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 :الفبا( به ترتیب حروفاسامی دانشگاه ها )  تدوین و تنظیم

 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 

راضیییه راسییای نار ییشا  ار ییت میییبال تی مییه بییالیشی مناونییر درمییا،  مشمییاره راییب بیگییی  ماسیی   ا   یییا،    

 هره نرباسی   ارفه خانیار االلیی  ههیرا مهایرب  بهیاره ا المیی  ا  یق نیره نیانی   ههیرا حیبییا،  سی یه الییادا              

 و   یاا ناظ یراامی  مح ت بره

 : ایرانمعاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 

 نار شا  ار ت میبال تی مه بالیشی مناونر درما، ههرا سیطانی

 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران: 

هامیته    اتاسیا سیرهرب    سی انه محیی  ابیادب   نار شا  ار یت مییبال تی میه بیالیشی مناونیر درمیا،          ی ا هادوب

   مانا هنته دله مشماربماات  انفرب

 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

  اطفه اصیرما، نار شا  ار ت میبال تی مه بالیشی مناونر درما،

 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

   ههیرا نیامرا،  میرمق رضیامی  مرسیا دسیاییب      نار یشا  ار یت مییبال تی میه بیالیشی مناونیر درمیا،       لیال ابرومشیت  

 (با هر)دانشگاه  یام پز کی  نا ادبمرمق پارسا   ههرا رفیع  فر اه فروهش  

 قزوینمعاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 

مییرمق   انییییه فییالر پییار  هییتب تبرمییزب اصیی نار ییشا  ار ییت میییبال تی مییه بییالیشی مناونییر درمییا،  دهشییاد نییتا 

  یام پز کی نق( اهدانشگبانرما، )ناسق  یام پز کی نرج(   دانشگاه  اهاده  باسی )ظرمف

 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

 نار شا  ار ت میبال تی مه بالیشی مناونر درما،  مرمق محیاای  منی  صیاغیا، بیتگیی وایهه  ربشاهی

 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

 تاج التمشیهاله دنار  نار شا  ار ت میبال تی مه بالیشی مناونر درما، خطیبیمژگا، 
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 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

حییی  پیار    فاط یه  غفیارب   فاط یه  نار یشا  ار یت مییبال تی میه بیالیشی مناونیر درمیا،          فیروه امیشی اال یای 

 مشیره پشبه نار  س یرا امانی  فرحشاه نیکرار

 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

نییاظق   دناییر سیییت ممییطفی  ربیییبییالیشی مناونییر درمییا،   نار ییشا  ار ییت میییبال تی مییه مییحییه  یییی ابییادب

 هانیه دساجردب  ههرا سنیت رضامی  اسالمی

 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد:

 مژگا، خا بی  نار شا  میبال تی مه بالیشی مناونر درما،

 

 معاونت درمان وزارت بهداشت:

 و پیانیت  میتمرمر  مرنیز  رئیی   و یت بهشیای  ضیا هیبیر  ی یی دانشیگاه  ییام پز یکی  یه        دنار مهیتب  یادناش  

  وهار  هییاب بی ییارب درمییا، و پیانییت مییتمرمر مرنییز منییاو، دناییر ا شیییت نرمییان ی  وهار  هییاب بی ییارب درمییا،

دناییر غالمرضییا مح ییتب  وهار   درمییا، مناونییر غیرواگیییر هییاب بی ییارب درمییا، گییروه رئییی  بیییا  نیییرم  دناییر

 ضییا هیبییر  ی ییی  دناییر حیییی  خییادم ح ی یییا،   هییرا، ضییا هیبییر  ی ییی دانشییگاه  یییام پز ییکی ت  فارسییانی

 رضیائی  ختمجیه  غیرواگییر   هیاب  بی یارب  درمیا،  گیروه  نار یشا   میراخارلیا   ییرم   نیزوم   دانشگاه  یام پز یکی  

 غیرواگیر هاب بی ارب درما، گروه بالیشی تی مه نار شا  سرونالئی

 

 

 : زیر نظر

 ا ر  درما، و اماهش پز کی(دنار ناسق اا، بابامی )مناو، درما، وهار  بهت
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 :مقدمه

هیاشت نه  تهمرمنروناو ۀمج ا  رمو ه هارو ماه و ی( خانااده بزرگCoronaviruses: ی)نام  ی  هارو منروناو

یرا  ام  م ۱۹-تمه  ا، سار   مر  و ناو بتترم ت بهاب اریتا  ام  ب یمن ال یسرماخاردگ رو ماه و

ادامه  ۱۹۸۰طار متاوم تا اواسط دهه ها بها، بنشف  تنت و مطالنه بر رو ۱۹۶۵در سال  هارو منروناو . اد

حال تانشا، هفر   منشت  با ا یم تایپ اعیدر پیاانتارا، و پرنتگا،   ینیبه طار طب رو مو  ما دا ر.

