
95ماه  مهربرنامه غذایی 

شام ناھار صبحانھ تاریخ روز ردیف
نان+ریحان+گوجھ+ جوجھ کباب   1  شنبه  1/8/95  نان لواش+شیر +کره+پنیر  ترشی+ میوه+زمینیسیبقیمھخورشتچلو

نان+میوه+موسیرماست+ سبزیقورمھخورشتچلو
لواش

  2  یکشنبه  2/8/95  نان لواش+چای کیسھ ای +کره+مربا  نان+ ماست+ کردهسرخمرغباپلوزرشک

  3  دوشنبه  3/8/95  نان لواش+مغز گردو +پنیر+شیر  میوه+ماست+ کشمش+ گوشتباپلوعدس  لواشنان+دوغ+ایتابھکبابخوراک

  4  سه شنبه  4/8/95  کره نان لواش+حلوا شکری  دوغ+ کره+ گوجھ+ کبابجوجھچلو  لواشنان++ دلستر+ خیارشور+گوجھ+میرزا قاسمی

  5  چهارشنبه  5/8/95  نان لواش +کره+عسل+شیر  کره +دوغ+گوجھ+ زعفرانیکوبیدهکبابچلو  لواشنان+میوه +دوغ+ کچاپُسس+ مرغشنیسل

  6  پنج شنبه  6/8/95  نان لواش+چای کیسھ ای+خرما+پنیر  ماست+ ترشمرغ  )گوجھ-خیار-کلم(فصلساالد+ میوه+ مرغتخم+زمینیسیب

جمعه  7/8/95     7

  8  شنبه  8/8/95  نان لواش+چای کیسھ ای +مربا+کره+شیر  میوه+ماست+سبزیقورمھخورشتچلو  نان لواش+دوغ+ کچاپُسس+ مرغشنیسل

لواشنان+میوه+مرغتخم+ماھیتنکنسرو    9  یکشنبه  9/8/95  نان لواش+گوجھ فرنگی+ پنیر+تخم مرغ  دوغ+گوجھ+ زعفرانیکوبیدهکبابچلو

  10  دوشنبه  10/8/95  نان لواش+چای کیسھ ای+حلواشکری+شیر  میوه+خیارماست+پلواستانبولی  نان لواش+ساالد + زمینیسیبقیمھخورشتچلو

  11  سه شنبه  11/8/95  نان لواش+ کره+پنیر  ماست+کردهسرخمرغباپلوزرشک  لواشنان+میوه+خیارشور+کتلت + آش قلمکار

  12  چهارشنبه  12/8/95  نان لواش +کره+عسل+شیر  دوغ+ کره+ کبابجوجھچلو  نان لواش+دلستر+ ایتابھکبابخوراک

  13  پنج شنبه  13/8/95  نان لواش+مغز گردو +پنیر+شیر   زیتون+ ماھیباپلوسبزی  باگتنان+ میوه+خیارشور+ گوجھ+ ماکارونیساالد

جمعه  14/8/95   14

  15  شنبه  15/8/95  نان لواش+چای کیسھ ای +مربا+کره+شیر  دوغ+گوجھ+ زعفرانیکوبیدهکبابچلو  نان لواش+میوه+ماست موسیر + فسنجانخورشتلوچ

نان لواش+دوغ+ کچاپُسس+ مرغشنیسل   16  یکشنبه  16/8/95  نان لواش+گوجھ فرنگی+ پنیر+تخم مرغ  میوه+ماست+ کشمش+ گوشتباپلوعدس

  17  دوشنبه  17/8/95  نان لواش+چای کیسھ ای+حلواشکری+شیر  ماست +کردهسرخمرغباپلوزرشک  لواشنان+میوه+مرغتخم+ماھیتنکنسرو 

  18  سه شنبه  18/8/95  نان لواش+ کره+پنیر  ترشی+ زمینیسیبقیمھخورشتچلو  لواشنان+دوغ + گوجھ+ کبابجوجھچلو

  19  چهارشنبه  19/8/95  نان لواش +کره+عسل+شیر  میوه+ ماست + چلو گوشت   لواشنان++ )کلم+ خیار+وجھگ(ساالد + ماکارونی

  20  پنج شنبه  20/8/95  نان لواش+مغز گردو +پنیر+شیر   ماست+ ترشمرغ  لواشنان+ میوه+ خیارشور+ کچاپُسس+ مرغناگت
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  22  شنبه  22/8/95  نان لواش+مربا +کره+شیر  میوه+ترشی+چلو خورشت قورمھ سبزی  اشنان لو+دوغ+ خوراک کباب تابھ ای

  23  یکشنبه  23/8/95  نان لواش+گوجھ فرنگی+ پنیر+تخم مرغ  ماست+ زرشک پلو با مرغ سرخ کرده   لواشنان+میوه+دلستر+خیارشور+گوجھ+کشک بادمجان

  24  دوشنبه  24/8/95  نان لواش+چای کیسھ ای+حلواشکری+شیر  میوه+ماست خیار+استانبولی پلو  نان لواش+دوغ + ُسس کچاپ+ شنیسل مرغ

نان لواش+میوه +تخم مرغ + کنسرو تن ماھی    25  سه شنبه  25/8/95  نان لواش+چای کیسھ ای+ کره+پنیر  دوغ + گوجھ + چلو کباب کوبیده زعفرانی 

  26  چهارشنبه  26/8/95  نان لواش +کره+عسل+شیر  دوغ + نارنج+چلو جوجھ کباب  نان لواش+ساالد + چلو خورشت قیمھ سیب زمینی 

نان باگت+ میوه+خیارشور+ گوجھ+ الویھساالد    27  پنج شنبه  27/8/95  نان لواش+مغز گردو +پنیر+شیر   زیتون+ سبزی پلو با ماھی 

جمعه  28/8/95 28

شرق گیالن پیراپزشکی-دانشکده پرستاري و مامائیتغذیه  واحد


