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HARRAN ÜNİvnnsirBsİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ naŞrrnrİuır,İĞİ
MALZEME DAHİL YEMEK PiŞiRME, DAĞITIM VE soNRAsI rrİzıvrrrr,n-

nİ İı,B İı,ciı,i TEKNİK ŞARTNAME

- YEMEK ÇEŞİTLERİ ve ieşE GRAMAJ ORANLARI
-BlR PoRSiYoN PiŞMiŞ YEMEĞiN GRAMAJ ORANLARI
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1_ IŞIN TANIMI
İş. Hanan Üniversitesi Araştnma ve Uygulama Hastanesi ile bağlı bulunan polikli-

nik, klinik ve diğer birimlerinde; her türlü malzeme dahil; yemek, diyet ve kahvaltı
planlama, hazırlama, pişirme, servis, dağıtım hizmetlerinin ve hizmet süresince ve son-
rasında gerçekleştirilmesi gerekli bulaşık, temizlik, atıkların toplanması gibi işlemlerin;
hijyen ve sanitasyon kurallarına, Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerine, ilgili ISO ve JCI
kriterlerine uygun şekilde gerçekleştirilmesini tamamen yüklenici fiımaya ait olmak
üzere sağlanmasıdır.

Ulusal ya da uluslararası ölçütlerde değişiklik olduğunda; uyumlu olarak insan sağlı-

ğını ilgilendiren tüm konularda şartname hiikümleri ve ilgili maddeler tarafların mütala-
asına gerek kalmadan kendiliğinden değişir.

2-işiN NiTELiĞi vn şBxı,i
Harran Üniversitesi Araştııma ve Uygulama Hastanesinde çalışan personel, hasta ve

refakatçiye noımal, yemek, diyet yemeği ve kahvaltı planlama, hazırl,ama, servis, dağı-
tım hizmetlerinin ve hizmet süresince ve sonrasında gerçekleştirilmesi gerekli bulaşık,
temizlik, atıkların toplanması gibi işlemlerin; sağhğa uygunluk ve sağlık koruma kural-
larına, Sağhk Bakanlığı yönetmeliklerine, ilgili TS-ISO EN 9001:2008 'e ve JCl ölçüt-
lerine uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır

Şaıtname hükümleri ulusal ya da uluslararasr kıstaslarda değişlik olduğunda; bu de-

ğişikliklerle uyumlu olarak insan sağlığını ilgilendiren tüm konularda ilgili maddeler ta-

rafların mütalaasına gerek kalmadan kendiliğinden değişir.

Hastanemiz 674 yatak kapasiteli olup bir yıllık hizmette yemek sayıları aşağıda belir-
tildiği gibidir;

3_iKi yILLIK TAHMİNi yEMEK sAyILARJ

YEMEK ÇEŞİDi öĞtnı zeı,raNı YEMEK SAYIS]

Normal yemek (hasta, refa-
katçi, personel)

Fgle-akşa-

Normal kahvaltı (hasta, re-
fakatçi, personel)

Sabah 660.000

Ana diyet yemeği ğle -akşam

Diyet kahvaltı Sabah 120.000

Ara diyet yemeği Kuşluk- ikindi-gece 120.000

Metebolik diyet, rejim l ,
Sabah- öğle- akşam 25.000

saiata bar Oğle 65000

1 r_Bİn AYLIK TAHMİNİ YEMEK SAYILARI
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YEMEK ÇEŞIDI öĞüN zevaNı YEMEK SAYISI
Nonı-ıal yemek (Hasta
refakatçi ve personel) öglen-akşam

75.000
sabah kahvalhsı (hasta

refakatçi ve personel
için)

S abah 27.500

Ana Diyet Yemeği

Ana Diyet Yemeği
5.000

Ara Diyet Yemeği Kuşluk-ikindi-gece
5.000

Metebolik diyet, rejim1 Sabah öğle akşam 1000

Sa]ata bar öğle 5000

s-BİR GÜNLÜK TAHMİNİ YEMEK SAYILARI

YEMEK ÇEŞiDi öĞüN zavaNı YEMEK SAYISl

Normal yemek (Hasta
refakatçi ve personel)

öglen-akşam 2500
Sabah Kahvaltısı (hasta

refakatçi ve personel
için)

S abah 900

Ana Diyet Yemeği Öglen-akşam 300

Ana Diyet Yemeği Sabah 150

Ara Diyet Yemeği Kuşluk-ikindi-gece l50

Metebolik diyet. rei in-ı 1 Sabah öğle akşam 35

salata bar öğle 250

s_YEMEK rrizvınrİNİN ZAMAN VE DÜZENİ

Yemek hizmeti O 1 .01,2019 da başlar ve 31.12.2020 tarihinde sonlanrr. Bu tarih arah_

ğında hizmet kesintisiz devam eder.

iemek haftanın 7 günü, dini ve resmi tüm tatil gtinlerinde kesintisiz devam eder. perso-

nel, hasta ve refakatciye sabah kahvaltısı, öğle-akşam yemekleri;
Diyabetli hastalara; kuşluk, ikindi ve yatarken ara öğiin,

Normal mesaiye gelen personele öğle yemeği,
Nöbetçi personele sabah kahvaltısı ile öğle-akşam yemekleri verilecektir.
Diyetli hasta ve personele diyet yemeği sabah, öğle akşam verilecektir.
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6_ İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME TARiHi
Yüklenici fima 01 .01 .201 9 sabah kahvaltısı ile işe başlar 3 1 . 12.2020 tarihinde akşam
yemeği veımekle bitirir.

7 - isTENiLEN EVRAKLAR

İlgili yemek firmasr, işe başladığı gün itibariyle aşağıda belirlenen belgeleri hastane
yemek komisyonuna vermek zorundadrr.

TS-ISO-EN 9001 :20l 5 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Kapasite Raporu;
Yüklenici firma giinlük 4000 (dOrt bin) yemek iiretim kapasitesini gösterir belge.
İş deneyim belgesi; İş deneyimini gösteren belgeler o% 50 oranından daha az olma-

yacak şekilde istenilmektedir
İşyeri üretim (gıda) izin belgesi olacaktır

Personele dair evraklar ise; işe başlangıçta teslim edilecektir.
Personel özlilk dosyası
Personel genel dosyası
Poftör muayene sonuç dosyası
Personel hijyen belgesi

Her ayın sonunda yemek komisyonuna teslim edilecek evra|dar
Kontrolü yapılmış yemek değerlendirme formları
Soğuk ve kuru depo ısı kayıt formları
Nem kayıtları
Depolara giren malzemelerin iiretim ve son kullanım kayıt formları
Mutlak ve yemek salonları ilaçlama raporları
Atık yağ rapoıu.

s_ iŞiN YAPıLNIA YERi
Yemek pişirıne; Har an Üniversitesi osmanbey kampüsiinde bulunan Harran Universi-
tesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mutfağında,
Servis işlemi; Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine bağlı bulunaı
birimlerinde, hemodiyaliz, ayakta tedavi üniteleleri, ameliyathane, yoğun bakım klinik-
lerinde, hastane ve tıp fakültesi dekanlık personel yemek salonlarında, yapılacaktır.

Bulaşık vıkama işlemi;
personel yemekhanesinde oluşan bulaşıklar yemek salonunda bulunan bulaşlkhanede,

ameliyathanede, mutfakta, kliniklerde oluşan bulaşıklar Harran Üniversitesi osmanbey
Kampüsü hastane mutfağında yıkanır

g-YEMEK HİZMETİNDE GÖREVLi PERSONEL

A- Personel Niteliği ve Sayısı

Toplam 48 personel ile hizmet verilecektir. Hizmet verecek personelin sayl ve ünvanları

aşağıda belirlenmiştir.
1 gıda miihendisi
2 diyetisyen (1 tanesi hastane adrna metebolizma iinitesinde siirekli olacak)
1 aşçı başı
2 aşçı
3 diyet aşçısı (1 tanesi metebolizma ünitesi aşçısı olacak)

Uz. Diyı çAılLlR
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2 aşçı yardımcısı (1 tanesi metebolizma ünitesi aşçı yardımcısı olacacak)
37 servis elemanı (garsonlar, bulaşıkçı ve ortacılar)(2tanesi sabit metebolizma

ünitesi seıvis elemenı olacaktır)

B- Elemanlarrn Temini İle İlgili Şartlar
Çalıştırılacak işçiler en az lise mezunu olacak. İşçiler erkeklerde 18-60, bayanlarda

l8-58 yaş arahğında olacak. Yüklenici firmanın çalıştıracağı personel yaptığı işte dene-

yim sahibi o1acaktır. Deneyimini belgeleyenlerde yaş şartı aranmayacaktır. İstenen bel-
geler aslı veya idare tasdikli kopyalardan olacaktır.

Yüklenici fima tarafından çahştırılacak her personelden aşağıda belirtilen belgeler
istenecektir.
1- Diploma fotokopisi
2- Resimli Ntifus cüzdanı sureti
3- Adli sicil kaydı
4- İkametgAh belgesi
5- Sağhk raporu ( balgam ve gaita kültüıü, boğaz kültiirü, akciğer gıafisi, hepatit maı-
kerleri raporu vb.)
6- 4x6 ebadında 2(iki) adet vesikalık fotoğraf,
7-En son bitirdiği okula ait diplomanın sureti,

8_çalıştlğı alanla ilgisini ve yeterliliğini belirleyen, diploma, sertifika ve kurs belgeleri.