در انیا،  بریگبا ه ه  یدر  هر ووها، چ ۲۰۱۹ناع انها  در دسامبر   ماسر. اخرهنشف  ت یانیان رو منروناو

 نف  یتشگ سرفه  تب  تا  ادب سرماخاردگی هابنشانه اه تاانتمی  الئق ومرو   ناع به تااه با نرد. تایپ اعی 

. ا تب دا اه نیز دلی  بتو، ظاهراً روهه چشت هابسرفه اسر م ک  بی ار ه  شی . با ت تشفیی حاد مشکال  و

 درگیر نیز ار نبت و نییه مث  بت، دمگر حیاتی هابارگا، بیکه تشف  دساگاه تشها نه سار   برخالف ومرو   ام 

 ییهن نارسامی و خا، انن ادب اخاالال  تشفیی  حاد نارسامی اسهال  ن یر گاار ی مشکال  حاد ماارد در. نشتمی

 مهق هابراه ا یه اه مشاسب تی مه .نشت نیاهمشت ه ادمالیز به را بی ار تاانتیم مارد ام  نه اسر ته گزارش نیز

 اه ان ه.  ت ا، بروه اه مانع و مهار را  فانی هاببی ارب اه بییارب تاا،می طرمق ام  اه و اسر سالمای حفظ

 ام  اب م ابیه براب نه اسر ام  ن اد  اساشباط تاا،می منابر پژوهشی مرانز هاب گزارش و  ی ی ماا، بررسی

 انرژب  رولیاها الکا مامنا   به نیاه میزا، تامی  و بت، ام شی سییاق وضنیر ت امر و ارت ا  یاه بهارم  بی ارب 

 انت به  یر ناهش نتر  سییاق ام شی و افرادمکه مباال به ام  بی ارب می  .اسر ها می ب رمز و پروتبی 

تی مه اب مشاسب دارنت نه بامت ض   ر امر بهتا ر )بحث ختما  ناهش  تمت ا اها نیاه به ح امر هاب 

غ امی(  براب ایاگیرب اه اسیب بیشار و نیز تیرمع رونت بهبادب ام  افراد مارد تااه ومژه اب نرار بگیرد. ام  

ی مه تمشاب غ امی براب بی ارا، مباال به نرونا با ن ک نار شاسا، تی مه بالیشی سراسر نشار و همر ن ر اداره 

 بالیشی مناونر درما، وهار  بهتا ر تهیه  ته اسر.
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 توضیحات کلی در مورد منوی غذای بیماران
 

 

 گردد  در بيماراني كه شرايط خاص دارند  با نظر مشاور ژيم غذايي بيماران طبق نظر كارشناس تغذيه تنظيم برنامه ر 

 نوان وعد هاي اصلي غذا و  ميان وعد هاي غذايي استفاده فورتيمل و ... به عتغذيه از مكمل هاي تجاري انتراميل، 

 گردد.

 و ساير مواد مغذي در رژيم غذايي با قوام مايع يا نرم بر مبناي محاسبات  و دقت در محاسبه كالري تامين انرژي

 علمي تنظيم رژيم غذايي باشد

  مقدار نياز انرژي پروتئين و ساير درشت در تنظيم غذاهاي اصلي، پيش غذا، دورچين ها و نوشيدني ها در هر وعده به

مغذي ها و ريز مغذهاي مورد نياز بيمار دقت گردد. براي اين منظور از دستورالعمل حمايت  هاي تغذيه اي بيماران 

 استفاده گردد. 1398اسفند  01سرپايي و بستري مبتال و يا مشكوک به كرونا ويرايش 

 نمارايمقاالت منتشر شده جهت ب نيآخر مطابق Ncov2019  و  نينرم پرپرتئ ييغذا ميرژ يي، غذا ميرژ نيبهتر

روز  2شود پس از حداكثر  يم شنهاديصاف و كامل پ عاتيما يها ميباشد. در صورت استفاده از رژ يم يپركالر

 .ابدي ريينرم تغ ميبه رژ ماريب ييغذا ميرژ

 

 



7 
 

 :در رژیم غذایی برنامه غذایی براساس قوام غذا

 صبحانهمنوی پیشنهادی 

 نکات مهم قبل از تدوین برنامه غذایی صبحانه

 ترجيحا از مواد غذايي بسته بندي شده مثل نان صنعتي و قند بسته بندي شده استفاده گردد.  

