بنام خدا
برنامه غذایی غذاخوری های دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مهرماه 6931

ایام

تاریخ

ناهار

صبحانه
نوع یک

شنبه

0931/10/10

بسته یک و دو

کنار غذا

شام

نوع دو

نوع یک
دوغ

چلو کباب کوبیده

کنارغذا
نوع دو
فلفل دلمه ای و گوجه و

ساالد الویه

دلستر

یکشنبه
دوشنبه

0931/10/10

چلو خورش قیمه

ماست و ساالد شیرازی

چلو خورش کرفس

دوغ و میوه

0931/10/19

باقال پلو با گوشت

دوغ و سوپ ورمیشل

عدس پلو با مرغ

ماست موسیر

سه شنبه

0931/10/10

چلو خورش سبزی

میوه و ماست

جوجه کباب

دوغ

چهارشنبه

0931/10/10

شوید پلو با ماهی

دلستر و زیتون

چلوخورش آلو

ماست موسیر و میوه

پنج شنبه

0931/10/11

ماکارونی

ماست موسیر

خوراک کوبیده

جمعه

31/10/10

شنبه

31/10/10

یکشنبه

31/10/13
ساالد فصل

زرشک پلو با مرغ

دوشنبه

دوغ

ماست

چلوخورش سبزی

31/10/01

سه شنبه
چهارشنبه

استامبولی با گوشت

31/10/00

شویدپلوباماهی

ماست موسیر و میوه

خوراک کوبیده

دوغ

دلستر و خرما

چلو خورش آلو

ماست و میوه

31/10/00
ماست

چلو خورش بادمجان

پنج شنبه

شنیسل مرغ

31/10/09

جمعه

گوجه سیب زمینی تخم
مرغ

فلفل دلمه ای گوجه و
سوپ جو

31/10/00
دوغ

ساالد الویه

چلوخورش سبزی

دوغ و میوه
ماست موسیر

زرشک پلو با مرغ

خوراک کوبیده

چلو خورش کرفس

عدس پلو با مرغ

ماست موسیرو ساالد
شیرازی

شوید پلوبا ماهی

جوجه کباب

دلستر و زیتون و میوه

ماکارونی

چلو خورش قیمه

چلو خورش سبزی

ماست

خوراک مرغ

فلفل دلمه ای وگوجه و
دلستر

چهارشنبه

31/10/03

باقال پلوباگوشت

چلوکباب کوبیده

دوغ

استامبولی با مرغ

ماست و میوه

پنج شنبه
جمعه

31/10/01

چلوخورش آلو

ماست موسیر

شوید پلو با تن ماهی

دلستر

چلوکباب کوبیده

خوراک مرغ

دوغ

خوراک کوکو سبزی

چلو خورش قیمه

چلو خورش سبزی

ساالد شیرازی

چلو خورش کدو

شوید پلو با ماهی

چلو کباب کوبیده

دلستر و خرما

شنیسل مرغ

شنبه
یکشنبه

31/10/00

بسته سه و چهار

فلفل دلمه ای و گوجه و

31/10/01

دوشنبه

خوراک لوبیا

31/10/00

سه شنبه

31/10/00

31/10/00
بسته یک و دو

شنبه

تخم مرغ وسیب زمینی و
گوجه

فلفل دلمه ای و گوجه و
دوغ

31/10/00

یکشنبه

31/10/09

دوشنبه

ماست و میوه
فلفل دلمه ای و گوجه و
خوراک عدسی

31/10/00
31/10/00

ماکارونی

استامبولی با گوشت

ماست موسیر و میوه

باقال پلو با مرغ

چهارشنبه

31/10/01

جوجه کباب

زرشک پلو با گوشت

دوغ

عدس پلو با مرغ

ماست و میوه

پنج شنبه

31/10/00

ماست

شوید پلو با تن ماهی

دلستر

جمعه

31/10/00
دلستر و زیتون

ساالد الویه

فلفل دلمه ای و گوجه و

ماست موسیر

خوراک کوبیده

سه شنبه

شنبه
یکشنبه

31/10/03
31/10/91

چلو خورش بادمجان
بسته سه و چهار

جوجه کباب

شوید پلو با ماهی

چلوخورش سبزی

چلوخورش بادمجان

بسته یک  :مربا شیر کره پنیر

بسته دو :حلوا شکری تخم مرغ کره شیر

بسته سه :شیر کره عسل

بسته چهار  :مربا شیر کره پنیر

توجه :در صورت عدم وجود مواد اولیه مرغوب در بازار امکان حذف جابجایی یا تغییر در برنامه غذایی وجود دارد.

دوغ

خوراک لوبیا
دوغ و میوه

