
  

 *برنامه غذایی معمولی هفتگی بیمارستان زینبیه*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 ،قیمه بوشهریغذاهای جایگزین:عدس پلو با مرغ،استامبولی،دال عدس                              

 شام ناهار صبحانه ایام هفته

خیار  -پنیر   -نان شنبه

 سبز

 + نارنج خوراک لوبیانان+  چلو مرغ 

 استامبولی + ماست چلو خورشت  سیب زمینی)آبگوشت( مربا -کره  -نان یک شنبه

 +نارنجنان+ جوجه کباب+ گوجه  قرمه سبزیچلوخورشت  حلوا -نان دوشنبه

نان+تخم مرغ آبپز+گوجه+خیارسبز+  )قیمه بوشهری(ترشی ماهی +چلو نیمرو -نان  سه شنبه

 لیمو

سیب زمینی + +خوراک مرغ نان+  عدس پلو با گوشت + ماست نان کره عسل چهارشنبه

 +نارنج

 ماکارونی  + ترشی چلوخورشت بادمجان حلوا -نان  پنج شنبه

 نارنج  +خورشت مرغنان+  )دال عدس(چلو قلیه ماهی  نان کره مربا جمعه



 

 

 )برای هر نفر( آنالیز برنامه غذایی معمولی

 گرم )یا به اندازه دو قوطی کبریت ( 60نان یک عدد     خیار سبز یک عدد   پنیر  : برای هر نفر صبحانه

 تخم مرغ یک عدد  گرم 50گرم  حلوا  30تا  25گرم  مربا یا عسل  25تا  20کره  

 ناهار:

 دسر/ کنارغذا مواد تشکیل دهنده ) گرم( نوع غذا

گوجه فرنگی ( رب 25سرخ کردنی)روغن -(250مرغ)-(160برنج) چلو مرغ

 ادویه بمیزان الزم –( 30( پیاز) 20)

دوغ+  -عدد + یک قاشق غذاخوری کنجد 6خرما 

 نارنج

 -( 30سبزی قورمه)-(  50گوشت بدون استخوان )  –( 160برنج ) چلو خورشت قورمه سبزی

( لیمو عمانی 30لوبیا چیتی ) –( 20پیاز)-( 25روغن سرخ کردنی) 

 یک عددنفر  5هر 

 عدد + یک قاشق غذاخوری کنجد 6خرما 

 دوغیک عدد 

 عدد + یک قاشق غذاخوری کنجد 6خرما  (300ماهی ) –( زرد چوبه بمیزان الزم  50( شوید)150برنج ) سبزی پلو با ماهی

 دوغ نارنج یک عدد

سیب زمینی  -(50گوجه )-( 25لپه) -(50گوشت ) -(160برنج ) چلو خورشت قیمه

 ادویه بمیزان الزم –( 10روغن ) -(20پیاز)–( 20رب) -(100)

+  دوغ -عدد + یک قاشق غذاخوری کنجد 6خرما 

 سبزی + میوه

 –( 40عدس) -(30پیاز) –(  50گوشت چرخ کرده ) -(130برنج) عدس پلو با گوشت

 ادویه بمیزان الزم

 عدد + یک قاشق غذاخوری کنجد 6خرما 

  یک عدد میوه فصل -گرم(150-100ماست )

 -(20رب)-(30روغن) -(200بادمجان) -(50گوشت )-( 160برنج) چلو خورشت بادمجان

ادویه بمیزان  -(20رب) –( 20( لپه)50( گوجه)10( پیاز)5آبلیمو)

 -دوغ -عدد + یک قاشق غذاخوری کنجد 6خرما 

 سبزی



 الزم

+ادویه گرم 20گرم + سبزی ماهی  200گرم( + ماهی  160برنج )  چلو قلیه ماهی 

 تمر خورشتی 

 عدد + یک قاشق غذاخوری کنجد 6خرما 

 

 

 شام:

 دسر/ کنارغذا مواد تشکیل دهنده ) گرم( نوع غذا

فلفل –( 20رب) -(30قارچ)–( 30گوشت چرخ کرده) -(150ماکارانی) ماکارانی

 بمیزان الزم( ادویه 20دلمه)

 یک عدد میوه –ترشی 

( روغن 30گرم(+مرغ بدون استخوان و پخته ) 140برنج ) استامبولی با مرغ

 ( 30(عدس)20(+پیاز)25(رب)20)

 دوغ + نارنج

-( 25روغن سرخ کردنی) –عدد  1تخم مرغ  –( 200سیب زمینی) کوکوی سیب زمینی

 ادویه بمیزان الزم -(20پیاز)

 نارنج-گوجه  

 نارنج و دوغ ( ادویه بمیزان الزم 100( + ماهی تن پخته ) 70پیاز ) خوراک ماهی 

روغن  -(30پیاز) -(100سیب زمینی) –( 150مرغ بدون استخوان ) خوراک مرغ و سیب زمینی

 ( ادویه به میزان الزم20رب)–( 20)