 تهيه نان هاي بسته بندي سبوس دار در اولويت باشد.

 تخم مرغ آبپز خوب پخته شده باشد.

 تهيه لبنيات پروبيوتيک و كم چرب

 ت صافمایعا

 آبگوشت صاف شده 

  ) پرتقال يا هويج ( صاف شده چاي + عسل + آب ميوه

 آب پرتقال( اي ، آب سيبجيقهوه  + كشمش قرمز + آبميوه )آب هو ايچاي 

( تريل يليم 300بار  نوبت  هر 3)در تريل يليم 900دارند روزانه  يباالتر نيو پروتئ يكالر افتيبه در ازيكه ن يمارانيجهت ب

ز بعد ا ايوعده  انيو.... در م التکي،م نکيدر ينينوتر مل،يفورت ل،ي( مانند انترامONS) يا هيتغذ تيحما يخوراك محلول

 داده شود. ماريبه ب هيتغذ سكارشنا صيغذا به تشخ يوعده اصل

 مایعات كامل

 شير +چاي + فرني يا نشاسته شير  يا مسقطي

 چاي + عسل + فرني يا مسقطي

 ميكس شدهچاي + عسل + عدسي 

 چاي + عسل + شله زرد ميكس شده

 سوپ هويج

 سوپ عدس
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 دارند: یباالتر نیو پروتئ یكالر افتیبه در ازیكه ن یمارانیجهت ب

  يا هيتغذ تيحما ي( محلول خوراكتريل يليم 300نوبت  هربار  3)در تريل يليم 900روزانه (ONSمانند انترام )ل،ي 

 ماريبه ب هيغذت سكارشنا صيغذا به تشخ يبعد از وعده اصل ايوعده  انيدر م و.... التکي،م نکيدر ينينوتر مل،يفورت

 داده شود.

 يا هيتغذ تيحما ي( محلول خوراكتريل يليم 300نوبت 2)در تريل يليم 600 روزانه (ONSمانند انترام)مل،يفورت ل،ي 

 ماريبه ب هيكارشناس تغذ صيشخغذا به ت يبعد از وعده اصل ايوعده  انيدر م استاندارد التکيم نک،يدر ينينوتر

 داده شود.

 محلول  تريل يليم 600 روزانهEgg Nog به  هيكارشناس تغذ صيغذا به تشخ يبعد از وعده اصل ايوعده  انيدر م

 داده شود. ماريب

 300 يس يسEggNog: 

 ابيآس شود()نوع مغز ذكر  + مغزيترل 1( يتنفس ماراني)جهت ب كامل ريتخم مرغ + ش دهيزرده و دو عدد سف کي

 قاشق غذا خوري  1+ عصاره مالت قاشق غذا خوري  1عسل  اي رهي+ سه شقاشق غذا خوري  2شده 

 كامل استفاده شود ريش يبه جا يا نيم چربب كم چرب رياز ش( يتنفس ريغ) مارانيب ريجهت سا. 

 

 نرم  رژیم
  فرني يا نشاسته شير  يا مسقطي+ شير 

  آبپزچاي + عسل + پوره سيب زميني + تخم مرغ 

  چاي + عسل + پوره سبزيجات )كدوحلوايي، لبو، كدوسبز( + پنير 

 چاي + عسل + پوره حبوبات )لوبيا چيتي و عدس( + پوره سيب زميني + روغ زيتون 

  چاي + عسل + نان تست سبوس دار ) دورگيري شده( + پنير+ پوره زيتون تازه 
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 جامدرژیم 

 ردیف رژیم غذایی معمولی

 + زیتون کم نمك )یا خیار و گوجه( نمكکم  نان لواش + پنیر

 

1 

 تخم مرغ + گردو + شیر + گوجه فرنگی

 

2 

 3 نفره تك شکر یا قند+  چای+  عسل+  گردو عدد+   نمك کم پنیر+  دار سبوس  نان

 تخم مرغ  + شیر

 

4 

 نان لواش + پنیر + عسل + شیر 

 

5 

 تخم مرغ  + شیر + گوجه فرنگی

 

6 

 + آب میوه ) پرتقال یا هویج (تخم مرغ آبپزوبیوتیك + پنیر پرنان + 

 

7 

 8 نفره تك شکر یا قند+  چای فنجان یك+ شیر و گندم حلیم+  دار سبوس نان

 نفره تك شکر یا قند+  چای+ نان سبوس دار   شیر برنج 
 

9 

 + قند یا شکر تك نفره گوجه+ چای+خرما + + تخم مرغ سبوس دار   نان

 

