بزنامه غذايی دانشگاه اراک اس تاريخ  2/30لغايت 1396/4/1
تاریخ

روز

شٌثِ

1396/02/30

یکشٌثِ

1396/02/31

دٍشٌثِ

1396/03/01

سِ شٌثِ

1396/03/02

چْار شٌثِ

1396/03/03

پٌجشٌثِ

1396/03/04

صبحانه

ناهار

شام

تي هاّی تاتزًج ٍخَراک لَتیا

لَتیا پلَ تا هاست

کلن پلَ تا هاست

کَتیذُ هزغ تاگَجِ ٍهاست

سرشک پلَ تا هزغ ٍسَج جَ

عذس پلَ تا هاست ٍهیَُ

رشتِ پلَ تا سَج جَ

خَراک راگَ تا هاست ٍهیَُ

چلَ خَرش قیوِ تا ساالدکلن

ساالد الَیِ تا گَجِ  ،سَج ٍرهیشل

هاکاراًی تا ساالدکلن

چلَ خَرش لَتیا سثشتا هاست

جَجِ کثاب تا هاست

استاهثَلی پلَ تا هاست

تخن هزغ ٍکزُ

حلَا شکزی ،پٌیز

کزُ،پٌیزٍهزتا

شیزٍعسل

کَکَ سیة سهیٌی تا گَجِ ٍخیار شَر
چلَ خَرش سثشی تا هاست ٍخیار

هاکاراًی 500گزهی،گَجِ ،سیة سهیٌی ٍهیَُ

هاش پلَ تا هاست ٍخیار

چلَ خَرش کذٍ تا هاست

جَجِ کثاب تا هاست

............................................

تخن هزغ ٍکزُ
............................................

رسول خدا صلى اهلل علیه و آله فرمود:

سحری=رزرو ناهار

شام = رزرو شام

افطار =رزرو صبحانه

شنبه

1396/03/06

سرشک پلَ تا هزغ ٍهاست ٍخیارٍهیَُ

چلَ کثاب کَتیذُ تا گَجِ ٍدلستز

خزها،شلِ سرد،شیزٍپٌیز

يکشنبه

1396/03/07

چلَ خَرش قیوِ تا هاست

چلَ هاّی تا لیوَ

خزها،کزُ ،پٌیز ٍهزتا

دوشنبه

1396/03/08

چلَ خَرش فسٌجاى تا سیتَى ٍهیَُ

هاکاراًی تا ساالد

خزها،حلین،حلَا شکزی تا پٌیز

سه شنبه

1396/03/09

چلَخَرش سثشی تادلستز

کَکَ سیة سهیٌی تا گَجِ ٍخیار شَر

خزها،آش،شیزٍپٌیز

چهار شنبه

1396/03/10

سرشک پلَ تا هزغ ٍساالد

تي هاّی تاتزًج ٍلیوٍَهیَُ

خزها،خَراک لَتیا ،شیزٍعسل

پنجشنبه

1396/03/11

چلَ خَرش قیوِ تادهجاى تا هاست

........................................

........................................

جمعه

1396/03/12

....................................

.............................................

.............................................

شنبه

1396/03/13

لَتیا پلَتا هاست ٍخیارٍهیَُ

جَجِ کثاب تا گَجِ ٍدلستز

خزها،سَج،کزُ ٍ هزتا

يکشنبه

1396/03/14

.........................................

............................................

.........................................

دوشنبه

1396/03/15

...............................................

...............................................

............................................