C-.Elemanlarrn Özellikleri Ve Görevleri

Aşçı ve Aşçı Yardımcıları:'İ. 
Buşuşçr, en az bir yıl tecrübeli aşçılft yüksekokulu veya gastronomi böltimü me-

zunu yada en az 5 yıl tecrübeli olmak işartı ile bonservisli veya Milli Eğitim Ba-

kanlığı'nca onaylanmış kurs seılifikah olacaktır

2. Toplu yemek ve hastane yemek menülerine hAkim olacaktır,
3. Yemek yapma becerisi olacaktır.
4. Yemek çeşitlerini bilecek, içeriğine uygun, yapacaktır.

5. Birlikte çahşma yeteneğine süip, işin öneminin ve ciddiyetinin farkında, söyle_

neni dikkate alan, yaptığı işi net ve açık yapacaktır.

6. Yemeği staıdart ölçülerine uygun yapacak, teknik şartnameye h6kim olacak,

7. Çözüm iiretme kapasitesine sahip olacaktır.

D- Diyetisyen ve Grda Mühendisi:
yemei< hizmetlerinde anahtar teknik personel diyetisyen ve gıda mühendisidir. Gerek

di_vetisyen gerekse gıda mühendisi diplomasl kağıt üstünde olmayaı, mesleğin gerekle-

.ini y"ii,re ğetiren, işine hAkim, yeniliklere açık, dinamik, bilgili, aktif çahşan olmalı,_.

mesİegindğetenekfi ve tJeneyimli o1mahdır. Gıda mühendisi aktif olarak mutfakta, di-

yetisyin ise mutfakta kliniklerde ve personel yemekhanesinde bulunacaktır.
' 

1 . Hastane çalışanları ve hastaların tüketimine sunulacak olan her türlü gıda ürünü_

nün, nefasetli, |eziz, yeter|i besin değerine sahip ve sağhklı bir şekilde tüketil_

meyehazlrhalegetirilmesiiçinHastaneYemekveMutfakKontrolkomisyonu.
nun denetimi altında üriinün teslim alınmasından pişirilmesine ve tüketilmesine

kadar tüm aşamalarda gerekli tedbirleri alır.

2. Yemekler hazırlandığında önce tat, kıvam, renk, içerik, pişme, yap1, doku, yeter-

lilik kontrolünü yaparak yemek komisyonuna sunar

Uı Diyt Neı7en ç{&ll{.8
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3. Yemeklerin dağıtım ve tiiketim aşamasında sıcaVsoğuk olması gerekenlerin
yeme anında bu özelliğe haiz olması için tedbir alır.

4. M utfak ve yemekhane hizmetlerinin düzenli ve verimli bir şeklide yürütülmesi-
ni sağlar ve kontrol eder.

5. Ambar ve depoya konulacak erzak, eşya, alet ve malzemenin kabul ve tesellüm
işlemleri ile çıkışları yapar

6. Depoya giren gıda maddelerinin uygun ısı ve saklama koşullarında depolanma-
sını sağlar. Kabul ve red etiketinin takibini sağlar.

7. Depoların ısı ayarlarını kontrol eder ve kayıtlarını tutar.
8. Erzak, eşya ve malzemenin iyi bir şekilde korunmasını, bozulan-zarara uğrayan

sağllğı tehdit edici hale gelenlerin beılaraf edilmesini sağlar
9. İaşe memuru ile günlük yemeğin iaşesini hazırlar. Yemek için yeterli erzak

kontroliinü yapar. Yapılacak yemeğin iaşe oranını teknik şartnamede belirlenen
miktara göre çıkışını yapar.

10. Yemeklerin yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri çerçevesinde baş aşçı ile birlik-
te hazırlama ve pişiıme servis ve porsiyonlanmasına yafdlmcı olur

l 1. Yemeklerin orijinal tariflerine uygun yapılmasına yardımcı olur.
l2. Sebze ve meyvelerin doğru ve temiz yrkanması ve dezenfeksiyonunu sağlar.
1 3. Personel yemekhanesinin denetiminden sorumludur.
14. Mutfak personelinin her tiirlü eğitiminden sorumludur. Yemek dağıtımında gö-

rev alan personele diyet eğitimi, yemek porsiyonunu dogru verme, zamanı doğru
kullanma. hijyen eğitimi \ erir

15. Yemeklerin servislerde doğru bir şekilde hasta ve personellerin yemeklerinin
unutulmadan, atlatılmadan dağıtımını sağlar.

16. -Diyabetli hastalara verilecek ara öğünün hazırlanma ve kontrolünü sağlar.

l 7. Bulaşıkların doğru yıkanması dezenfeksiyonun doğru yapılmaslnl kontrol etme-

lidir.
18. Yemekhane ve mutfakta meydana gelebilecek kazalara karşı sivil savunma uz-

manlan ile birlikte gerekli tedbirleri almak ve kontrollerini yapmak
19. Çahşmalarında Hastane idaresine, Hastane Yemek Hizmetleri ve Mutfak Denet-

leme Komisyonuna ve Hastane Diyetisyenine karşı sorumludur

E- Servis elemanları (Garsonlar, Bulaşıkçı ve Ortacılar):
l. Hastanede servis görevlisi olarak çalıştınlacak elemanlar; en az lise mezunu ola-

caktır.
2. Kamuda veya öze| sektörde benzer işlerde en az 1 yıl saha tecrübeli olacak ve

tecrübesi bel gelendirilecektir.
3. Tercihen Otelcilik ve Turizm, Gıda ve ağırlama eğitimli veya turizm myo mezu-

nu diplomalı olacaktır.
4. Hastane ortamlnda çalışma kapasitesine sahip olmalıdır.

F- Personele İlişkin Dosyalar

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'niin mutfak hizmetlerinin moder-

nizasyonu ve mutfak standartlarının belirlenmesi standartları doğrultusunda poftör mua-

yenelerini (akciğer grafısi, gaita kültiirü, gaitada parazit bakısı, boğaz ve burun kültii,rti)

yaptlrmak zorundadır.
İ. 

'ytıkıenici 
işi teslim aldığı gün itibriyle; personelin portör muayenesi sonuÇlanmıŞ

olup, portör muayene sonucu temiz olmayan personel iş başı yaparnaz ve ÇalıŞtırıla-
maz. yiıklenici günü gelen rutin kontrolleri(6 ayda bir) giinünden 5 giin önce YaPtı-

, rıp resmi raporlarını Mutfak Denetleme Komisyonuna vermek zorundadrr,
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2. Yüklenici fima, çalşan bütün personeline hijyen eğitimini aldırmak ve hijyen eğitim
belgesini belgesini Mutfak Denetleme Komisyonuna vermek zorundadır.

3. Fiımanın Yemek Üretim yerinde çalıştıracağı aşçıbaşı, aşçıbaşı yardımcısı ve aşçlla-
rın Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika veya usta eğitici belgesini, diplomala-
rını Mutfak Denetleme Komisyonuna vermek zoıundadır.

4. Yüklenici fiıma çalıştırdığr bütün personelin resim, adres ve telefonlarının bulundu-

ğu dosyayı Mutfak Denetleme Komisyonuna verecektir. Personele ilişkin dosyalann
bir kopyasını yüklenici, kendisine idare tarafindan gösterilen personel biriminde tu-

tacaktır. Her personel için bir özlük dosyası oluşturulacak, bu şartnamede istenen
belgeler özlük dosyası içerisinde, idarenin denetimine açık bir şekilde bulunduıula-
caktır

5. Aylık olarak işçilere ödenen her türlü ücreti gösteren, SGK kaydı yapıldığına dair
belgeleri içeren ve üzerine hangi aya ait olduğu yazılaıbir dosya hastane idaresinin
denetimine açık bir şekilde düzenli olarak tutulacaktır.

G-Personel Portör Muayenesi

1. Yemek hizmetindeki bütiin çalışanlar, portör taramasından geçirileceklerdir.
Portör muayene raporu ile kastedilen belgeler Sağlık Bakanlığı'run 

. 
"Gıda Işi Ile

Uğraşanlarda ve s*ııi Müesseselerde Çalışanlarda Portör Muayenesi için Yapılacak
Tetkikler Nelerdir," başhkh yazıldığı şekilde olacaktır.
Gaita kültürü (salmonella ve shigella yöniinden 6 ayda bir),
Dışkının mikroskopik incelenmesi (paraziter hastalıklar yöniinden 6 ayda bir),

Burun ve boğaz kültürü (staph. aureus yöniinden 6 ayda bir) ve
Akciğer grafısi (tüberküloz yöniinden yılda bir) tetkiklerinin raporları
Hepatit A ve hepatit B (yılda bir) kan sonuçlannl, yüklenici çalışanlarının poılör
takiplerini işe başlangıçta ve devamında, yukarıda belirtilen sıklıklarla Sağhk

Bakanlığlna ait sağlık kuruluşlannda veya bakanlıktan onaylı sağlık kurumlarında
yaptlrarak sonuçlarl işe başlangıçta ve devamında l5 gün içinde idareye ibraz edecektir.
portör muayene sonuçlarını hastane enleksiyon komitesine ve mutfak denetleme

komisyonuna dosya halinde iletilecektir.

2. Portör muayenesi sonucu, Tifo, paratifo ve diğer bağırsak enfeksiyonları, amipli veya

basilli dizanteri, glda temizliği ile ilgili tüm enfeksiyonlar ve cilt hastalıklarına
yakalanmış ve bunların taşıyıcısı olan personel çahştınlamaz
i.yiiklenici firma ,hastane enfeksiyon komitesinin ,gerekli gördüğü diğer tahlilleri

yaptırmakla yükiiınlüdiir.
4. Portör muayenesi sonucu, Tifo, paratifo ve diğer bağırsak enfeksiyonları, amipli veya

basilli dizanteri, gıda temizliği ile ilgili tüm enfeksiyonlar ve cilt hastalıklarına

yakalanmış ve bunların taşıyıcısı olan persone1 çalıştırılamaz
5.ydklenici firma ,hastane enfeksiyon komitesinin ,gerekli gördüğü diğer tahlilleri
yaptırmakla yükümlüdür. Gerekli personele hepatit aşılarını yaptıracaktır

6.Portör tahlil masraflarr yükleniciye aittir.