10 

 + قند یا شکر تك نفرهچای  ++ پنیر +  خرما دار   سبوس نان

 

11 

 پنیر و کره کنجدنان + 

 

12 

 نفره تك شکر یا قند+  چایعدسی+ نان سبوس دار   و 
 

13 

 نفره تك شکر یا قند+  چای+ + کرهحلواشکری +پنیر نان  سبوس دار  + 
 

14 

 15 نفره تك شکر یا قند + چای+ نان  سبوس دار  + پنیر + خیار و گوجه+ عسل تکنفره

 نان سبوس دار   + تخم مرغ یك عدد + کره + قند یا شکر تك نفره+ چای

 

16 

 17 تونیسرد شده + روغن ز دهی+ آب جوش جیپز + آب هو مرغ آبتخم
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 ارستان ها اکثرا برای میان وعده از شیر استفاده میشود، الزم به ذکر است که در بعضی از بیم
 در این صورت میتوانید از وعده صبحانه حذف کنید. 

  

 تنفسی دیسترس بیماران تنظیم برنامه غذایی در نکات مهم
 

 ناهش در تاانتمی ها برونش واهدمالتارب خاصیر  یر به افزودنی گانه هر فانت طبینی و تاهه نهاه 

 .(نشیت ساال الرژِب و نهاه ممرف ساب ه مارد در بی ار براب اسافاده اه نب ) با ت ماثر یتشفی دمیار 

  ممرف  کر و نشت ساده در ام  بی ارا، با ث افزامش دمیار  تشفیی و سرناب   یکرد سییاق ام شی

 می  اد.

 بی کرد ضت الاهاتاانت   یر باالمی دب ه اگاما لیشالشیک میمامز )نش ش نرمز( به خاطر دا ا  م ادم

 رماب و ناهشته دمیار  با ت و اامگزم  مشاسبی براب نشت می با ت.

 ه تحر درما، دارو هاب انای ومرال  ممرف ترنیبا  گرمپ فرو  ما سیر در بی ارا، نرونا ومرو  ن

 دهت. شاع اسر و اثر درما، را ناهش میم

   میزها به  یر دا ا  پروتبی  باال و ممرف اای  ساما بتو، ن ک به صار  پادر  ته در نشار سامر

 انای انییتا، در بهباد وضنیر بی ارا، می تاانت ماثر با ت.

 

 18 نفره تك شکر یا قند+  چای+ ایلوبنان سبوس دار  + خوراک 

 19 شکر تك نفره+ چای + قند یا املت+فلفل سبزنان سبوس دار + 

 20 + چای + قند یا شکر تك نفرهخشك نان سبوس دار + پنیر + گردو + دو عدد خرما

 21 نان سبوس دار+ چای + قند یا شکر تك نفره  +شده بدون گوشت کسیآش شله قلمکار م

 22 شله اسفناج

 23 ماش پلو با هویج

 24 آش کشك با کدو
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 هارانمنوی پیشنهادی 

 قوام غذای دریافتی

 مایعات صاف

 + ژله  ) اسیتب و ترش نبا ت (پرت ال مخیاط با هامج (ساپ صاف  ته ما اب گا ر بتو، چربی + اب میاه  )

 مایعات كامل

 ساپ پر پروتبی  + ماسر پروبیاتیک

 ساپ سبزمجا  و مرغ + روغ  هماا، + + ماسر پروبیاتیک / دوغ 

 نرم رژیم

ناه نرم + پاره مرغ ما بانی ا، ما گا ر + سیب همیشی ابرز + اب گا ر ما مرغ نق چربی+ هامج پخاه ما نتو 

 حیاامی پخاه  + ماسر پرو بیاتیک + ساپ پر پروتبی 

 + پاره مرغ ما گا ر + روغ  هماا، + ساپ + ماسر پروبیاتیک پاره سبزمجا 

 حییق + نا، تیر سبا  دار دورگیرب  ته+ ساپ + ماسر پروبیاتیک

 حییق +  ی  + دارچی + ساپ + ماسر پروبیاتیک 

 خاراک لابیا چیای و گا ر ما مرغ چرخ  ته+ ماسر پروبیاتیک

 اتیکخاراک  تسی و گا ر ما مرغ چرخ  ته+ ماسر پروبی

    

 

 

 

 



