
 منوی غذایی و آنالیز مربوطه

 

 

 اقالم نوع غذا ردیف

 *زرشک پلو با مرغ  .1
گرم،رب گوجه  30پیاز ،گرم5ادویه  گرم،5،زرشک سینه/ران() گرم320گرم،مرغ 44گرم+برنج هندی  91برنج مرغوب ایرانی 

 2/1گرم( نان 5گرم،ادویه جات به میزان  20گرم)فلفل دلمه،هویج15گرم،روغن5مثقال، شکر 0.005گرم،زعفران20فرنگی
 (بیمار/پرسنل با نظر کارشناس تغذیهپرسنل(،سوپ)-)بیماران+ماست عدد

 عدس پلو  .2
گرم ، 20نگرم، روغ40گرم،عدس 60گوساله چرخ کرده  سردست ،گوشت گرم 36گرم+برنج هندی  99برنج مرغوب ایرانی 

-)بیمارانماست  +عدد 2/1ل ،  نان مثقا 0.005گرم، زعفران5گرم ،رب گوجه فرنگی40گرم،کشمش30پیاز،گرم5ادویه 
 )بیمار/پرسنل با نظر کارشناس تغذیه(پرسنل(،سوپ

 قزل آال *سبزی پلو با ماهی  .3

گرم  180یا ماهی شیر منجمد  گرم300شده ن، ماهی قزل آالتازه پاک  گرم 36گرم+برنج هندی 99برنج مرغوب ایرانی 
 گرم ،30به مقدار الزم، پیازگرم، آرد  80عدد ،روغن 1لیمو ترش یا نارنج  گرم ،3گرم، سیر 40،سبزی پلویی 

)بیمار/پرسنل با نظر پرسنل(،سوپ-)بیمارانماست گرم + 35 معادل عدد زیتون6عدد+ 2/1مثقال ،نان 0.002زعفران

 ،گرم5ادویه  گرم 5آبلیمو کارشناس تغذیه(

 *چلوکوبیده مرغ  .4
گرم  15،قلوه گاه 30سردستگرم چرخ کرده،گوشت 60مرغ ران گرم ،  44گرم+برنج هندی 91برنج مرغوب ایرانی 

مثقال ،ادویه جات به مقدار  0.005گرم، برنج زعفران 70عدد،پیاز 1گرم، لیمو ترش یا نارنج 70گرم،گوجه فرنگی 15روغن
 سوپ)بیمار/پرسنل با نظر کارشناس تغذیه( پرسنل(،-)بیمارانماست  عدد. + 2/1گرم،نان 5

5.  
چلو خورشت قیمه سیب 

 زمینی

گرم،سیب زمینی  35گرم،پیاز 25گرم ،لپه  70گوساله  سردستگرم ، گوشت  44گرم+برنج هندی  91برنج مرغوب ایرانی 
عدد. 2/1گرم. نان 5گرد لیمو،دارچین،ادویه خورشتی،ها( به میزان گرم) 5 گرم،آبلیمو یا آبغوره 30گرم، رب گوجه فرنگی90

 گرم50+روغن ظر کارشناس تغذیه(سوپ)بیمار/پرسنل با ن پرسنل(،-)بیمارانماست  مثقال+ 0.002زعفران 

 چلو خورشت لوبیا سبز  .6
 25گرم،پیاز70لوبیاسبز گرم، 35روغن ،گوساله گرم  70 سردستگرم ،گوشت   44گرم+برنج هندی 91برنج مرغوب ایرانی 

. گرم5،گرد لیمو،دارچین،ادویه خورشتی،ها( به میزان . گرم5گرم،)آبلیمو یا آبغوره 30گرم، رب گوجه فرنگی 90گرم،سیب زمینی 
 (سوپ)بیمار/پرسنل با نظر کارشناس تغذیه( پرسنل(،-)بیمارانماست  مثقال. +0.002عدد. زعفران برنج 2/1نان

 *چلو جوجه کباب  .7

گرم،گوجه 30روغن،گرم5ادویه  ،گرم130سینه مرغ پاک شده بدون استخوانگرم ،  44گرم+برنج هندی 91برنج مرغوب ایرانی 

-)بیمارانماست  + گرم ماست5،،مثقال 0.005گرم زعفران 40عدد ، پیاز  1لیمو ترش یا نارنج ،گرم 5آبلیموگرم،70فرنگی