Ğ-Personel Hijyeni:
1. Üretim aşa-usrnda rre yemek dağıtımında çalışan personel hastane idaresinin ve

Hastane Enfeksiyon Komitesinin belirlediği hijyen kurallanna, uyarılarına eksiksiz

, 
uyacaktır.
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2. işletmede personel hijyeninden sorumlu (diyetisyen, gıda mühendisi) bu konuda eği-
tim almış, görevli bir eleman bulunmalıdır. Görevlinin ismi İdareye bi]dirilmelidir.
Gerektiğinde hastane enfeksiyon kontrol komitesiyle ortak çalışabilmelidir.

3. İşyerinde çalışan personelin sağhk raporları olmalı ve kontrolleri 6 ayda bir periyo-
dik olarak yapılmalıdır.

4. Gıdalarla taşınabilecek hastalıklara veya hastalık belirtilerine (sanlık, ishal, kusma,
ateş, ateşli boğaz ağrısı, burunda gözde veya kulakta akınh vb.) sahip olduğu bilinen
veya sahip olmasından şüphelenilen veya taşlylclsı olan personelin gıda depolama ve
hazır|ama alanlarına girmesine izin verilmemelidir.

5. Yara, çıban gibi geçici cilt problemlerinde yara uygun şekilde kapatılmalı, gıda ile
direk veya dolayh temasını engelleyecek şekilde önlem alınmalrdrr.

6. Kişisel temizlik kurallarına uyulmalıdır. Çalışan personel kirli ve terli kokmayacak-
tır. Çalışma kıyafetleri temiz olacaktır. Bahane üretilmeyecektir.

7. Tımaklar kesilmiş olacaktır. Erkekler günliik sakal tıraşı olacaktır. Saçlar kısa kesti
rilecektir. Ürünle direk temas halindeki tüm çalışanlarin bıyık ve sakalları olmama-
lıdır.

8. Kolye, madalyon, künye, rozet, köstek, halhal, bilezik vb. takılar takılmayacaktır.
9. Kollar çalışma sırasında bulaşmaya sebep olmayacak şekilde örtülü( kolluk) olmalı,

üretim alarıına girmeden önce eller temizlenerek dezenfekte edilmelidir.
10. Mutfakta ve seruiste çahşan mutfak elemarıi eldiven maske, bone, kolluk kullanma-

sını bilecek, göstermelik olmayacaktır. Hijyenin ve temizliğin öneminin farkında
olacaktrr.

l l. Görev alanları dışında mutfak kıyafetleri ile dolaşılmayacaktır.
12. Gıda hazırlama alanında ve depolarda sigara içilmeyecek, yiyecek ve içecek tiiketil-

meyecektir.
l3. Mutfakta çalışan personel, yemek servisi çin klinik ve yemek salonuna çıktığında

servis kıyafetini gi1 ecektir.
14. Mutfakta çalışan personel kolay temizlenebilir temiz ve tercihen açık renkli; kıyafet,

çizme veya özel ayakkabı ve görevinin gerektirdiği koruyucu kıyafetler giymeli, kı-
yaletlerin sürekli temizliği sağlanmalıdır Yemekhanede ve servislerde görevli gar-
sonlar siyah pantolon, beyaz gömlek siyah papyon ve önlük takacaklardır

15. Dışarıdan gıda hazırlama alanına girecek ziyaretçiler için koruyucu kıyafet (galoş,
bone, önlük vb.) bulundurulacakir.

16. Personele ait kişisel eşya, giysi ve gıdala n ifuetildiği alanlara konulmamahdır.
17. Hizmetin ifa yerinde çalışan personelin kullandığı tiim lavabo ve tuvaletlerde dezen-

fektan madde içeren sıvı sabun kullanılmalı, el kurutma işleminde kağıt havlu veya
el kurutma cihazı kullanılmahdır.

l8. Yemek salonunda dağıtımda çalışacak personelin; bone, beyaz düğmesiz cepsiz ça-
lışma kıyafeti (kenarlarındaki şeritlerin rengi İdare tarafinda belirlenecektir) beyaz
pantolon, kıyafeti koruyucu beyaz önliik, beyaz çorap ve beyaz kapalı terlik giymek
zorundadır. Servis sırasında kesinlikle telefonla konuşmayacaktr.

19. Bulaşıkçı; İdarenin belirlediği renkte, kaliteli kumaştan yapılmış kıyafet, diz kapağı-
na kadar ulaşan çizme, sudan koruyucu naylon önlük giymek zorundadrr.

I- Personel Çalışma Esasları

1. Yüklenici firma mutfak ve yemek denetleme komisyonuna karşr sorumlu bir eleman
belirleyecektir. Bu eleman diyetisyen veya gıda mühendisi olacaktıı. Yüklenici firma
kendisini temsilen seçtiği eleman, üniversite mezunu bilgisayar bilen, kolay iletişim
kurabilen, sosyal kişilik özelliğinde, söyleneni dinleyecek, anlayacak, saygılı, dedi-
kodu yapmayacak, dürüst, hizmetlerin kusursuz yiirümesini sağlayacak, bu konuda

1l
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hastane idaresi taraflndan muhatap kabul edilecek özelliklerde bir elemannı sürekli
bulundurulacaktır. Sorumlu eleman haftanın altı günü hastanede mutlaka olacak, di-
ğer gün için yardımcısı olacaktır.

2. Çalıştırılan personelin listesi, idareye işe başlama tarihinde verilecektir
3. Yüklenici firma işe başladığı gün itibariyle çalışacak personelin iş planını Yemek

Komisyonuna bildirecektir Yüklenici İdarenin haberi olmadan eleman değiştirmeye-
cek, İdare teknik şartname ve ihale dokiimanında belirtilen üükiimlüliiklere uymayan
personelin değiştirilmesini talep ettiğinde, personel derhal değiştirilecektir.

4. Yüklenici firma çahşanlan hastane bilgi işlem sistemini (otomasyon) hiçbir şekilde
kullanamaz.

5. Yüklenici firma çahşanları hastaya, yakınlarına ve her tiirlü personele karşı görgü,
nezaket ve ciddiyet kurallarına göre hareket edeceklerdir.

6. Yüklenici firma çalışanları ikili ilişkilerle görevlerini suistimal etmeyecek ve kötüye
kullanmayacaktır.

7. Yüklenici firma elemanlarının iş başında ve görev yerlerinde, bürolarda, koridorlar-
da, merdivenlerde, hasta odalarında, merdiven boşluklarında otumaları, yemek ye_

meleri, çay vs. şeyleri içmeleri, yiiksek sesle konuşmaları, sakız çiğnemeleri, sigara
içmeleri, yere tfüüımeleri kesinlikle yasaktır.

8. İşletmede Yüklenici veya personel hatasından kaynaklanacak her tiirlü kaza, yangın
vb. durumlarda zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

9. Yüklenici çalıştığı mekAnlarda malzeme ve personelin iş güvenliğini bu konudaki
kanun hükümlerine ve diğer mevzuata uygun olmasını sağlamakla ytikiimlüdiir.

10. Yüklenici herhangi bir grev ya da işi durdurma ya da bırakma durumlannda hizmeti
aksatmayacak ve bununla ilgili tedbirleri alacaktır.

1 1 . Yüklenici İş Kanunun İşçi Sağlığı ve Güvenliği hükiimlerine göre personelin sağlığı-
nı korumak üzere her türlü sağlık ve emniyet tedbirlerini alacak ve tehlikeli koşullar-
da çalışılmasına izin vermeyecektir. Yüklenici Umumi Hıfzıssıhlra Kanununun. İşçi
Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü ve İş ve İşçi Sağlığı ile ilgili diğer mevzuat hükümlerini
yerine getirmekle ve kazalardan koru ıa yöntem ve çareleri hakkında bilgiyi perso-
neline vermekle yükiimlüdür.

12. Sosyal Sigortalar Mevzuahnın İşçi-İşveren hakkındaki yasalardan dolayı işçi alınma-
sı, işçi çıkarılması ve işçi haklarını ödemesi gibi sorumlulukları Yiikleniciye aittir.
İdare bu konuda hiçbir sorumluluk taşımaz. Yemekhanede çalıştınlan personelin yol,
yemek, izin vb. her tiirlü sosyal haklarından Yüklenici soıumludur.

13. Yüklenicinin çalıştırdığı tiim peısonelin özlük haklarını 5510 ve 4857 sayılı kanuna
göre sağlamak zorundadır.

14. Firma yapacağı hizmetlerle ile ilgili olarak çahştıracağı personel hakkında mevcut
yasa, yönetmelik, tüzük hükümleri, diğer mesleki vecibeler ile bu tarihten sonra ç1-
kacak olan yeni mevzuata da uygun olarak işçi sağlığı, iş güvenliği ve sosyal güven-
1ik önlemlerinin alınmasında tek başına sorumlu olacaktrr

l5. Her işçiye sabah akşam imza çizelgesi açılacak ve bu imza çizelgesi ay sonunda işçi-
nin özlük dosyasına, idarenin onaymdan sonra konulacaktır. İdaıenin bilgilendiril-
mesinden kasıt kamu hizmetinin devamhlık ilkesi, hizmetin devam etmesi ve kalite
arttırıcı tedbirlerin aksatılmadan yürütülmesi olarak anlaşılmalıdır. Yiirürlükteki
mevzuat gereği yüklenici bir çalışanını işten çıkarması gerektiğinde İş Kanunu hü-
kümleri gereğince gerekçe göstermek ve idareyi bilgilendirmek zorundadır.



