
 

 دانشگاه زنجان  -69ماه ذرآبرنامه غذایی 

ایام  تاریخ

 هفته

)نیم  3ناهار نوع 2ناهار نوع  1ناهار نوع  صبحانه

 پرس(

 2شام نوع  1شام نوع 

        

        

        

        

 چهار شنبه
1/6/69 

نان و -پنیر-شیر   

 چای
 دوغ -خام قارچتخم مرغ با  ترشی-چلو کنسرو ماهی ماکارونی با ترشی ماکارونی با ترشی گوجه فرنگی –چلو جوجه کباب 

 پنجشنبه
2/6/69 

نان و -عسل-کره

 میوه      -عدس پلو با ماست        ماست-قورمه سبزی چلو خورشت چای
 میوه –زیتون -کنسرو لوبیا با قارچ

 

     3/6/69 جمعه

نان و -شیر-مربا-کره 4/6/69 شنبه

 چای

 -کوبیده با گوجه فرنگیچلوکباب 

 سوپ
 ماستاستانبولی با 

چلوکباب کوبیده با 

 سوپ -گوجه فرنگی
 دوغ-تخم مرغ با سیب زمینی خام چلو خورشت قیمه با ماست 

نان و -عسل-کره 5/6/69 یکشنبه

 میوه-ساالد الویه بسته بندی دوغ  میوه- دوغ -با قارچ خوراک مرغ  ماست-چلو خورشت لوبیا سبز زیتون-نثار پلو با گوشت  چای

  9/6/69 دوشنبه

--------- 
       -------- --------  ----------- تعطیل رسمی                    

 -پنیر --حلوا ارده 7/6/69 سه شنبه

 نان و چای
 میوه- ماست-چلو خورشت کرفس  ماکارونی با ترشی گوجه فرنگی –چلو جوجه کباب 

   -خیارشور-گوجه-مرغناگت 

 میوه  

نان و -پنیر-شیر    8/6/69 چهار شنبه

 چای
 ماست- چلو خورشت قیمه بادمجان

مرغ با گوجه چلوکباب کوبیده 

 سوپ  - فرنگی

مرغ چلوکباب کوبیده 

 سوپ با گوجه فرنگی
 خیارشور-خوراک همبرگر با گوجه

 -کره -تخم مرغ با گوجه فرنگی

 دوغ



نان و -عسل-کره 6/6/69 پنجشنبه

 چای
 میوه –زیتون -کنسرو لوبیا  میوه-ماست با  عدس پلو       ماست-سبزیچلو خورشت قورمه 

 میوه -کنسرو لوبیا  

  11/6/69 جمعه

نان و -شیر-مربا-کره 11/6/69 شنبه

 چای

 -چلوکباب کوبیده با گوجه فرنگی

 سوپ
 با ماست کرفس چلو خورشت

چلوکباب کوبیده با 

 سوپ -گوجه فرنگی
 دوغ-تخم مرغ با سیب زمینی خام قیمه با ماست چلو خورشت

نان و -عسل-کره 12/6/69 یکشنبه

 میوه -ساالد الویه بسته بندی دوغ  میوه -دوغ   -با قارچ خوراک مرغ   کوفته تبریزی با زیتون لیموترش-اهی قزل آالسبزی پلو با م چای

  13/6/69 دوشنبه
نان  -پنیر-تخم مرغ

 وچای

 دوغ- تخم مرغ با قارچ خام ماستبا  عدس پلو  چلو خورشت قیمه با ماست ماست-زرشک پلو با مرغ 

 -پنیر --حلوا ارده 14/6/69 سه شنبه

  ماست  - کلم پلو ماست-چلو خورشت قورمه سبزی نان و چای
  -با گوجه وخیارشور  همبرگرخوراک 

 میوه
 میوه-زیتون - با قارچ کنسرو لوبیا

 ------- 15/6/69 چهار شنبه
       -------- --------  ----------- تعطیل رسمی                    

نان و -عسل-کره 19/6/69 پنجشنبه

         میوه-  گوجه فرنگی –چلو جوجه کباب                                                   چای
                       -  دوغ  -  بادمجان چلو خورشت قیمه