  سوپ)بیمار/پرسنل با نظر کارشناس تغذیه( پرسنل(،

 چلو خورشت آلو اسفناج/بامیه  .8
 100گرم،اسفناج پاک شده /بامیه  25گرم،روغن   70گوساله سردست گرم ،  44گرم+برنج هندی  91برنج مرغوب ایرانی 

 پرسنل(،-)بیمارانماست  عدد. +2/1گرم)فقط برای خورشت اسفناج(،نان 40،آلو ،گرم5ادویه  ،گرم 15گرم،پیاز 
 سوپ)بیمار/پرسنل با نظر کارشناس تغذیه(

 چلو خورشت کرفس  .9
 15گرم،پیاز  100گرم،کرفس پاک شده  25گرم،روغن   70گوساله  سردستگرم ،  44گرم+برنج هندی 91برنج مرغوب ایرانی 

 ،گرم5ادویه  گرم. 5گرم،رب 50نعناجعفری سوپ)بیمار/پرسنل با نظر کارشناس تغذیه( پرسنل(،-)بیمارانماست  گرم،

 چلو خورشت فسنجان با مرغ  .10
گرم،مغز  20گرم،روغن  70گرم ،سینه مرغ پاک شده بدون استخوان  44گرم+برنج هندی  91برنج مرغوب ایرانی 

 پرسنل(،-)بیمارانماست  + گرم50+هویج گرم،آبلیمو به مقدار الزم 5،شکر،ادویهگرم20گرم،پیاز 20گرم،رب انار 35گردو
 سوپ)بیمار/پرسنل با نظر کارشناس تغذیه(

 لوبیاپلو   .11
،رب  80سبزگرم لوبیا25گرم،پیاز 60 سردست گوساله ،گوشت چرخ کردهگرم 36گرم+برنج هندی  99برنج مرغوب ایرانی 

 سوپ)بیمار/پرسنل با نظر کارشناس تغذیه( پرسنل(،-)بیمارانماست  عدد. +2/1گرم نان 5گرم،روغن 5گرم،،ادویه 15

 *چلو خورشت مرغ و آلو  .12
گرم،رب  40آلو  گرم، 20گرم،روغن  90گرم ،سینه مرغ پاک شده بدون استخوان  44گرم+برنج هندی  91برنج مرغوب ایرانی 

 سوپ)بیمار/پرسنل با نظر کارشناس تغذیه(+ماستعدد.  2/1نان ،گرم5ادویه  گرم،20گرم و پیاز  5

 با گوشت و قارچ ماکارانی  .13
گرم،  30گرم،رب گوجه فرنگی40گرم،پیاز 35وغنر، گرم50گرم، قارچ60ساله چرخ شده گو سردست گرم، گوشت150ماکارانی

 سوپ)بیمار/پرسنل با نظر کارشناس تغذیه( پرسنل(،-)بیمارانماست  عدد. + 1گرم، نان 30،فلفل دلمه ،گرم5ادویه 

14.  
گرم،پیاز 60گرم،گوجه  20 روغنگرم، 120گوساله سردست گرم ،گوشت  44گرم+برنج هندی 91برنج مرغوب ایرانی  *چلو  کباب حسینی

-)بیمارانماست  گرم،10آب گوجه فرنگی +گرم 10+رب گرم5مثقال و ادویه 0.002عدد ، زعفران1گرم،لیمو یا نارنج 50
 سوپ)بیمار/پرسنل با نظر کارشناس تغذیه( پرسنل(،

 خوراک شنیسل با مخلفات  .15
گرم،تخم  70گرم،گوجه فرنگی  50گرم، خیارشور 15گرم،پیاز 130گرم،سیب زمینی50گرم،)بدون استخوان(روغن150سینه مرغ 

گرم، نارنج یا لیمو 5گرم، ادویه جات به مقدار 30عدد،هویج یا کلم ترش 1عدد،سس گوجه فرنگی کچاپ تک نفره  2/1مرغ 
 سوپ)بیمار/پرسنل با نظر کارشناس تغذیه( پرسنل(،-)بیمارانماست  + گرم20ردآ +عدد. 1گرم،  نان  50

 خوراک کتلت مرغ  .16
گرم،هویج 25عدد،پیاز  1.2گرم،تخم مرغ40گرم،روغن130گرم،سیب زمینی 90فیله بدون استخوان ران
 عدد. + 1گرم، ،نان  50گرم،نارنج یا لیمو 5گرم،ادویه جات به مقدار20گرم،آردسوخاری70گرم،گوجه فرنگی 50گرم،خیارشور50