16. Güvenilirlik açısından personel hareketlerine dikkat edilecektir. ( Personel giriş-
çıkışları) yeni işe alınan elemanlar en az bir hafta hizmet içi egitim (Temizlik, hijyen
vs.) yapürıldıktan sonra işe başlatılacaktır. yüklenici idareye bildirmiş olduğu yer-
lerdeki elemanlarını idarenin haberi olmadan ve gerekçe göstermeden değiştirmeye-
cektir.

17. yüklenici firma tiim çalışan personeline idarece onaylanmış resimli görevli kartı ve-
recektir. Görev kartı sabit olacak düşmeyecek ve çıkarılmayacaktır

l8.yüklenici fiıma çalışma siiresince idarenin belirlemiş olduğu ve gelecekte belirleye-
ceği kurallara uyacaktır. Burada belirtilmeyen hususlarda iş kanunu hiikümleri ge-
çerlidir.

İ-Personelin Eğitimi

1. yüklenici fiımanın diyetisyeni ve gıda miüendisi eğitimin birinci derecede sorumlu-
sudur

2. Hijyen kurallarına uygun üretim ve kişisel hijyen konularında düzenli eğitim veril-
meli, bununla ilgili kayıtlar dosyalanmahdır

3. Yüklenici çahşanları hastanede çalışma esaslaıı konusunda bilinçlendirilmeli, özel-
likle hasta]ıklarda diyet tedavisinin öneminin farkında olmalı ve diyetisyenleri tara-
findan eğitilmelidirler.

4. Satın alma görevlisinin aylık yemek listeleri doğrultusunda menüye uygun yiyecekle-
ri alacak, uygun yiyeceği seçecek, yiyeceğin uygun koşullarda gelmesini sağlayacak
bilgi ve donanıma sahip olacaktır. Gıda maddelerinin heıliirlü özelliğini bilecek eği-
timi almalıdır.

5. Depo sorumlusuna gıda ve mutfakta kullanılabilecek her türlü malzemenin doğru de-
polanmasını sağlayabilecek eğitim verilmelidir.

6. Yüklenici fiımanın iaşe sorumlusunun günlük yemek sayıları doğrultusunda iaşeyi
hazırlayacaktır. Yeterli malzemeyi depodan teslim alarak yemeğin eksiksiz, gramaj
doğrultusunda hazırlanmasını sağlayacak eğitimi almalıdır.

7. Yüklenici işe aldığı her işçiye işe başlamadan önce ve işe başladıktan sonra hizmet
içi eğitimlerini veımekle yükümlüdıir. Verilecek eğitimin içeriğinde temizlik, görgü
ve nezaket kuralları, hastanede çahşma esasları, besinleri uygun hazırlama ve pişirme
teknikleri, besinleri uygun saklama koşullan, servis ve porsiyonlama, atıklan düzenli
toplama, kumanya paketleme, servis ekipmanının doğru temin edilip kullanılması
konularını içermelidir. Ayrıca ihtiyaç d6hilinde komisyon tarafindan belirlenen ko-
nulardada eğitim verilecektir

8. Anlatılan konular İdaıeye rapor halinde sunulmahdır. Eğitime İdarenin belirleyeceği
bir kişi veya komisyon üyelerinden biri dinleyici olarak katılabilir.

9. Çahşan personelin, çalışma konusu ile ilgili mevzuat hakkında bilgilendirilmesi sağ-
lanmalıdır,

1O-YEMEK HAZIRLANMASI

A- İş Yerinin Yükleniciye Teslimi
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DEMiRBAŞIN CİNsi Adet
20001 Porselen yemek takımı seti (seıvis tabağı, çukur tabak,

köse, dörtgen tabak)
l5002 Kal,ııraz tepsi
200) Tuzluk, karabiberlik, kürdanlık, peçetelik
301 Tabldot istif ve taşıma rafi(8O ve 50 lİk)

Servis tabağı istif rafı(50. lik))
6 Diyet yemeği servis arabası (en az 8 tane 50. lik küvet

alacak şekilde)
67 Tabak istif taşıma arabası (en az 250 tabak taşıma kapasi-

teli)
38 Süzme tezgAhı
19 Hamur Yoğurma Makinesi
10l0 Çaymatik (100 kişilik)
111 Tulumba Makinesi

12 Mikser (büyük)
1lJ Mikser ( küçük)
114 Terazi (0- 150 kg kapasiteli)
115 Mutf'ak Terazi (0 - 30 kg kapasiteli )
J16 Hassas Terazi ( 0 - 5 kg kapasiteli)
317 l hermobox 1her biri 80 kişilik.1
30/18 Fırın Tepsisi Çelik

Uz. Diyt çAslLAR
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1. Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenicinin sözleşmede yazılı süre içinde
işe başlayabilmesi için idare her türlü demirbaş malzeme, araç-gereç, temizlik
maddeleri ve personel kontrol edildikten sonra her iki taıaf arasında ortak bir tu-
tanak düzenlenerek (İş Yeri Teslim Tutanağı) iş yeri teslimi yapılır.

2. Mutfakta işe başlamada, hastaneye ait taşınır- taşınmaz her türlü demirbaş mal-
zemelerin, tespiti yapılarak makine, teçhizat ve demirbaşlar liste halinde bir tu-
tanağa bağlanarak yiikleniciye teslim edilecek ve iş bitiminde yükleniciden sağ-
lam olarak teslimi istenecektir. Hastanede mevcut tüm makine ve cihazların tes-
piti yapılarak yükleniciye tutanakla teslim edilecektir.

3. Teslim edilen tüm malzemenin bakım, onarım, temizlik ve koıunmasından ta-
mamen yiiklenici firma sorumlu olacaktır. Yüklenici kendisine teslim edilen her
ttirlü demirbaş malzemeyi işin sonuna kadar korumak ve işin bitiminde aynen
teslim etmek zorundadır. Aksi halde rayiç bedel üzerinden tazminle mükelleftir.

4. Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici sözleşmede yazıh süre içinde ve-
receği hizmetle ilgili ve yüklenicinin kendisi tarafindan temin edeceği gerekli
malzeme ve ekipmanını temin edecektir.

5. Ilgili yüklenici firma aşağıda belirtilen yemek hazırlama, pişirme, taşıma, servis
ve bulaşıklarla ilgili demirbaşları temin edecek ve bulunduracaktır.

6. Yüklenici mutfak ve yemekhanelerde ısıtma, pişirme, aydınlatma vb. amaç|arla
kullanılacak her türlü yantc1 ve patlayıcı cihazların emniyetini temin etmek zo-
ıundadır.

7. Yüklenici bu tiir maddelerin (Doğal gaz,LPG, Elektrik ve Su) kullanımı ve iş-
letilmesi ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen önlemleri almak zorundadır.

8. Her birimdeki Muayene ve Denetim Komisyonları yemekhanelerin her alanında
denetim yapabilir. Yüklenici 5197 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denet-
lenmesine Dair Kanun Htikmünde Karamamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın-
daki Kanuna ilgili yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak üretim yapmak zorun-
dadır.
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19 Termostath buhar ısıtıcılı dolap 2
20 Gastronom Küvet (50 lik kapaklı)
2l Gastronom Küvet ( 100 lük kapaklı)
22 Helvane Tencere ( Büyüklü ) 8

Helvane Tencere (küçük) 6
l+ Diyet yemekleri telıceresi (100, 50, 5 kişilik ) 16
25 Diyet kapaklı kaseleri 50
26 Katı meyve sıkacağı 1

27 Tencere Taşıma Arabası 2
28 Teımometre J

29 Ekmek Dolabı 1

30 Çırpma teli. 4

31 Derin Dondurucu 2

32 Hi jyenik Paspas 1

)) Hareketli servis tezgAhı 6

34 Kepçe ( 0uyuKlu KuçuKlu ) 80
l(eYH1I( Du\ uKlu KuL.,uKlu) 40

36 Maşa 40
37 Serı,is çatalı (büyük) 25

38 Atık ve Çöp taşıma arabası (kapakh) 4
39 Yemek taşima arabası 1
40 Yemek salonları için baharat seti 6

4I Yemek salonları için ekmek sepeti( büytik, küçük) 8

42 Servisler için ekmek sepeti (10- 12kg ekmek alma kapasi-
tesine sahip)

12

43 Çatal, kaşık, bıçak (personel için)seti 2000
14 Gıda depolarnda kullanılacak çelik raflaı 10

Konvekşiyonlu fırın (en az 20 tepsi|i) 2
46 Doğrama bıçakl arı(beyaz, yeşil, kırmızı saplı) 30
47 Servis benmari (4 gastronorm küvetli-l00 lük) 12

48 Büyük küçük ölçü birimleri 2

49 Termostatlı yemek dolabıQsıtma ve soğuk bölümlü) 10

B- Mutfak Aşağıda Belirtilen Şartlarda Olup, Eksiklikler İlgiüi Yüklenici Firına Ta-
rafindan Tamamlanacaktır.

l . Mutfakta soğuk hava deposu, kuru gıda deposu yemek hazırlama ve pişirme ye-

ri, mutlakta bağlantısı olmayan tuvalet ve duş alanı mevcuttur.
2. Mutfağın duvarları ıutubet olmayacak şekilde izole edilmiştir.
3. Mutfak zemininde pis su tesisatı mevcut rzgaralı ve sifonlu yer süzgeci bulun-

maktadır.
Mutfak aydınlatması var olup kesintilere karşr jeneratör mevcuttur.
Gaz tankı mevcut olup, mutfak dışındadır.
Sıcak su sistemi güneş enerji ve rezistansh sistemle sağlaıacaktır,
İstekli fiıma yemekle ilgili alanları görebilecektir. İhale soffasmda yemek hiz-
meti ve dağıtım alanlanyla ilgili itiraz edemeyecektir.
Yüklenici firma uluslar arası besin hijyeni ve besin güvenliği sisteminde kabul
görmüş kurallar düilinde hijyen ve sanitasyon kurallarına, Sağlık Bakanlığı yö-
netmeliklerine, ilgili TS-ISO ve JC] kriterlerine uygun çahşacaktır.
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9. Hastane idaresinin belirleyeceği kişi/ler ve/veya komisyorl/lar tarafından mut-
fakta ve diğer üretim, dağıtım yerlerinde denetim yapılacaktır.