12 
 

 جامد رژیم

 1 ماست پروبیوتیكهویج + زرشك پلو مرغ با سوپ ورمیشل + 

 2 + برش پرتقال یا نارنج + سوپ جو + ماست پروبیوتیك سبزی پلو گوشت

 3 چلو جوجه کباب + گوجه + برش پرتقال یا نارنج + سوپ ورمیشل + ماست پروبیوتیك

 4 ماست پروبیوتیكزرشك پلو مرغ با سوپ جو + کدو حلوایی+ 

 5 + زیتون سبزی پلو ماهی با سوپ شلغم + برش پرتقال یا نارنج+ ماست پروبیوتیك

 6 پروبیوتیكکشمش پلو با مرغ و آلو+ ماست 

 7 پروبیوتیك عدس پلو با گوشت مرغ چرخ شده + ماست

 8 پروبیوتیك چلوخورشت قیمه + ماست یا دوغ

 9 تیكپروبیو رمه سبزی + ماستوچلوخورشت ق

 10 پروبیوتیك چلو جوجه کباب + ماست

 11 پروبیوتیكلوبیا پلو + ماست 

 12 شوید پلو با ماهی بخار پز یا کبابی

 13 شوید پلو لوبیا
 14 برنج کته نرم + یك کاسه خورش سبزیجات لوبیا سبز یا کرفس یا سبزی یا قیمه حاوی گوشت و حبوبات

 15 + دورچین زیتون خوراک کوفته

 16 وراک تاس کباب خ 

 17 کته نرم شده به همراه شینسل مرغ آبپز + سوپ کامل نرم شده + ماست 

 18 زرشك پلو با مرغ فرپز+ سوپ جو + هویج و کدو آبپز + ساالد ساده

 19 شوید پلو با ماهی کبابی+ خرما + نارنج + جعفری + سوپ 

 20 شوید پلو لوبیا + خرما+ نارنج
 21 صل + نارنجعدس پلو + ساالد ف

 22 خوراک مرغ + هویج و لوبیا سبز آبپز + سوپ + ساالد ساده و نارنج
 23 ته چین مرغ نرم + ماست + ریحان

 24 خوراک ماهی کبابی+ خرما+ نارنج + ساالد + سوپ
 25 شوید پلو لوبیا چشم بلبلی با شینسل + ساالد فصل

 26 کته گوجه و گوشت چرخ کرده
 27 کته خورشت مرغ

 28 ماکارونی
 29 کته قورمه سبزی

 30 )آبپز یا بخار پز( ت چرخ کردهشکته عدس + گو
 31 پلو زعفرانی



13 
 

 32 خورش فسنجان رژیمی
 33 کته گوجه + گوشت چرخ کرده+ سوپ ورمیشل+ شلغم

 34 ماکارونی+ سوپ عدس + ماست+ هویج 
 35 کته قورمه سبزی+ سوپ برنج و سبزی  +  گل کلم بخارپز شده

 36 جوجه حسینی+ سوپ ورمیشل + لبو
 37 کته عدس + گوشت چرخ کرده+ سوپ برنج و سبزی + سیب زمینی کبابی

 38 کته قورمه سبزی
 39 زرشك پلو با مرغ نگینی+ سوپ ورمیشل + لبو

 40 زرشك پلو مرغ با سوپ ورمیشل + کدو حلوایی +  ماست پروبیوتیك
 41 ارنج + سوپ جو + ماست پروبیوتیكسبزی پلو گوشت + برش پرتقال یا ن

 42 چلو جوجه کباب + گوجه + برش پرتقال یا نارنج + سوپ ورمیشل + ماست پروبیوتیك
 43 زرشك پلو مرغ با سوپ جو + کدو حلوایی+ ماست پروبیوتیك

 44 سبزی پلو ماهی با سوپ شلغم + برش پرتقال یا نارنج+ ماست پروبیوتیك
 45 و+ ماست کشمش پلو با مرغ و آل

 46 عدس پلو با گوشت مرغ چرخ شده + ماست
 47 چلوخورشت قیمه + ماست یا دوغ
 48 چلوخورشت قرمه سبزی + ماست

 49 چلو جوجه کباب + ماست
 50 شوید پلو لوبیا + خرما+ نارنج

 51 عدس پلو + ساالد فصل + نارنج
 52 و نارنج خوراک مرغ + هویج و لوبیا سبز آبپز + سوپ + ساالد ساده

