
 

 مرکز تخصصی پیش دبستانی واله )مرزداران( 

 1400  آبانبرنامه غذایی 

 میان وعده دوم  ناهار  میان وعده اول  صبحانه تاریخ روز

 پفیالی دست ساز ماش پلو با گوشت چرخ کرده میوه فصل چای کم شیرین  -عسل  -کره-تافتوننان  1/8/1400 شنبه 

 تعطیل رسمی 2/8/1400 شنبه یک

 بیسکویت  ارده  -آش  شلغم لبو+  چای کم شیرین - ارده و شیره -نان تافتون 3/8/1400 دوشنبه

 نان و پنیر و کنجد  پلو خورش قیمه  نخودچی کشمش عدسی  -تافتوننان  4/8/1400 سه شنبه

 پفیال دست ساز  پاستا سبزیجات  بیسکویت و شیر  چای کم شیرین- پنیر-نان تافتون 5/8/1400 چهارشنبه 

 میوه فصل چای کم شیرین -عسل-کره-تافتوننان  8/8/1400 شنبه 
پلوسبزواری چشم بلبلی + گوشت چرخ 

 کرده
 فرنی 

 کیک یزدی خوراک لوبیا سبز  شیر و گندمک  نیمرو-نان تافتون 9/8/1400 یکشنبه 

 بیسکویت  + ژله  ماکارونی لبو و شلغم  چای کم شیرین - شیره-ارده -تافتوننان  10/8/1400 دوشنبه

 نان و پنیر و کنجد  قرمه سبزی+ساالد شیرازی  نخودچی کشمش  چای کم شیرین -پنیر -تافتوننان  11/8/1400 سه شنبه

 بیسکویت  کوکو سیب زمینی + سوپ شیر و خرما چای کم شیرین -شیره -ارده -نان تافتون 12/8/1400 چهارشنبه 

   دسر کدو حلوایی و چرخ کرده  عدس پلو با کشمش میوه فصل شیرین چای کم   -عسل- کره -تافتوننان  15/8/1400 شنبه 

 بیسکویت شیر و  + سبزی خوردن پاستا با مرغ و هویج لبو  نیمرو -نان تافتون 16/8/1400 یکشنبه 

 نان و پنیر و کنجد  کوکو سبزی + سوپ  کیک چای کم شیرین - شیره -ارده-تافتوننان  17/8/1400 دوشنبه

  پوره سیب زمینی هویج پلو با گوشت چرخ کرده  نخودچی کشمش عدسی  -نان تافتون 18/8/1400 سه شنبه

 پنکیک  + سبزی خوردن  آبگوشت پفیال دست ساز  چای کم شیرین- پنیر-تافتوننان  19/8/1400 چهارشنبه 

 نان و پنیر  + ژله پلو مخلوط میوه فصل چای کم شیرین -  عسل-کره-تافتوننان  22/8/1400 شنبه 

 بیسکویت  ماکارونی  کیک نیمرو-نان تافتون 23/8/1400 یکشنبه 

 نان و پنیر و کنجد   آش جو +حلوا ارده  لبو  چای کم شیرین - شیره-ارده-تافتوننان  24/8/1400 دوشنبه

 پفیال دست ساز   ماش پلو  نخودچی کشمش عدسی  -نان تافتون 25/8/1400 سه شنبه

 کیک تولد   لوبیا پلو + ماست خیار شیر و خرما چای کم شیرین  -عسل  -کره-تافتوننان  26/8/1400 چهارشنبه 

 پوره سیب زمینی کوکوسبزی + سوپ  میوه فصل چای کم شیرین- پنیر -نان تافتون 29/8/1400 شنبه 

 کیک یزدی خوراک لوبیا چیتی با قارچ  لبو  نیمرو -نان تافتون 30/8/1400 یکشنبه 



 