C- Yemek Hizmetinin Yapılacağı Yerler

Haıran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hizmetin verileceği birimler
aşağıda gösterilmİştİr:

1 . Mutfak
2. Servisler
3. Hastane personel yemekhaneleri (akademik ve idari)
4. Ameliyathanepersonel yemekhanesi
5. Dekanlık yemekhanesi
6. Hizmete açılabilecek yeni yerler

D-Muayene Kontrol Ve Kabul İşIemleri:

1. Yiyecek madde ve malzemelerin muayene ve kontrolü "Hastane Yemek Hizmetleri
Denetleme Komisyonu ve Hastane Mutfak Denetleme Komisyonu" tarafindaı giin-
lük olarak kontrol edilir ve muayene raporu düzenlenir. Uygun görülmeyen yiyecek
malzeme ve maddeler, yüklenici tarafından derhal uygun o1anı ile değiştirilir.

2. Yüklenici firma hammaddenin temin edildiği yerlerle, alınacak hammadde ve mal-
zemenin şartnameye, standarda ve mevzuata uygunluğuna dair sözleşme imzalamalı-
dır.

3. Yemek yapımında kullanılan gıdalar aşağıda izah edilen maddelere harfiyen uyula-
caktlr. Bütün gıda maddelerinin evsaflan Gıda Maddeleri Tüzüğüne (GMT).'ne ve
burada belirtilen evsaflara uygun olacaktır.

4. Yüklenici firma, tekıik şartnamede belirlenen teknik özellikler, gramaj, içeriğe uy_
gun malzeme kullanmahdır.

5. Yüklenici firma ginliik iaşe çizelgesini hazırlayıp hastane mutfak denetleme komis-
yonluıa sunmahdır.

6. Yüklenici firma iş akış belgesini (satın alma, hazır|arna, pişirme, servis, personel,
hijyen, ısı v.b) mutfak denetleme komisyonuna sunmalıdır.

7. Yüklenici firma personelin özliik, poılör, SGK kayıtlarını mutfak denetleme komis-
vonuna sunmalrdrr.

E-Yemek Hazırlrğrnın Yapılmasr

Yemek hazırlığı osmanbey kampüsü hastane mutfağında yapılacak olup mevcut
olan demirbaş malzemelerin yanl slra gerekli diğer sarf malzemeler, araç-gereç
yüklenici fiıma tarafından temin edilecektir.

Kurumdan zimmet karşılığında alınacak olan demirbaşların kullanıma hazrr hale
getirilmesi, bakım ve onarımı yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

Mutfak alanı içinde kullanılacak elektrik, su, gaz sarfiyatı yüklenici firma tara-
fından ödenecektir. Bruıun için takılacak sayaçlar ve tesisat çekimi yüklenici
firmaya ait olacaktır.

Personel yemekhanesindeki bulaşık makinesi ve mutfak katındaki bulaşık ma-

kinesi bakım onarlm tamirat ücreti, kurulum ve tesisat çekimi yiiklenici firmaya
ait olacaktrr.

Yemek listeleri kurum diyetisyeni tarafindan aylık olarak hazırlanır ve Yemek
komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra yüklenici firma sorumlusuna tes-

lim edilir.

Uz.Dip N,

Har

çABILAR

2

)

4

5

Ui..']ill!,ia Hastane§l



6. Yüklenici fiıme Yemek listelerini komisyon imzasından sonra çoğaltarak ilgili
servis ve birimlere dagıtır.

7. Yemek listesi planlamada yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri ve şartnamedeki
esaslar göz önünde bulundurulacaktır. Yemek listesi oluşturulurken toplumsal
beğeni oranı %50'den düşük olan yemekler listeye alınmayacaktır

8. Yemek listeleri aylık olarak önceden verildiğinden dolayı yiiklenici firma gerekli
bütün gıda malzemelerini temin edecektir. Bulamadık, depoda kalmadı, tedarikçi
getiımedi şeklinde hiçbir mazeret üretmeyecektir.

9. Yemek yapımında kullanılacak malzemeler hafta içi çahşma saatler içinde gele-
cektir.malzemeler haftanın ilk ve dördüncü günü saat 09- 15 arası gelecektir.
Komisyonun değerlendirmediği malzemeyi depoya alamaz.

10. Hafta sonu ve tatillerde hiçbir şekilde et ve muadilinin girişi yapılamaz.

11. Yemeğin hazırlanması için gerekli gıda maddeleri yemeğin özelliğine ve tarifine
uygun olarak şaılnamede belirlenen oranda kullanacaktır. Önerilen gramajın al-
ıı nda olmayacaktır.

12. Yemek yapımında hiçbir şekilde hazır işlenmiş ürünler (İnegöl köfte, kadınbudu,

şinitzel gibi) et bulyon, tuzot v.b gibi katkı maddeleri kullanılmayacaktır ve de-
poda bulundurulmayacaktır.

l3. Yemek yapımı ile ilgili ön hazırhklar bir giin önceden yapılacaktır. Ön hazırlık
işlemi yapılmış gıdalar uygun koşularda saklanacak hijyenik saklama koşullarına
göre depo edilecektir.

14. Yemek komisyonu tarafından yemek listelerinde yapılan değişiklikler en az bir
gün önceden yüklenici firmaya bildirilecek ve yüklenici firma bu hususta tedbi-
rini alacaktır.

15. Yemek firması komisyonun haberi olmadan yemek listesini değiştiremez.

16. Yemek yapımından önce mutfak hijyeni ve personel temizliği tam olarak sağla-

nacaktır

F- Yemek Sayılarının Belirlenmesi
AA-Yüklenici fiıma hazırlayacağı kahvaltı ve yemek miktarıyla ilgili yaklaşık sayıları
hasta+ personel ve refakatçi sayılannı baz a|arak yapacaktıı.

1 . Hafta içi öğle yemek sayrlarr: Hasta+ refakatçi+ personel yemek salonu + ameli-
yathane+ dekanlık yemek salonunda yenilen yemek sayıları

2. Hafta içi sabah - akşam yemek sayılarr: Hasta + refakatçi+ nObetçi personel sayl-

ları
3. Hafta sonu ve bayram tatillerinde sabah öğle akşam yemek sayılarr: Hasta + re-

lakatçi+ nöbetçi personel sayılan baz alınacaktır.

4. Hasta ve refakatçi yemek sayıları otomasyon üzerinden belirlenir
Hasta ve refakatçi yernek sayıları otomasyon sistemi üzerinden yemek firması için

aşağıda tanımlanan saatlerde ve tanımlanan bilgisayar sisteminden ahnacaktır

a. ana öğiinler için yemek rasyonları (saat 06, 1 1 , 16 da) ,

b. ara diyetler diyet rasyonları için saat (09,14,2l de ) alınacaktır.

Yemek dağıtımı esnasında, servis yatan hasta rasyonlarl servis sorumlu hemşiresinin adı

soyadı, imzası bulunan rasyonla dağıtılacaktır.

İsimsiz imzasız rasyonlar geçersizdir.

Ancak yemek sayılarında ,03

cihazından geçirilen kadar dikkate alınacaktır
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BB-Nöbetçi personel sayrları ise başhemşirelik ve hastane müdürlügü tarafından belirlenip
listesi yapılacaktır.

Nöbetçi personel listeleri başhemşirelik ve hastane müdiirlügü tarafindan ayda bir giincelle-
nip imzalanacaktır.

Güncellenen nöbetçi personel yemek sayıları listesi de iaşe memurundan alınacaktıı.
Yerinde nöbet tutan personelin yemek sayılanda post cİhazından geçirilen kadar olacaktır.
Usulsüz post cihazındakart geçirildiği tespit edildiği durumlarda cezai müeyyide uygulanır

CC-Personel yemek salonlarında ve ameliyathanede yenilen yemek sayrsr ise tumike
5İ5temİnden okutulan kadardır.

Tumike sürekli arıza durumunda bırakılırsa persone1 yemek salonundaki yemek sayısı mev-
cut sayının %5 eksiği baz alınarak kaydedilir.

Yüklenici firma tumike sistemi ile ilgili her ti,irlü sorunu 24 saat içinde çözmek zorunda-
dır.(bakım, tamirat, onarım).Bunun için ücret talep edemez.

Yüklenici firma giinliik belirlenen yemek sayılannda a % 15 değişikliği peşinen kabul ede-
cektir. yüklenici firma buna itiraz edemez.

DD-Ayakta Tedavi, Hemodiyaliz Ünitesi, Günübirlik Tedavi Üniteleri

ilgiüi birimıerde giinübirlik tedavi alan hastalara verilen bir öğiinliik kahvaltı veya yemeği
içerir.

Sorumlu hemşire otomasyon sistemi üzerinden günlük sayı bildirir. Günlük toplam rasyon
üzerine eklenir

EE-Dekanhk Yemek Salonu Yemek Sayıları,

İlgili birimde görev yapan dekanlık soıumlu personelinin gözetiminde yemek yemeği hak
eden personelin isim ve imzasının bulunduğu 1isteler giinlük yemek sayı dosyasına eklenir.

