بزنامه غذایی شام خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیزیت دانشجویی  -اداره تغذیه
 44/8/2لغایت44/8/24

ّفتِ اٍل
منوی 2

منوی 1

ایام هفته

تاریخ

شٌبِ

94/8/2

یکشٌبِ

94/8/3

دٍشٌبِ

94/8/4

سِ شٌبِ

94/8/5

چْاسشٌبِ

94/8/6

پٌجشٌبِ

94/8/7

جوعِ

94/8/8

ایام هفته

تاریخ

شٌبِ

94/8/9

یکشٌبِ

94/8/10

دٍشٌبِ

94/8/11

سِ شٌبِ

94/8/12

چْاسشٌبِ

94/8/13

پٌج شٌبِ

94/8/14

زرشک پلَ تا هرغ-هاست

جوعِ

94/8/15

چلَ تي هاّی-صیتَى-لیوَتشش-دلستش

منوی 3

صبحانه

عاشَرای حسیٌی تعطیل
چلَ کثاب کَتیذُ

جَجِ چیٌی

سِ ًَع هیَُ

گَجِ-لیوَتشش -کشُ -سواق-
دٍغ-هیَُ

خیاسشَس-سیب صهیٌی-سسکچاپ-دٍغ-هیَُ

-سثسیجات پختِ-

خَراک کتلت

شَیذ تاقالپلَ تا گَشت

تادام زهیٌی
تخن هرغ ٍ سیة زهیٌی-

خیاسشَس -سس کچاپ-
هاست

آش جَ -هیَُ

سثسی پلَ تا هاّی

هیرزاقاسوی

سِ ًَع هیَُ-خَراک

صیتَى-لیوَتشش -دلستش-هیَُ

فلفل دلوِ -هاست-هیَُ

لَتیا-ساالد یکٌفرُ

خَراک فیلِ تا قارچ

سِ ًَع هیَُ-سثسیجات

خیاسشَس -سس کچاپ-هاست

پختِ-سَج جَ

هاست

عذس پلَ تا گَشت چرخ
کردُ
هاست
زرشک پلَ تا هرغ-دٍغ
چلَ تي هاّی-صیتَى-لیوَتشش-
دلستش