 میوه

 -کره–تخم مرغ با گوجه فرنگی 

 میوه     - دوغ

 میوه -خیارشور-تن ماهی با گوجه 

  17/6/69 جمعه

نان و -شیر-مربا-کره 18/6/69 شنبه

 چای

 -چلوکباب کوبیده با گوجه فرنگی

 سوپ

چلوکباب کوبیده با  ماکارونی با ترشی

 سوپ -گوجه فرنگی

 دوغ-خامتخم مرغ با سیب زمینی  ماستاستانبولی با 

نان و -عسل-کره 16/6/69 یکشنبه

 چای
 چلو خورشت قیمه با ماست زیتون -نثار پلو با گوشت       

 میوه-ساالد الویه بسته بندی دوغ  میوه-  با قارچ دوغ خوراک مرغ 

نان  -پنیر-تخم مرغ 21/6/69 دوشنبه

 وچای

 ماست-چلو خورشت قورمه سبزی

  
 کوفته تبریزی با زیتون

 دوغ-تخم مرغ با قارچ خام عدس پلو با ماست  

 -پنیر --حلوا ارده 21/6/69 سه شنبه

 نان و چای

 میوه -خیارشور-گوجه-مرغناگت  میوه-ترشی-چلو کنسرو ماهی    چلوخورشت فسنجان با گوشت گوجه فرنگی –چلو جوجه کباب 



 الزم به ذکر است در صورت عدم وجود مواد اولیه در بازار، برنامه غذایی قابل تغییر خواهد بود.

 ساعت توزیع غذا در سلف سرویس های دانشگاه زنجان:  -

 31/21الی  18/ 45زی:                         شام سلف سرویس مرک                                                                             15/14الی  15/11 مرکزی:                 ناهارسلف سرویس

 31/21الی  45/18شام سلف سرویس مجتمع خوابگاهی برادران:                                                               15/14الی31/11ناهارسلف سرویس مجتمع خوابگاهی برادران:  

 اداره تغذیه دانشگاه زنجان                                                                                                                                       

نان و -پنیر-شیر    22/6/69 چهار شنبه

 چای

مرغ با گوجه چلوکباب کوبیده     دوغ  -  بادمجان چلو خورشت قیمه      

 سوپ   - فرنگی

مرغ چلوکباب کوبیده 

 سوپ - با گوجه فرنگی

–خوراک کتلت با گوجه وخیارشور 

 دوغ

 دوغ-کره–تخم مرغ با گوجه فرنگی 

نان و -عسل-کره 23/6/69 پنجشنبه

 چای

 میوه- زیتون -کنسرو لوبیا           میوه - با ماست کرفس چلو خورشت ماست-زرشک پلو با مرغ                                                        

       24/6/69 جمعه

نان و -شیر-مربا-کره 25/6/69 شنبه

 چای

 -چلوکباب کوبیده با گوجه فرنگی

 سوپ

چلوکباب کوبیده با  عدس پلو با ماست 

 سوپ -گوجه فرنگی

 دوغ-مرغ با سیب زمینی خام تخم دوغ  -با قارچ خوراک مرغ

نان و -عسل-کره 29/6/69 یکشنبه

 چای

 -خیارشور-گوجه-گوشتناگت  میوه-ماست –نثارپلو با گوشت  کشک بادمجان با ماست لیمو ترش    -سبزی پلو با ماهی فزل اال

 میوه

نان  -پنیر-تخم مرغ 27/6/69 دوشنبه

 وچای

مرغ با گوجه چلوکباب کوبیده  چلو خورشت قیمه با ماست         

 سوپ  - فرنگی

 دوغ-تخم مرغ با قارچ خام با گوجه وخیارشور  همبرگرخوراک  

 -پنیر --حلوا ارده 28/6/69 سه شنبه

 نان و چای

 میوه-دوغ – تخم مرغ با کوکتل میوه -ترشی-چلو کنسرو ماهی    زیتون -کوفته تبریزی     ماست-چلو خورشت قورمه سبزی

نان و -پنیر-شیر    26/6/69 شنبهچهار 

 چای

 دوغ-ساالد الویه بسته بندی با ماست کرفس چلو خورشت ترشیبا ماکارونی  ترشیبا ماکارونی  گوجه فرنگی –چلو جوجه کباب 

نان و -عسل-کره 31/6/69 پنجشنبه

 چای

 میوه-زیتون– با قارچ کنسرو لوبیا میوه -ماستاستانبولی با  دوغ  -  بادمجان چلو خورشت قیمه 