İsim ve imzalı yemek sayı listesinde dekanlık sorumlu personel ve firma görevlisinin isim
ve imzası mutlaka olacaktır.

İsimsiz imzasız yemek sayı listeleri geçersizdir.

FF- Hastane idaresinin belirlediği personel tarafindan yemek yeme hakkı olan geçici perso-
nel" misafir personele imza karşılığı elektromanyetik kart verilecektir.

G-Günlük Yemek Sayılarrnın Belirlenmesi
Yemek sayılarının belirlenmesi otomasyon üzerinden olacaktır. Bu nedenle kurulaçak kioks
otomasyon sisteminin kurulumu yüklenici firmaya ait olacaktır
Sistem hastane otomasyon sistemi yazılımıyla uüumlu olacaktır post cihazlannın temini,
bakım, onarımı yüklenici fiıma tarafından sağlanacaktır
Hastanede kullanılmak üzere en az 10 tane post cihazı bulundurmak zorundadır. Yemek
dağıtımı yapılan bütün alanlarda post cihazı bulundurmak zorundadrr.
El post cihazı çahşmadığı zaman arızakısa sürede giderilecek veya yedek cihaz devreye
konulacaktır.
El pos cihazının çalışmamasından kaynaklanan zarar yüklenici fırmaya ait olacaktır. El pos
cihazının çalışmaması durumunda öğüne denk gelen yemek sayısinın 0%5 eksiği kayda alınır.

ti.iı
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11-YEMEK YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER

Malzemenin ÖzellikIeri

1. Yemek yapımında kullanılan her türlü gıda ve katkı maddelerinin tiimü Gıda Madde-
leri Tüzüğüne (GMT), Türk Standartları Enstitüsü Kurumu (TSEK)'nun standartları-
na gıda ve katkı maddeleri mevzuatına uygun olacaktrr.

2. Yemek yapımında kullanılan her türlü gıda ve katkı maddeleri yüklenici tarafindan
karşılanacaktır.

3. Ekmekler günlük olarak, hijyenik ortamlarda hazrrlanmış, tekli olarak poşetlenmiş,
tuzlu ve tuzsuz yuvarlak, kepekli tam buğday ekmeği 50gr lık ambalajlarda öğün-
delO0gr olarak (2 adet.) servis edilecektir. Ekmekler hastane idaresinin belirleyeceği
oranda tam buğday unundan yapılmış ekmekler ile gerektiğinde farklı cinsteki ek-
mekler (esmer, kepekli, çavdar, arpa vb.) yüklenici fiıma tarafindan temin edilecek-
tir.

4. Kesinlikle bayat ekmek kullanılmayacaktır.
5. Ekmeğin ambalajı yırlık olmayacaktır.
6. Ekmek kuruma temiz kasalarla gelecektir.
7 . Temiz ekmek sepetlerinde servis edilecektir. Ekmekler poşet torbalarla servise çıka-

rılmayacaktır
8. Pişirilen ve servise sunulan yiyeceklerden her öğün için steril kaplarda numune alın-

mah, etiketlenmeli özel, kapah ve kilitli bir yerde ürünün özelliklerini bozmayacak

'iL Di,üt, llcryın şp az 72 saat saklanmahdır. Steril kaplar Gıda ve Tarım Bakanhğının önedi-

. ,i,l:],,l tesi
nır 96atanesi

Yemek sayılarının denetim ve kontrolü hastane idaresinin belirlediği yemek komisyonu
(hastane müdiirü, başhemşire, diyetisyen, iaşe memuru) tarafindan yapılacaktır.
Yemek sayılarının belirlenmesinde hafta içi, hafta sonu, resmi tatil öncesi, sonıası (dini bay-
ramlar, resmi bayramlar),haftanın ilk giinü, haftanın son giinü, izin mevsimleri, hava koşul-
ları, okul dönemleri yemeğin sevilme ve beğeni oranı v.b gibi sebepler göz öniinde bulundu-
rulmalıdır.
Otomasyon üzerinden alınan hasta ve refakatçi sayılarına, otomasyon üzerinden çalışan per_
sonel sayılaıı eklenerek giinlük yemek sayısı belirlenir
Bütün günlük yemek sayıları bu şekilde belirlendikten sonra öğünlere göre dökiimü yapıla-
rak pişirilecek yemek sayısı ve iaşe miktarı saptanıI.

Eğer sıradışı bir durum söz konusu ise yemek sayısı bildirilmemişse de bir gün önceki ye-
mek sayısı veya aynı güne denk gelen yemek saylsrnr esas alarak yemek yapacaktir. Yeme-
ğin eksik çıkmaması için yüklenici firma gerekli önlemleri alacaktır. Yeterli sayıda yemek

çıkarılmaması halinde kurum, yüklenici firma hakkında cezai işlem yapacaktır

Yemek sayıları günlük olarak yemek komisyonu( başhemşirelik, müdürlük diyetisyen, iaşe
memunı, sorumlu otomasyon görevlisi tarafindan kontrol edilecektir.

EĞER kioks sistemi uygulamaya konulamaz ise günlük hısta ve refakatçi yemek sayı-
lannda saat 06, 11, 16 da otomasyon üzerinden alrnan yemek sayrlarr dikkate alınrr.
Her iki taraf %o10 eksik veya fazla yemek sayılarınr kabul edecektir.Ramazan ayrnda
sabit personelin 7o30 u, refakatçi say annm%o 50 si hesaplanarak günlük yemek sayı-
ları ve hakediş hesaplanır. Yüklenici buna itiraz edemez

Yemek sayılarının günlük imzah otomasyon çıktıları, bir nüsha yüklenici firmada, bir nüsha
iaşe memurunda toplanıp ay sonunda toplam yemek sayıları hesaplanıp yemek komisyonu
tarafından imzalanıp faturalandırmaya gönderilecektir.

Fatura ay bitimini takiben her ayın ilk haftası kesilecektir.

Yüklenici firma hiçbir şekilde ay bitmeden t'atura kesilmesini talep edemez.
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ği kilitli poşetlerden olmalıdır. Numunelerin saklanüğı dolap başka bir amaçla kul-
lanılmayacaktır.

9. Muayene ve denetim komisyonu tarafindan bozuk tatsız pişmemiş veya olası gıda
zehirlenmelerinde ü7alize gönderilir.Bozuk olduğu düşiinülen iiriinden Muayene ve
Denetim Komisyonu gözetiminde bir asıl ve bir şahit numune alınacaktır.. Numrıne
alma işlemi Gıda Maddeleri Tüzüğünün Numune Alma Esaslarlna uygun şekilde ya-
pılmalıdır. Bu numuneler İdarenin talebi doğrultusunda yetkili bir laboratuara gönde-
rilerek numunelerin tetkik ve tahlilleri yaptırılr. Bütün bu masraflar yükleniciye ait-
tir. Numunelerin uygun olmadığı rapor edildiği takdirde hastane idaresi tarafindan
yüklenici hakkında cezai işlem uygulanacaktır.

10. Yiyecek maddeleri kazana giımeden veya hazır hale getirilmeden önce iaşe edilecek
kişi sayısı ve ekteki listede belirtilen gramajlara göre kontrol edilir. Gramajlar ekteki
listede belirtilen gramaj dan aşağl olamayacaktır. Gramaj kontrol işlemi gerek görül-
düğü takdirde, pişmiş yemeklerde pişmiş ağırlık olarak, dağıtılan porsiyonlardan
yapılır.

l l. Yüklenici, acilen oıtaya çıkan durumları da göz öntine alarak, yemek üretimi ve ser-

visi ile ilgili gerekli tedbirleri alacakhr.
12. Yemekler kalite, nefaset ve gramaj yöniinden belirtilen özelliklerde, doyurucu olacak

ve yüklenici hazırlıayacağı kahvaltı, yemekler ve içeceklerde teknik şartnamelere uy-
gun olarak 1.sınıf kaliteli, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı üretim izni olan, belgeli
malzemeleri kullanacaktır.

l3. Ayrıca bulaşık ve her türlü temizlikte kullanılacak malzemeler de Sağlık Bakaılığı
üretim iznine sahip ürünlerden seçilecektir.

l4. Yüklenici tarafından yemek üretiminde kullanılan su, alıcınrn mahallinden temin edi-
len su olacaktrr.

l5. Gerektiğinde su arıtma sisteminden elde edilen suları kullanacaktır.
16. Su arıtma sistemi ile verilen suların ayhk olarak numııne kontrolü yapılacaktır
l7. Şehir şebekesinde ya da hastane aılerlerinde meydana gelebilecek arrza nedeniyle su

kesilmesi dı.ırumunda yüklenici ihtiyacı kadar sıhhi koşullara uygun suyu temin et-

mek zorundadır. Bu iş için ilave ücret talep edemez.