سه شنبه

1396/03/16

عذس پلَ تا هاست ٍخزهاٍهیَُ

خَراک هزغ تا گَجِ،خیارشَرٍچیپس ٍدلستز

خزها،سَج،حلَا شکزی تا پٌیز

چهار شنبه

1396/03/17

چلَخَرش قیوِ تادهجاى ٍهاست

هاکاراًی تا ساالد

خزها،شلِ سرد،کزُ ٍعسل

پنجشنبه

1396/03/18

سرشک پلَ تا هزغ ٍدلستز

کشک ٍتادهجاى ٍهیَُ

خزها،حلین،شیزٍپٌیز

جمعه

1396/03/19

چلَ خَرش سثشی تا هاست ٍخیار

استاهثَلی پلَ تا ساالد

خزها،آش،کزُ،پٌیز ٍهزتا

شنبه

1396/03/20

چلَ خَرش فسٌجاى تا هاست

چلَ کثاب کَتیذُ تا گَجِ ٍدلستز

خزها،گَجِ ٍخیارٍپٌیز

يکشنبه

1396/03/21

چلَ خَرش قیوِ تا هاست ٍخیارٍهیَُ

چلَ هاّی تاسیتَى

خزها،شیزٍپٌیز

دوشنبه

1396/03/22

لَتیا پلَتا ساالد

جَجِ کثاب تا گَجِ ٍدلستز

خزها،سَج،کزُ ٍ هزتا

سه شنبه

1396/03/23

چلَ خَرش سثشی تا هاست ٍخیارٍهیَُ

هاکاراًی تا ساالد

خزها،حلین،شیزٍعسل

چهار شنبه

1396/03/24

سرشک پلَ تا هزغ ٍدلستز

کَکَ سیة سهیٌی تا گَجِ ٍخیار شَر

خزها،آش،شیز،پٌیز

پنجشنبه

1396/03/25

استاهثَلی پلَ تا هاست

چلَ کثاب کَتیذُ تا گَجِ ٍهیَُ

خزها،گَجِ ٍخیارٍپٌیز

جمعه

1396/03/26

چلَ خَرش فسٌجاى تا دلستز

تي هاّی تا تزًج ٍلیوَ

خزها،خَراک لَتیا ،کزُ ٍهزتا

1396/03/27

عذس پلَ تا هاست ٍخیارٍخزهاٍهیَُ

جَجِ کثاب تا گَجِ

خزها،سَج،شیزٍپٌیز

يکشنبه

1396/03/28

چلَ خَرش قیوِ تا دلستز

کشک ٍتادهجاى

خزها،شلِ سرد،حلَاشکزی ٍپٌیز

دوشنبه

1396/03/29

سرشک پلَ تا هزغ ٍهاست

هاکاراًی تا ساالد

خزها،حلین،شیزٍپٌیز

سه شنبه

1396/03/30

لَتیا پلَتا هاست ٍهیَُ

چلَ هاّی تا لیوَ

خزها،کزُ ،پٌیز ٍهزتا

چهار شنبه

1396/03/31

چلَخَرش سثشی ٍدلستز

خَراک هزغ تا گَجِ،خیارشَرٍچیپس

خزها،سَج،شیزٍپٌیز

پنجشنبه

1396/04/01

چلَخَرش فسٌجاى تاهاست

تي هاّی تا تزًج ٍلیوٍَهیَُ

خزها،خَراک لَتیا ،کزُ ٍهزتا

روزه گرفتن در گرما ،جهاد است.

ساعت تَسیع سحزی حذٍد  ٍ 3-4ساعت تَسیع افطار ٍ شام حذٍد  20-21هی تاشذ.
در صَرت عذم تاهیي هَاد غذایی در تاسار اهکاى تغییز در تزًاهِ غذایی ٍجَد دارد.
جْت رسرٍسحزی هی تایست ٍعذُ ًاّار،جْت رسرٍشام ٍعذُ شام ٍجْت رسرٍ افطاری ٍعذُ صبحانه را اًتخاب ًواییذ.

تزای دریافت غذا در سلف هزکشی ٍ خَاتگاّْای دٍلتی غذای ًَع یک ٍجْت دریافت غذا درخَاتگاّْای خصَصی تایذ غذای ًَع  3را اًتخاب ًواییذ.
ّوزاُ داشتي کارت تغذیِ تزای دریافت غذا الشاهی تَدُ ٍ در ایام هاُ رهضاى صتَى فزاهَشی ارائِ ًخَاّذ شذ.
داًشجَیاى ساکي خَاتگاُ اهام علی(ع) تزای دریافت سحز ٍ شام خَد در هحل خَاتگاُ هی تَاًٌذ غذای ًَع  3را در سلف شوارُ  16اًتخاب ًوایٌذ.

اداره تغذیه 1396/2/23 -