ًاى-شیش

ًاى-پٌیش

ًاى-شیش کاکائَ

ًاى—حلَا شکشی

ساالد الَیِ هرغ-گَجِ-خیاسشَس-دٍغ

ًاى-شیش

ًاگت هرغ-خیاسشَس-سس کچاپ  -دلستش -هیَُ

ًاى

ّفتِ دٍم
منوی 1

منوی 2

لَتیا پلَ تا گَشت چرخ

شٌیسل هرغ

کردُ
هاست هَسیش -هیَُ

سیب صهیٌی -خیاسشَس-سس
قشهض -هاست هَسیش-هیَُ

چلَ جَجِ کثاب

خَراک گَشت ٍ قارچ

گَجِ-لیوَتشش -کشُ  -دٍغ

خیاسشَس -دٍغ

چلَخَرش قیوِ سیة

جَجِ چیٌی

تخن هرغ ٍ سیة زهیٌی-

زهیٌی

سس قشهض-سیب صهیٌی-
خیاسشَس  -ساالد

آش جَ
ساالد یکٌفرُ-هیَُ

گَجِ-لیوَتشش -کشُ -سواق-
دٍغ

کشک تادهجاى

سِ ًَع هیَُ-خَراک لَتیا

فلفل دلوِ-دٍغً-اى

-ساالد یکٌفرُ-سس

شَیذ تاقالپلَ تا گَشت-

کَکَ سیة زهیٌی

سِ ًَع هیَُ-سثسیجات

هاست-هیَُ

گَجِ-خیاسشَس-هاست-هیَُ

پختِ-آش رشتِ

ساالد-سس
چلَ کثاب کَتیذُ

منوی 3
سِ ًَع هیَُ-سَج جَ-
ساالد یکٌفرُ

صبحانه
ًاى-پٌیش

سِ ًَع هیَُ-سثسیجات
پختِ

ًاى-شیش

-تادام زهیٌی

خَراک تي هاّی-صیتَى-
لیوَتشش-دلستش
ًاگت هرغ-خیاسشَس-سس
کچاپ-هاست

ًاى-پٌیش

ًاى  -شیش کاکائَ

ًاى-حلَاشکشی
ًاى-شیش
ًاى

ّفتِ سَم
ایام
هفته

تاریخ

منوی 1

منوی 2

منوی 3

چلَ خَرش قَرهِ سثسی

فیلِ تا قارچ

سِ ًَع هیَُ-سَج جَ-

هاست هَسیش -هیَُ

خیاسشَس  -هاست هَسیش-هیَُ

ساالد یکٌفرُ

چلَ جَجِ کثاب

خَراک کتلت

گَجِ-لیوَتشش -کشُ  -دٍغ

خیاسشَس -سس کچاپ -دٍغ

لَتیا پلَ تا گَشت چرخ

شٌیسل هرغ

کردُ
هاست -هیَُ

گَجِ-خیاسشَس-پَسُ-سس
کچاپ -هاست -هیَُ
کَفتِ تثریسی
دلستش

شٌبِ

94/8/16

یکشٌبِ

94/8/17

دٍشٌبِ

94/8/18

سِ شٌبِ

94/8/19

سثسی پلَ تا هاّی
صیتَى-لیوَتشش -دلستش

چْاسشبِ

94/8/20

چلَخَر هیَُ ش فسٌجاى -
ساالد -هیَُ

پٌج شٌبِ

94/8/21

زرشک پلَ تا هرغ  -هاست

جوعِ

94/8/22

چلَ تي هاّی-صیتَى-لیوَتشش -دلستش-هیَُ

صبحانه
ًاى-پٌیش

سِ ًَع هیَُ-سثسیجات
پختِ
تادام زهیٌیتخن هرغ ٍ سیة زهیٌی-
آش جَ -هیَُ
سِ ًَع هیَُ-خَراک لَتیا
-ساالد-سس

جَجِ چیٌی
سس قشهض-سیب صهیٌی -
خیاسشَس  -ساالد -هیَُ

ًاى-شیش کاکائَ

سِ ًَع هیَُ-سثسیجات
پختِ-آش رشتِ
خَراک تي هاّی-
صیتَى-لیوَتشش -دلستش

ساالد الَیِ هرغ-گَجِ-خیاسشَس-
دلستش

ًاى-پٌیش

ًاى -شیش هالت

ًاى-تخن هشغ

ًاى-شیش
ًاى

ّفتِ چْاسم
ایام
هفته

تاریخ

منوی 2

منوی 3

منوی 1

گَجِ-لیوَتشش -کشُ -
دٍغ-هیَُ

کشک تادهجاى

سِ ًَع هیَُ-سَج جَ-

فلفل دلوِ-دٍغ-هیَُ

ساالد یکٌفرُ

چلَ خَرش قیوِ سیة

شٌیسل هرغ

سِ ًَع هیَُ-سثسیجات

زهیٌی

پَسُ-سس کچاپ-خیاسشَس-
هاست هَسیش

پختِ-

چلَ کثاب کَتیذُ
شٌبِ

94/8/23

یکشٌبِ

94/8/24

دٍشٌبِ

94/8/25

سِ شٌبِ

94/8/26

چْاسشٌبِ

94/8/27

پٌج شٌبِ

94/8/28

زرشک پلَ تا هرغ -هاست

جوعِ

94/8/29

چلَ تي هاّی-صیتَى-لیوَتشش -دلستش-هیَُ

هاست هَسیش-
شَیذ تاقالپلَ تا گَشت
ساالد-هیَُ

خَراک کثاب تاتِ ای
سیب صهیٌی -خیاسشَس-ساالد-
هیَُ

صبحانه

ًاى-پٌیش

ًاى-شیش کاکائَ

تادام زهیٌی
تخن هرغ ٍ سیة زهیٌی-
آش جَ -هیَُ

چلَجَجِ کثاب

خَراک گَشت ٍ قارچ

سِ ًَع هیَُ-خَراک لَتیا

گَجِ-لیوَتشش -کشُ -دٍغ

خیاسشَس -دٍغ

ساالد یکٌفرُ

چلَخَرش قَرهِ سثسی

ساالد الَیِ

سِ ًَع هیَُ-سثسیجات

هاست-هیَُ

خیاسشَس -گَجِ-هاست-هیَُ

پختِ-آش رشتِ
خَراک تي هاّی-صیتَى-
لیوَتشش -دلستش-هیَُ
ًاگت هرغ-خیاسشَس-گَجِ-
هاست-هیَُ

ًاى-پٌیش

ًاى -شیش
ًاى-حلَاشکشی
ًاى-شیش
ًاى

* سشٍیٌگ سبضیجات پختِ شاهل 5 :قلن اص اًَاع کذٍ ،کلن ،قاسچ ،رست ،لَبیا سبضَّ ،یج ،لبَ ،صیتَى ٍ  ...دس قالب بستِ بٌذی 300گشهی
اداسُ تغزیِ
*ایي بشًاهِ ثابت ًبَدُ ٍ بٌا بِ ششایط اهکاى تغییش دس آى ٍجَد داسد