18. Yüklenici yemekhanelerde, persone1 ve hasta servislerinde içme suyu olarak 200cc

pet bardak su servis edecektir
19. Servis edilen su gerekli koşullara uygun, Sağhk Bakanhğı izin onaylı bilinen marka_

lardan o1acaktır.
20. yemek yapımında kullanılacak malzemeler hastanede bulunan yiiklenici firmanın

depo veya mutfağına alrnmadan önce "Hastane yemek Hizmetleri ve Mutfak Denet_

leme I<omisyonu,, tarafindan kontrol edilecek ve uygun görülmeyen malzemeler de_

po veya mutfağa alınmayacak ve yemek yapımında kullanıimayacaktır,
21. Hastane idaresinin görevlendireceği ilgiliyemek Hizmetleri Denetleme komisyon

üyeleri, mutfağı ve kullanılan malzemeleri istediği zaman denetleyebilecekler_

dir.kutfak denetiminde şartname Sonunda belirlenen mutfak denetleme kuralları dik_

kate alınacaktrr.
22. Ürün çeşitliliğini alttıır:llak amacıyla Hastane İdaresi gerektiğinde dondurulmuş ürün

talebinde bulunabilir.
23. yemeklerde ve salatalarda kullanılacak sebze ve meyveler taze olacak ve çok iyi şe-

kilde yıkanacaktır. Günlük tüket||en Iaze sebze, meyve ve benzeri gibi gıda maddele_

ri klorlu su ile yıkanacaktır.
24. Haftanın 7 giinü sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeğini alıcının mutfağında pişi_

rilmesi; pişmiş yemeğin sipariş adedine göre ahclnm çeşitli dağıtım yerlerine nakli;

buradaki mutfak ve tesisleide sıhhi koşullarda müafazası, hasta ve görev yerinden

ayrılamayan personel için odalarına kadar nakli, bunun haricinde kalan personele ise

:.,,:ll,üf,ff{::



I2-MALzEMENİN DEroLAMA şEKLİ vE DEpoNuN öznıı,i«r,Bni

l . Ana depoda mutfak içinde günlük kutlanılacak malzemelerin muhafaza edileceği raf_

h kullanıma uygun depo oluşturulacaktır.
2. Depoya konulacak bütiin ürünlerin üzerinde son kullanma tarihi, iiretim tarihi, TSE

ye uygunluğu, gıda tarım bakanhğı izinleri v.b yasal onayınln bulunması zorunludur.

ı. ye-"-t yupi.rndu kuıı-rlan malzemeler depoya konmadan önce hastane idaresinin

belirleyİcegi personel veya komisyon tarafindan muhtelif zamanda incelenecektir ve

onay alınmadan hiçbir malzeme depoya konmayacaktır,
4. komisyonun kontrolünden geçen yiyecekler dayanıklılık sürelerine göre kuru ve so_

ğuk hava deposunda saklanacaktır.
5. iemek yapımında kullanılan malzemelerin saklandığı( depolandığı) mekinda yemek

yup,-,yıu'iügiıi olmayan yabancı hiçbir araç, gereç ve malzeme bulundurulmayacak_

tır.
6. yemek malzemelerinin saklandığı depoların zemin temizliğine dikkat edilmeli ve ha_

ana 1,emek salonlarındaki porselen tabaklarla self servis düzeninde dağıtımı, ekmek,
peçete, köğıt havlu, su servisi, bulaşıkların yıkanması, self servis bölümünün, yemek
salonlannın ve mutfağın temizliğini yapmak yükleniciye aittir.

25. Yüklenici firma, hastane idaresinin (sözleşme kapsamında) hazırladığı yemek listele-
rini aynen uygulamak zorundadır. Şartnamede belirtilmediği halde gramaja denk ola-
cak şekilde başka bir yemek çeşidi aylık menüye yazıldığı takdirde yüklenici bunu
vermekle yükümlüdiir.

26. Et, tavuk, balık, yumurta, tereyağı süt yogurt, dondurma gibi hayvansal gıdalar "di-
rek gıda" sayılacak ve soğuk zincire tabii olarak hastaneye gelecektir.

27. Yüklenici, hastanenin ihtiyacü olan yiyecek malzemesi, araç gereç vs. malzemeleri
hastane ambarında bulı.ındurmak zorundadır,.

28. Yemek esnasında kullanılacak her türlü malzeme, baharat ve ekipmanları sağlamakla
yükümlüdür. Porselen yemek tabagı, porselen servis tabağı, tath tabağ, dörtgen sala-

ta tabağı, kAse, çatal, kaşık, bıçak, tatlı kaşığı, werzalit-selfrom yemek servis tepsisi
Ve tepSinin üzerine konulacak tepsi kağıdı

29. Her yemek masasında ise, tuzluk, biberlik, çiçek, peçetelik, kürdanlık
30. Her yemek dağıtım bankosu yanında-zel,tinyağı , -limon sosu, sirke, karabiber, ke-

kik, nane, kimyon, tarçın, kimyon bulundurulmalıdır
3 l. Masalarda örtü olacaktır. Masa örtüsü 2 takım ve 2 katlı olmalıdır. (bunların rengi ve

şekli idarece belirlenecektir.)
32. Yemek servis ve taşınmasında ekmek sepeti, cr- ni kapaklı gastronorm küvetler, ka-

paklı tepsiler, tekerlekli malzeme arabası -tekerlekli bu[aşık taşıma arabası, bulaşık
raiı, termostatlı yemek dolabı, v.b malzemeler bulundurulacaktır

33. Yüklenici firma yemek öğününde bütün servis için gerekli malzemeyi bulundurmak
zorundadır. Servis sırasında tabak çatal kaşık beklenmemelidir. Aksi halde yüklenici
firmaya ceza kesilecektir.

34. Yüklenici firma, hammaddenin temin edildiği yerlerle; alınacak hammadde ve mal-

zemenin teknik ve idari şartnameye, standarda ve mevzuata uygun olacağına dair

sözleşme imzalamalıdır.
35. Yüklenici 5197 Sayllı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun

Hükmünde Karamamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanuna ilgili yönetme-

lik ı,e tebliğlere uygun olarak üretim yapmak zorundadır

şe mücadelesi yapılmalıdır

ç$tt^İ
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7. Kuru ve soğuk depoya konulan gıdaların üzeri giriş tarihi ve son kullanma tarihi ola-
cak şekilde etiketlenecektir. Depolama işlerinde stok rotasyonuna uygun depolama
yapılmalıdır. (İlk giren ilk çıkar)

8. Bazı ürünlerin uygrın şekilde saklanabilmesi için derin dondurucu kullanmalıdır.
9. Depoların kapıları kilitli, kapı altlan her türlü zararlı girişi önleyecek uygun donanı-

ma sahip olmalıdır.
10. Depolarda ve taşıma araç ve gereçlerinde kullanılan alet, ekipman ve malzemeler te-

miz, sağlam ve hijyenik olmalıdır.
l l. Ham madde, diğer üretim girdileri, işlenmiş gıdalar, yedek alet ve ekipmanlaı, ierniz-

lik ve dezenfektaı malzemeleri ayn yerde depolanmamalıdır.
12. Ambalaj materyalleri ve paket malzemeleri bulaşmaya yol açmayacak şekilde amba-

lajlı ve etiketli olarak depolanacaktır.
13. Ham madde, gıda bileşenleri, gıda ve glda ile temasta bulunan madde ve malzemeler

bozulmalarını, zarar görmelerini ve kirlenmelerini önleyecek, duvar ve zeminle te-

mas etmeyecek şekilde, palet yüksekliğinde ve rutubet geçirmeyen uygun malzeme
üzerinde muhafaza edilecektir

lz1. Gıda maddeleri birbirinin özelliğini bozmayacak şekilde depolanmahdır.
15. Gıdaların taşünrnası için kullanılan araç ve/veya kaplar, yeteıli temizlik ve dezenfek-

siyona izin verecek şekilde tasarlanmalı, temiz tutulmah, gerektiğinde bakımı yapı1-

mah ve iyi muhafaza edilmelidir.
t6. Soğuk ve kuru depolarda Cr-Ni çelik paslaffnazye yükseklikleri ayarlanabilir selryat

raf sistemleri bulundurulmah ve gıdalar cinsine göre ayn ayrı, zeminle temas etme-

yecek şekilde belirli bir yükseklikte, hava akrmı sağlanacak şekilde depolaımalıdır.
17. Depolarda tahta palet kullanılmayacak, tahta kasalar depolarda bulundurulmayacaktır
18. Depolar ve taşıma araçlarında havalandırma, sıcaklık ve nem diizeyi, ham madde,

yardımcı madde ürün özelliklerine uygun olmah, depolar ve taşıma araçlannda sı-
caklık ve gerekli hallerde rutubet ölçer cihazlar bulundurulmalı, bilgiler sürekli kay-
dedilmelidir. :

19. Depo ısısı (günlük değişik aralıklarla kayıtlı) göstergeleri ayhk olarak rapor edilip
hastane idaresjne verilecektir.

20. Depolar İdare tarafindan sürekli denetim için hazır olacaktır.
21. Gıdalar, depo, araç ve kaplar içerisine bulaşma riskini en aza indirecek, çapraz bu-

laşmayı engelleyecek biçimde yerleştirilmelidir.
22. F arklı gıda maddelerinin aynı anda birlikte taşınması durumunda, ürünler birbirinden

tanamen ayrılmış olmahdır.
23. Farklı gıda maddelerinin taşınmasında kullanılan kaplar, farkh yüklemeler arasrnda

çapraz bulaşmayı engelleyecek biçimde temizlenmeli ve gerektiğinde dezenfekte

edilmelidir.
24. Araç ve içindeki kaplar, gıda dlşında başka bir maddenin taşınmasında kullanılma_

malıdır.

Yık,d Çrii,tiıi
ıivaGite§i

A-Soğuk depolama:

1 . yüklenici firma tarafindan; dijital göstergesi bulunan her türlü soğuk oda, dolap ve

derin donduıucularda dışarıdan göülebilecek şekilde dij ital göstergeleri çalışlr ter_

mometre bulunduracaktır
2. Bu termometreler her gün kontrol edilmeli ve günde en az 4 kez ölçiim değerleri çi_

zelge haline getirilmeli ve kontrol ve denetime açık olmahdır,
3. Sıcaklık verileri aylık olarak dosyalanmahdır. .