 دوغ-نارنج

 

 -50سوپ جو ) جو پرک گرم الزم( تخم مرغ یک عدد ادویه بمیزان 50سیب زمینی) -(50گوشت) کتلت

گرم ادویه بمیزان  20پیاز  -گرم20رب

 +نارنج الزم( یک عدد گوجه

ماست و زعفران و ادویه و روغن  ادویه بمیزان الزم -( 200مرغ ) گوشت جوجه

 و آبلیمو بمیزان الزم

 دوغ - + نارنج گوجه

   

 



 

 

 

 شام ناهار صبحانه ایام هفته

 -خیار سبزیک عدد-گرم 30پنیر شنبه

 چای + یک حبه قند–یک عدد نان 

گرم  250گرم مرغ  130چلو مرغ: برنج 

 10گرم کشمش  10گرم  زرشک  20پیاز 

 3به شکل بخار پز یا ته چین طبخ گردد+ 

 عدد خرما

 -گرم 100عدس پلو : برنج 

 -گرم 20پیاز  -گرم 30عدس 

–گرم  30گوشت چرخ کرده 

 گرم 100ماست کم چرب 

نان یک  -تخم مرغ نیمرو یک عدد یکشنبه

 شیر یک لیوان–عدد 

گرم  80گرم کباب کوبیده  130برنج 

گرم فلفل  100-گرم پیاز 20گوشت 

 عدد خرما  3دلمه+ 

 100گرم گوجه  100جوجه 

 سوپ جو = یک عدد نان –گرم 

یک  -خیار سبزیک عدد-30پنیر دوشنبه

 چای + یک حبه قند–عدد نان 

گرم به شکل  150ماهی –گرم  130برنج 

گرم  30کبابی یا بخار پز سبزی گشنیز 

 عدد خرما 3گرم+  20پیاز 

 –گرم  100کباب کوبیده 

سبزی خوردن = یک عدد گوجه 

نان یک عدد  لیمو ترش و فلفل 

 دلمه جهت بیماران دیالیز

شیر یک –تخم مرغ آبپز یک عدد  سه شنبه

 یک عدد نان–لیوان 

گرم  250گرم مرغ  130چلو مرغ: برنج 

 10گرم کشمش  10گرم  زرشک  20پیاز 

 3به شکل بخار پز یا ته چین طبخ گردد+ 

 عدد خرما

گرم پیاز  150خوراک مرغ: مرغ 

گرم  20فلفل سبز –گرم  30

ادویه بمیزان الزم نان یک عدد 

 ماست کم چرب یک عدد 

یک  -خیار سبزیک عدد-30پنیر چهار شنبه

 ندچای + یک حبه ق–عدد نان 

گرم  80گرم کباب کوبیده  130برنج 

گرم فلفل  100-گرم پیاز 20گوشت 

 عدد خرما 3دلمه+ 

 –گرم  100کباب کوبیده 

سبزی خوردن = یک عدد گوجه 

نان یک عدد  لیمو ترش و فلفل 



 

 

 

 

 

برنامه و  آنالیز غذای رژ یمی

 توجه: جهت بیماران دیالیزی رعایت نکات ذیل ضروری است :

 در طبخ غذای این بیماران رب گوجه استفاده نگردد 

 یز گرددو سبزی خوردن در کنار غذا جهت این بیماران پره از سرو غذاهای خورشتی
 رژیم های بیماران بستری در بخش روزانهفرم آمار

 نام بخش       .......        تعداد بیماران بستری  ..........      تاریخ  ......

 

 تعداد نوع رژیم 

  معمولی

  دیابتیک

  اورمیک )دیا لیزی(

 دلمه جهت بیماران دیالیز

نان یک  -تخم مرغ نیمرو یک عدد پنج شنبه

 شیر یک لیوان–عدد 

گرم به شکل  150 ماهی–گرم  130برنج 

گرم  30کبابی یا بخار پز سبزی گشنیز 

 گرم 20پیاز 

 100گرم گوجه  100جوجه 

 سوپ جو = یک عدد نان –گرم 

لیمو ترش و فلفل دلمه جهت 

 بیماران دیالیز

یک  -خیار سبزیک عدد-30پنیر جمعه

 چای + یک حبه قند–عدد نان 

گرم  100مرغ به شکل جوجه  130برنج 

 گوجه فلفل دلمه

گرم پیاز  150خوراک مرغ: مرغ 

گرم  20فلفل سبز –گرم  30

ادویه بمیزان الزم نان یک عدد 

 ماست کم چرب یک عدد 



  کم نمک و کم چرب

  مایعات کامل

  نرم

  مایع صاف شده

 

 نام و امضاء تکمیل کننده فرم

 

 

 

 خورموج واحد تغذیه و خدمات غذایی بیمارستان زینبیه        