 سوپ)بیمار/پرسنل با نظر کارشناس تغذیه( پرسنل(،-)بیمارانماست 

گرم، 20گرم، روغن100گرم، سبزی کوفته 25گرم(،لپه20+قلوه گاه گرم 70گرم،گوشت گوساله چرخ کرده)سردست  50برنج  خوراک کوفته تبریزی  .17
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عدد، هویج با کلم ترش  1نان ،گرم5ادویه گرم،  5گرم زرشک  15عدد،آلو بخارا 4/1گرم،تخم مرغ 20گرم، رب گوجه 25پیاز
 سوپ)بیمار/پرسنل با نظر کارشناس تغذیه( پرسنل(،-)بیمارانماست گرم.  30

 *خوراک جوجه کباب  .18
 گرم 5،ماست گرم5،ادویه  گرم 5موگرم،آبلی 50،گوجه فرنگی  گرم 25روغنگرم، 20گرم(،پیاز 150مرغ)جوجه بدون استخوان 

 سوپ)بیمار/پرسنل با نظر کارشناس تغذیه( پرسنل(،-)بیماران+ ماست  (،) دورچینمثقال .0020 انو زعفران به میز

 مرغ خوراک رولت  .19
عدد. 1گرم.نان10آردگرم ،50، هویج گرم 5،زرشک گرم 5آبلیمو ،گرم50کرفسگرم،  10گرم، پیاز 30روغن   ،،مرغ رانگرم 150

 سوپ)بیمار/پرسنل با نظر کارشناس تغذیه( پرسنل(،-)بیمارانماست  + (گرم،) دورچین5ادویه جات به مقدار 

20.  
 *خوراک مرغ 

 
 5آبلیمو ،20گرم، هویج  20گرم، فلفل دلمه 60گرم،گوجه 20گرم، ، روغن  20پیاز  ، رمگ120مرغ پاک شده بدون استخوان ران

سوپ)بیمار/پرسنل با نظر کارشناس  پرسنل(،-)بیماران+ ماست  ()دورچینعدد.  1گرم،نان  20رب گوجه ،گرم5ادویه گرم،
 تغذیه(

21.  
 گرم ،5گرم،ادویه به مقدار 100گرم،کدو 20گرم،روغن مایع 50،گوجه فرنگی  گرم100مرغ پاک شده بدون استخوان ران *خوراک کدو با مرغ

 عدد.1نانرپرسنل(،-)بیماران+ ماست  ()دورچین

22.  
گرم،آبلیمو 10گرم،رب15گرم،هویج3گرم،جعفری ساطوری شده 5گرم،پیاز 10گرم،ورمیشل 20گرم،مرغ  50آب مرغ یا گوشت سوپ مرغ

 گرم، 10

23.  
 سوپ ورمیشل یا جو

 
گرم، پیاز 10گرم،هویج  15گرم،سیب زمینی  15گرم(،جعفری 20و گرم)ج30گرم، ورمیشل 20گرم،مرغ  50آب مرغ یا گوشت

 گرم،رب،آبلیمو و ادویه به مقدار الزم20خرد شده 

24.  
گرم،رب گوجه  5گرم،سبزیجات  10گرم،کرفس  20گرم،هویج  10گرم،سیب زمینی  10گرم،تره فرنگی 50آب مرغ یا گوشت سوپ سبزیجات

 گرم 10+آرد گرم. 10گرم،آبلیمو  10

 گرم،ادویه به مقدارکافی10گرم،روغن مایع10گرم،عدس 10گرم،لوبیا10گرم،نخود 10گرم،سبزی آش30بلغور بلغورآش   .25

26.  
گرم  5گرم ،زعفران به میزان الزم،گالب  5گرم ، کره  10گرم ،روغن  5گرم ، خالل بادام  50گرم ، شکر  25برنج  شله زرد

  گرم5ودارچین گرم05 ،هل

27.  

 کوفته  برنجی *
گرم  15روغن یک دوم عدد،  تخم مرغگرم،30گرم،لپه 50ایرانی (،برنج گرم70گوشت چرخ کرده گوساله)سردست 

گوجه رب  گرم،5سیاه+جوز هندی به میزان  فلفل+نمک گرم،10دلمه  فلفلگرم،40) ساتوری(   سبزی کوفته

 عدد.1نانسوپ)بیمار/پرسنل با نظر کارشناس تغذیه( پرسنل(،-)بیماران+ ماست  () دورچینگرم،10فرنگی

28.  

