیارشًر

کتلت+آش کشک+خیارشًر+گًجٍ+سس قرمس
-1خًراک مرغ+سیة زمیىی+خیارشًر+ماست
-1شیىسل مرغ +سیة زمیىی+گًجٍ+خیارشًر+ماست+سس قرمس
ساالد الًیٍ +گًجٍ+خیارشًر+سًج+میًٌ

-1سثسی پلً تا ماَی قسل آال+میًٌ
-1سثسی پلً تا گًشت+ماست+میًٌ
توجه -1 :در صورت عدم وجود مواد اوليه در باسار امکان حذف یا تغييز در بزنامه غذایی وجود دارد.
-2هزگونه تغييزدربزنامه غذایی بعد اس انجام نظزسنجی اسدانشجویان  ،اعمال خواهد شد.
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