 53 ته چین مرغ نرم + ماست + ریحان
 54 خوراک ماهی کبابی+ خرما+ نارنج + ساالد + سوپ

 55 شوید پلو لوبیا چشم بلبلی با شینسل + ساالد فصل
 56 کته گوجه و گوشت چرخ کرده

 57 کته خورشت مرغ
 58 ماکارونی

 59 کته عدس + گوست چرخ کرده
 60 پلو زعفرانی
 61 نجان رژیمیخورش فس

 62 کته گوجه + گوشت چرخ کرده+ سوپ ورمیشل+ شلغم
 63 ماکارونی+ سوپ عدس + ماست+ هویج 

 64 کته قورمه سبزی+ سوپ برنج و سبزی  +  گل کلم بخارپز شده
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 65 جوجه حسینی+ سوپ ورمیشل + لبو
 66 کته عدس + گوشت چرخ کرده+ سوپ برنج و سبزی + سیب زمینی کبابی

 67 پلو با مرغ نگینی+ سوپ ورمیشل + لبو زرشك
 68 عدس پلو با کشمش+ ماست+ شلغم بخارپز شده 

 69 کته کباب تابه ای ساطوری + سوپ ورمیشل + نارنج
 70 عدس پلو + ساالد فصل + نارنج

 71 خوراک مرغ + هویج و لوبیا سبز آبپز + سوپ + ساالد ساده و نارنج
 72 حانته چین مرغ نرم + ماست + ری

 73 خوراک ماهی کبابی+ خرما+ نارنج + ساالد + سوپ
 74 شوید پلو لوبیا چشم بلبلی با شینسل + ساالد فصل

 75 زرشك پلو با مرغ + سوپ + نارنج + هویج و کدو آبپز
 76 سوپ پر پروتئین + ماست پروبیوتیك

 77 وبیوتیكبرنج ساده پخته + سینه مرغ آبپز شده + هویج فرنگی آبپز + ماست پر
 78 خوراک مرغ با سبزیحات پخته مانند کرفس و هویج و کاهو همراه با گشنیز پلو

 79 خورشت کدو با گوشت مرغ همراه زیره پلو
 80 خوراک مرغ با سبزیجات پخته مانند کرفس و هویج همراه با زیره پلو

 81 چلوخورشت کرفس با مرغ + سوپ جو
 82 پروبیوتیك     زرشك پلو با مرغ + سوپ + ماست 

 83 شوید پلو با گوشت + سوپ + ماست پروبیوتیك     
 84 سبزی پلو با ماهی + سوپ + ماست پروبیوتیك  

 85 خوراک سبزیجات و مرغ + سوپ + ماست پروبیوتیك  
 86 خوراک سبزیجات و گوشت + سوپ + ماست پروبیوتیك  

 87   خوراک ماهی + سبزیجات + سوپ + ماست پروبیوتیك
 88 انواع سوپ )شیر، رشته، جو، قارچ(+ عدس پلو + ماست کم چرب 

 89 انواع سوپ ) شیر ، رشته ، جو (+ سبزی پلو با ماهی + ماست
 90 انواع سوپ ) شیر ، رشته ، جو (+ چلو خورشت قیمه مرغ + ماست

 91 انواع سوپ ) شیر ، رشته ، جو (+ زرشك پلو مرغ + ماست
 92 ، رشته، جو( + چلو خورشت کدو + ماستانواع سوپ )شیر

 93 انواع سوپ )شیر، رشته، جو ( + سبزی پلو با ماهیچه + ماست
 94 انواع سوپ )شیر، رشته، جو( + ماست+ لوبیا پلو

 95 چلو خورشت لوبیا سبز+ ماست
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 تاضیحا 

 اسیق باال(براب بی ارا، اورمیک ساپ به  شاا، پیش غ ا سرو ن ی  اد )به دلی  محاااب پا 

 هامج -نتو حیاامی -ح ف دورچی  هاب خام و اامگزمشی دورچی  هاب پخاه نشار غ اها  ام  : لبا- 

  ییق  -اسفشاج -گااه فرنگی -فیف  دل ه اب -گ  نیق -برونیی

 )اسافاده اه نارنج  هماا، و گااه فرنگی خام نشار غ ا )با ن ار  و اماهش نحاه  یاشا 

 و غ اهامی نه م ک  اسر مرنز انها خاب پخاه نشاد. )اااه نباب در ح ف نابیته گا ر و  شیی  

 صار  تکه هاب رمز و پخر نام  بالمانع اسر(.