گرم،گوجه 50خیارشورگرم، 35روغن گرم، 30پیاز گرم، 30مرغ سینه(،گرم90گوشت چرخ کرده)سردست خوراک کباب تابه ای

سوپ)بیمار/پرسنل  پرسنل(،-)بیمارانماست  گرم3+آرد سوخاری.() دورچین،گرم 5گرم، نمک و فلفل و زردچوبه 60فرنگی

 عدد.1نانبا نظر کارشناس تغذیه(

29.  
 10گرم +روغن زیتون یا مایع  5گرم +سیر  10گرم +پیاز 15گرم،رب انار  20گردوی چرخ شده  ، گرم130سینه مرغ ترشمرغ خوراک 

-)بیماران+ ماست  () دورچین،گرم+  5نمک.فلفل به مقدار  گرم،50خیارشورگرم. 10،جعفری.گشنیز.مرزه.ترخون گرم

 عدد1نانپرسنل(، سوپ)بیمار/پرسنل با نظر کارشناس تغذیه(

30.  

سیر  گرم،100سیب زمینی   گرم، 50خیار شور  گرم20پیاز متوسط ،گرم 60گوشت چرخ کرده گوساله )سردست  شامی 

-)بیمارانماست  گرم،40روغن + () دورچین،گرم5عدد، نمک و زردچوبه و فلفل سیاه به مقدار 2/1گرم تخم مرغ 5

 عدد.1نانپرسنل(،سوپ)صرفا جهت بیماران(

31.  

 گرم20گرم،پیاز 40ای قرمز  گرم،فلفل دلمه 5گرم،کره  20گرم،ماست  130گوشت جوجه  جوجه آشوکا با کاری پلو

گرم،پودر  30،نخود فرنگی  گرم44گرم+برنج هندی 91برنج مرغوب ایرانی گرم،5به میزان  -نمک و فلفل ادویه هندی 

-)بیمارانماست  +عدد  2/1مثقال،نان0.002گرم،زعفران 5،روغن  گرم5مایع خامه ای سس مایونز  ،گرم 5کاری 

 عدد.1نان(سوپ)بیمار/پرسنل با نظر کارشناس تغذیه( پرسنل(،

32.  

گرم، نمک و زردچوبه و  15گرم،جعفری ساطوری  180گرم یا ماهی شیر منجمد  300 شدهنپاک قزل آالتازه  ماهی *خوراک ماهی

 60روغن +  (دورچین )گرم،  30،سس گوجه تک نفره،لیمو ترش 0.002کرده زعفران دم  گرم ،5فلفل سیاه به مقدار 

 گرم 5آبلیمو  گرم40پیاز  گرم 35معادل  عدد زیتون 6+عدد.1نان(سوپ)بیمار/پرسنل با نظر کارشناس تغذیه( گرم،

33.  
گرم، نمک و زردچوبه و فلفل سیاه به مقدار  5گرم،رب  10گرم ،پیاز خرد شده  90گرم،سینه مرغ  80لوبیا سبز  *خوراک لوبیا سبز با مرغ

 عدد.1نانسوپ)بیمار/پرسنل با نظر کارشناس تغذیه( پرسنل(،-)بیماران+ ماست  ()دورچینگرم،  50گرم، خیار شور 5

34.  
رب گوجه گرم، 10،شوید گرم 35گرم  ،پیاز 110گوساله تازه  سردستگرم ،گوشت  44گرم+برنج هندی 91 برنج مرغوب ایرانی چلوگوشت

عدد. زعفران برنج 2/1. نانگرم5،دارچین،ادویه خورشتی( گرد )، گرم5بلیمو یا آبغورهآ گرم، 30سیب زمینیگرم، 30فرنگی
 سوپ)بیمار/پرسنل با نظر کارشناس تغذیه( پرسنل(،-)بیمارانماست  مثقال. + 0.002

35.  
عدد متوسط  .  هویج 1گرم  .  گوجه فرنگی 100گرم  .  سیب زمینی بزرگ 90گوساله(  سردستخورشتی)گوشت  *تاس کباب

 پرسنل(،-)بیمارانماست گرم 5گرم  .  نمک و فلفل مقدار3گرم  .  سیر 10گرم ،پیاز  5رب گوجه فرنگی ،گرم40
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http://namnak.com/13696-%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86.html
http://namnak.com/13696-%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86.html
http://namnak.com/13696-%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86.html


 منوی غذایی و آنالیز مربوطه

 

 به عدد.1نانسوپ)بیمار/پرسنل با نظر کارشناس تغذیه(

36.  
،آب گوجه گرم5عدد ، ادویه 1گرم،لیمو یا نارنج  40گرم،پیاز 60گرم،گوجه  15 روغنگرم، 150گوساله  سردست وشتگ *خوراک کباب حسینی

 عدد.1نانسوپ)بیمار/پرسنل با نظر کارشناس تغذیه( پرسنل(،-)بیماران+ ماست  ()دورچین ، گرم 10فرنگی 

37.  

*شوید یا سبزی پلو  با 

 مرغ

 گرم10رب گوجه فرنگی ، گرم مرغ 320، گرم 36گرم+برنج هندی  99برنج مرغوب ایرانی 

سوپ)بیمار/پرسنل با نظر کارشناس  پرسنل(،-)بیمارانماست  گرم 5روغن 0.002کرده زعفران دم گرم، 20شوید ،

 عدد.1نانتغذیه(

38.  

گرم،سیر پوره شده/زیره آسیاب 30گرم،پیاز رنده شده 30،نان تست گرم سردست گوساله110گوشت چرخ کرده  *کوفته ازمیر

 گرم،20گرم،جعفری خرد شده 5گرم ،زردچوبه، ادویه به مقدار 3،شد ه 

 گرم30عدد،فلفل دلمه ای نگینی خرد شده یا فلفل سبز 1گوجه فرنگی خرد شده 

-)بیماران+ ماست  ()دورچینگرم 50گرم،خیار شور  5گرم،رب گوجه 15گرم،کره یا روغن  10پیاز تفت داده شده 

 عدد.1نانسوپ)بیمار/پرسنل با نظر کارشناس تغذیه( پرسنل(،

39.  

*راگوی با مرغ)خوراک 

 با مرغ( لوبیا سبز

 گرم10پیاز خرد شده: ،گرم50: سبزلوبیا ،گرم 90مرغ سینه 

 5و فلفل مقدار نمک ،گرم 20گرم،رب گوجه فرنگی:100سیب زمینی خرد شده: ، گرم50هویج حلقه حلقه شده: 

 عدد.1نانسوپ)بیمار/پرسنل با نظر کارشناس تغذیه( پرسنل(،-)بیمارانماست  +گرم

40.  
گرم، ،فلفل  30گرم،رب گوجه فرنگی40گرم،پیاز  20گرم، روغن50قارچ گرم(90گوساله گوشت گو ساله چرخ شده)سردست  خوراک گوشت

ر عدد1نان(سوپ)بیمار/پرسنل با نظر کارشناس تغذیه( پرسنل(،-)بیماران+ ماست  () دورچینگرم، 30گرم، هویج  10دلمه 
 گرم 40سیب زمینی 

 گرم5عدد+ادویه 1گرم،نان 40گرم،گوشت  30گرم،بلغور گندم  20برنج نیمه  حلیم  .41

 گرم 5گرم،ادویه  10گرم،پیاز 100گرم،سیب زمینی  5گرم عدس،رب 50 عدسی  .42

 گرم 5نمک و فلفل  .پودرسیرگرم  5گرم،رب  20گرم،پیاز  30دال عدس  سوپ دال عدس  .43

44.  
گرم  20گرم،پیاز 70گرم،سینه مرغ بدون استخوان 50رشته پلویی ، گرم 36گرم+برنج هندی 99برنج مرغوب ایرانی  رشته پلو با مرغ

 سوپ)بیمار/پرسنل با نظر کارشناس تغذیه(+ماست گرم 30+کشمشگرم 5نمک و فلفل 

45.  
 5،نعنا گرم40گرم،)نخود فرنگی یا لوبیا سبزیا قارچ یا ذرت یا لبو یا کلم(  40گرم،هویج  65سیب زمینی دورچین سبزیجات

 بنا به نظر کارشناس تغذیه  گرم 0.5گرم،کره و نمک 3گرم،آبلیمو  1گرم،فلفل

 

 

 