  بار ماهی در برنامه غ امی بخماص براب بی ارا، 3تا  ۲هفاه اب 

  ساپ  یر و خامه  -خاراک لابیا با نارچ -ساپ  یر و اا -تهیه ساپ ها م اب مانشت ساپ نتو حیاامی

 نارچ و... نشار و ته هاب غ امیو 

  اضافه نرد، سبا  هاب بیاه بشتب به ساپ  اش  نانا و نایر 

 یه هرد - یر نق چرب -لی ا  یرم  -پرت ال -تهیه میا، و ته براب بی ار و پرسش  :  ام  سیب  

 ) یرم   ته با  ی (

 زارش میا ر اه بخش در خماص تهیه غ اهاب نرم ما پاره براب بی ارا، بی ا اها ما ناتاا، ) درمافر گ

 میزا، درمافر غ امی بی ارا،(

  گشجانت، غ اهامی مث  پاره سیب همیشی پخاه  ته با پیاه و هردچابه و ما به صار  نانا سیب همیشی

 در برنامه غ امی

  ح ف غ اهاب سرد مانشت الامه اه مشا پرسش 

 بنت اه نباب  ت، حتان  به مت  ده  الهم اسر نییه نباب ها ا ق اه اااه ما نابیته گا ر ما چشجه

 .دنیق بخار پز  انت تا اه پخر نام  ا، مطب  گردنت ما امشکه حتان  نیق سا ر در فر گ ا اه  انت
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 منوی پیشنهادی شام

 قوام غذای دریافتی

 مایعات كامل

 ( +ماسر نق چرب۵ساپ پرپروتیی   و پرنالرب)

 

 مایعات صاف

 اب پرت ال( اممخیاط با اّب چیشتر نرمز در صار  امکا،  جم+ اب یاه )اب هااب گا ر ما اب مرغ بتو، چربی 

 نرم رژیم

 + ماسر نق چرب + ناه نرم + نباب تابه اب با سبزمجا   بو پرنالر  یساپ پر پروتب

 جا م+ ماسر نق چرب + پاره مرغ و سبز بو پرنالر  ینا، لااش+ ساپ پر پروتب

 جامدرژیم 

 شده+ سوپ ماش+ ماست زیر ازیپو  ی+ جعفرای¬خوراک گوشت تابه 1

 + ماستریمرغ آب پز + اسفناج پخته+سوپ جو با ش خوراک 2

 ترش+ سوپ ماش + ماست مویجوجه کباب+ گوجه و ل خوراک 3

 ترش+ساالد فصل+ سوپ جو موی+لیکباب یماه خوراک 4

 پخته+سوپ ماش+ ماست جی+ اسفناج و هویمرغ کباب خوراک 5

 + ماست ریترش+ سوپ جو با ش مویه و لجوجه کباب+ گوج خوراک 6

 شده+ سوپ ماش+ ماست زیر ازیو پ ی+ جعفریگوشت تابه ا خوراک 7

 آبگوشت 8

 فلفل سبز( + ماست ای ینیزم بیس ج،یآبپز)به همراه کدو، هو مرغ 9

 جوجه+ماست+گوجه کباب 10

 فلفل سبز( +ماست ای ینیزم بیج،سیآبپز)به همراه کدو،هو مرغ 11

 + ماست یکارونما 12

 +گوجه+ماستیکوکوسبز 13

 جاتی+سبزیماه خوراک 14
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 مرغ و گوجه+ماست کتلت 15

 جوجه+ماست+گوجه کباب 16

 کته + یك کاسه خورش سبزیجات  برنج 17

 +ران مرغنان 18

 آبپز+ خرما + ماست جاتیپلو با خوراک سبز ماش 19

 پلو+ خرما + ماست ماش 20

 + سوپ یساطور جاتی+ سبز ترشموینرم+ ل لهیچلو ف 21

 آبپز جیآبپز + ماست + کلم و هو جاتیگوشت و سبز خوراک 22

 ازیسبز+ ماست + پ ایپلو با لوب یاستامبول 23

 یجوجه کباب + نارنج + سوپ + گوجه کباب خوراک 24

 کسینرم + نارنج + ماست + سوپ کامل م کته 25

 + ماستنسلیبا ش مهیخورش ق چلو 26

 + ساالد فصل و نارنج ی+ گوجه کباب یکباب تابه ا چلو 27

 آبپز + سوپ کامل جاتیگوشت و سبز خوراک 28

 ینرم + نارنج + ماست + گوجه کباب یجوجه کباب ماست خوراک 29

 ازیآبپز با مرغ + ماست + پ یخورش قورمه سبز چلو 30

 یاستانبول 31

 + مرغ + ماستنان 32

 عدس+ ماست پلو 33

 ماست +یمیرژ یرونماکا 34

 یاستانبول 35

 پلو و ماست پلوعدس 36

 و خرما یو ماه نان 37

 و جوجه و ماست نان 38

 یچشم بلبل ایلوب پلو 39

 لیمو- لبو – فرنگی گوجه - فرنگی هویج–یا بوقلمون + نان + دورچین سبزیجات پخته ) لوبیا سبز  مرغ 40

 یا اسفناج( + سوپ پر پروتئین کدو بورانی یا نعنا با خیار) پروبیوتیك ماست+   ( نارنج یا تازه ترش

 رشته، جو، قارچ( + خوراک گوشت + ماست + نان  ر،یانواع سوپ )ش وانیل كی 41

 + ماست + نان ی، رشته ، جو، قارچ(+ خوراک ماه ریانواع سوپ ) ش وانیل كی 42

 مرغ + ماست + نان، رشته ، جو، قارچ(+ خوراک  ریانواع سوپ ) ش وانیل كی 43

 ، رشته ، جو، قارچ(+ خوراک گوشت چرخ کرده + ماست + نان ریانواع سوپ ) ش وانیل كی 44

 ، رشته ، جو، قارچ(+ خوراک تاس کباب  ریانواع سوپ ) ش وانیل كی 45

 + ماست + نان ی، رشته ، جو، قارچ(+ خوراک کباب تابه ا ریانواع سوپ ) ش وانیل كی 46
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 تاضیحا 

 باال( قیپااس بمحااا  ی اد )به دل یغ ا سرو ن  شیساپ به  شاا، پ کیاورم  ارا،یب براب 

 جمها -مینتو حیاا -پخاه نشار غ اها  ام  : لبا بها  یدورچ یشمگزمخام و اا بها  یح ف دورچ- 

  ییق  -اسفشاج -یگااه فرنگ -بفیف  دل ه ا -گ  نیق -یبرونی

 خام نشار غ ا )با ن ار  و اماهش نحاه  یاشا( یرنگو گااه ف اا،ماه نارنج  ه اسافاده 

 اااه نباب در  ک  اسر مرنز انها خاب پخاه نشاد.نه م  میو غ اها ی یگا ر و  ش تهیناب ح ف(

 .و پخر نام  بالمانع اسر( زمر بصار  تکه ها

 ارا،یب ببخماص برا میدر برنامه غ ا یبار ماه 3تا  ۲ با هفاه  

 ه و خام ریساپ   -با نارچ ایخاراک لاب -و اا ریساپ   - میساپ نتو حیاا مانشت بساپ ها م ا هیته

 میغ ا بو نارچ و... نشار و ته ها

 به ساپ  اش  نانا و نایر  ببیاه بشت بنرد، سبا  ها اضافه 

 یه هرد -نق چرب ری  - مری   ایل -پرت ال -بیو پرسش  :  ام  س  اریب بو ته برا ا،یم هیته  

 ی ( ته با    مری) 

 گزارش میا ر اه بخش در خماص  افرمناتاا، ) در اما اها  یب  ارا،یب بپاره برا امنرم  بغ اها هیته

 ( ارا،یب میغ ا افرمدر زا،یم

 ،یشیمه بیبه صار  نانا س امو هردچابه و  اهیپخاه  ته با پ یشیهم بیمث  پاره س میغ اها گشجانت 

 میدر برنامه غ ا

 اه مشا پرسش  همسرد مانشت الا بغ اها ح ف 

 به  خار ر نتو  خار ر سبز  لابیا سبزمجا  پخاه: انااع خار ر ها و دورچی  ها مانشت خار ر 

 نرف  نه به صار، پخاه و بتو، سرخ نرد، با شت. اسفشاج و خار ر الا خار ر بامیه  خار ر

  امی  گااه و...( گرم )  ییق  گششیز  هامج  اسفشاج  پیاه  نتو حیا ۱۰۰ساپ سبزمجا : سبزمجا  خام

گرم )ما  ت (  ۱۵گرم  )ما بییار اا(  ماش خام  ۲۰گرم + خرده برنج خام  3۰+  شیی  سیشه مرغ خام 

 + هردچابه )ما ه فرا،( +ابیی ا )ما اب نارنج( + الا + اومش 

 اسافاده اه روغ  هماا، در و ته هاب غ امی روهانه 

 ..( در دورچی  هاب غ امیاسافاده اه ااانه گیاها، )ااانه ماش  گشتم و 

 اسافاده اه ننشا و رمحا، در دورچی  هاب غ امی 

 حرک مانشت فیف  و ادومه نارب تم اسافاده اه ادومه هاب م 

 .نییه غ اها به صار  بخارپز  ابرز ما نبابی با شت 