4. Her ay sonunda lriutfak hizmetleri Denetleme Komisyonrına veya sorumlu idareciye

teslim etmelidir

Ijı.
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5. Yüklenici firma, soğuk depoları, derin donduıucu depo, şarküteri depo, sebze_ meywe
deposu, ön işlem görmüş soğuk depo olarak düzenleyecektir.

6. Depo ısı dereceleri ise; Derin dondorucu,-18 derecede, şarküteri depo,0- +4 derece-
de, sebze- meyve deposu +4_+7 derecede, ön işlem görmüş soğuk depo, 0- +2 dere-
ce olmalıdır.

7. Yüklenici fiıma soğuk depolarda uygun raf sistemleri yapacaktır.
8. 0 ila +2 derecelerde kıyma en fazla l (bir) giin, parça etler en fazla 2(iki) giin, süt +4

derecede en fazla 1 (bir) gün, sebzeler ve meyveler }4 ila +7 derecede en fazla 2(iki)
gün saklanmalıdır.

9. Yüklenici fiırrra soğuk depolarda uygun raf sistemleri yapacaktır.

B- Kuru depolama:

l . Yüklenici fiıma tarafindan; depolarda ( kuru gıda, soğuk gıda, sebze deposu, şarküte-
ri, v.b-depolar veya kilerde) çalışır durumda termometre ve nemölçer bulundurulma-
lıdır.

2. Kuru deponun sıcaklığı 15-25 derece, nem oram %60-65 olmalıdır. Ayrıca bu ölçiim
değerleri sabah ve akşam olmak üzere yapılmah ve bu değerler çizelge haline getiri-
1erek denetime elverişli olarak dosyalanmalıdır. Her ay sonunda Mutfak hizmetleri
Denetleme Komisyonuna veya sorumlu idareciye teslim etmelidir

3. Yüklenici firma kuru depoların veya kilerin gerekli şekilde havalandırilması için ön-
lemler alınmış olmalıdır. Kuru depolarda uygun raf sistemleri yapacaktır.

4. Kuru baklagil, pirinç, şeker, un vb. gıdalar için çeşitli ebatlarda plastik, çelik v.b. ku-
tular kullanılacaktır.

5. Hammaddelerin bulunduğu depolarda ağzı açık, yerde ve düzensiz bir şekilde istif-
lenmiş ve etiketsiz malzeme bulunmayacaktır, Palet kullanımı gerekli ise PVC hijye-
nik paletler kullanılacaktır. Gıda maddeleri, temizlik malzemeleri ile bir arada bu-
lunmayacaktrr.

l3-YEMEK VE KAHVALTI ÇEŞiTLERİ

A-Kahvaltı Çeşitteri Ve Özellikleri
Kahvaltı, en az 2 (iki) gruptan oluşacak şekilde diyetisyen tarafindan belirlenecektir. Her

grubun içerdiği besin grupları aşağıda belirlenmiştir.
l-Birinci Grup
Haftada bir gün meyve suvu ekmek-söğüş
haftada bir gün cay. seker ekmek-söğüş veya mevve
haftada bir gün çorba ekmek-söğüs veya mevve
haftada dört sün §üt-@ ile birlikte verilecektir

Bu grup bir qrup olarak kabul edilecektir,

2-İkinci Grup;
B aşağıdaki listeden üç çeşit ilave edilecek ve bu !@g!gp olarak kabul edilecektir;

(A$ILl.R
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Peynir çeşitleri (Tuzsuzbeyaz peynir (50gr), Normal beyaz peynir (50 gr), Kaşar peyniri
(40 gr), Gravyer peynir (40gr),Urfa peynir (50 g0).
Yumurta
zeytin çeşitleri; (siyah zeytin, yeşil zeltin, dolma biberli zel,tin (30gr)
Kuru meyveler-kabuklu yemişler( Kuru incir veya kuru kayısı (50gr)-Ceviz-fındık(30gr)
5- Tatlı grubu (Reçel poşet + Tereyağı poşet (20 gr.lık poşetler), Bal poşet + Tereyağı poşet
( 20 gr.lık poşetler), Fındık ezmesi (20- 25gr), Schokella( 20- 25gr),tahin helva(küvaltı
için) (20gr), kek (55- 609r hazır) veya kek (100 hastane mutfağında yapılmış)
İkinci grup kahvaltı içeriği ise
Haftanın yedi günü yumurta ve peynir çeşidinden
Haltanın üç günü ze),tin çeşidinden
Haftanın iki günü kuru meyve-ceviz içi,findık
Haftanın iki günü tath grubundan seçilecektir
Bu 2.ci grup olarak kabul edilecektir.
Haftanın iki günü ekmek yerine bir giin simit, bir giin poğaça verilecektir.
Simit ve poğaça 100-110 gramdan az olmayacaklır.
Haftanın bir günü peynir yerine peynirli börek
Haftanın bir giinü yumuıla yerine, omlet, menemen vb.
Haftanın bir giiıü nohut salatasl, börülce salatasl patates, biber, kabak pathcan k\zaİIma ve-
ye biber patlıcan közleme verilebilir.
Kahvaltıda verilecek söğüş en az 100 gr, meyve 200 gramdan az olmayacaktır
Kahvaltıda çay 2gr. lık poşet çay ve 10gr.hk poşet şekerle servis edilecektir. Çay servisi
kağıt bardakla yapılacaktır

B- Yemeklerin Grupları ve Verilme Sıklıkları;
l.Grup Yemek: ÇORBALAR
Mercimek çorbası, ezogelin çorba, düğün çorbası, yayla çorbası, pirinç çorba, sebze çorba,
arap aşı çorba, brokoli çorba, terbiyeli tavuk çorba, tarhana çofba, oba çorba, lebeni çorba,
domatesli şehriye çorba Abant çorba, Kafkas çorba v. b.

Haftanın iki- üç günü verilecektir
Her öğün için(öğle ve akşam öğiinleri) iki kez verilecektir

2. Grup Yemek (Ana Yemek) :ETLİ YEMEKLER
Kebaplar, büyük Parça etli yemekleri, Köfteler

Dana ve kuzu etiyle yapılacaktır
Bahçıvan, Tas Kebabı, Çiftlik Kebap, islim Kebap, Ankara tava, Et haşlama, Et Kızart ma,

Et dbner, izmir Köfte, Dalyan Köfte, Kadınbudu köfte, Sulu Köfte, tepsi kebabı, soğan ke-

babı, içli köfte vb
Hafta içi, haftanın 2 günü verilecektir.
Her öğün için(öğle ve akşam öğünleri) iki kez verilecektir

Etli sebze yemekleri, Kıymalı yemek]eri:
Dana ve kuzu etiyle yapılacaktır
Taze fasulye, bezelye,- bamya, kuru fasulye, boranı, lahmacun manh, kıymalı kamabahar,

fırında patates, söğürme, kamıyarık vb
Haftanın üç günü öğle ve akşam öğii,rıleri) üç kez verilecektir
Her öğün için(öğle ve akşam öğünleri) iki kez verilecektiı

Beyaz Et Yemekleri:
Tar.uk, bahk, hindi vb.etleri o1abilir.
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Piliç haşlama, Fırın piliç, Şnitzel, Piliç sote, Piliç külbastı, Piliç Topkapı, Hindi sote, Hindi
rosto, Bahk Alabalık, Çupra ve Levrek v.b
Beyaz etli yemekler bir gün kebab, büyük parçalı (but, külbastı, midye tavuk, çöp şiş, biftek
v.b) bir gün parça etli( saray tava, tavuk sote, mantarlı tavuk v.b) olacaktır
Her öğün için(öğle ve akşam öğünleri) iki kez verilecektir
Bu gıTıptaki yemeklerin çeşidine göre; söğüş sebze, haşlama sebze, püre, patates kızartması,
elma dilimi batates, pilaki vb. gamitür olarak verilecektir.
Garnitür ayrı bir yemek grubu olarak tanımlanmayacaktır.
Beyaz etli yemeklerin biri hafta içi, biri hafta sonu verilecektir

4.Grup Yemekı PİLAVLAR, MAKARNALAR, BÖRİKLER, KIZARTMALAR VE
ZEYTİNYAĞLILAR

1.Pilavlar ve Makarnalar: Pirinç pilavı, bulgur pilavı, iç pilav, gökçesu pilavı, peynirli
makama, sebzeli makama vb

2.Börekler: Su böreği, kol böreği vb.
3.Zeytinyağlılar: Zeytinyağlı pırasa, zel.tinyağlı taze fasulye, ze7tinyağlı dolma, sarma,

enginar, kereviz biber kızartma, patlıcan kızartma, patates kızartma, kabak kızartma, kanşık
kızaılma vb. (yoğuıllu veya domates soslu )

4.Pilaki ve piyazlar: Barbunya pilaki, kuru fasulye piyazı, yeşil mercimek piyazı vb.

5. Grup Yemek TATLILAR, MEYVELER, SALATALAR VE İÇECEKLER
Bu gruptan her öğün içinde 2 çeşit olacaktır. Örnegin ayran- revani, salata, yoğurt gibi

l. Sütlü Tatlılar: Sütlaç, keşkül, sup dondurma vb.
2. Şerbetli tatlılar: Baklava, kadayıf, tulumba tatlısı, şekeıpare, un helvası, yaz helvası,

tahin helvası
3.Taze mevsim melveleri
4.Kompostolar ve hoşaflar: Vişne, ayva, erik, elma, kuru kayısı, kuru üzüm vb

5. Paket Ayran, paket yoğurto cacık vb. Bu gruptaki yiyecekler çeşidine göre haftanın
her günü verilecektir.

6.Salatalar: Patates salatasl, kısr, yoğurtlu kereviz salatası, mevsim salata, haşlanmış
sebze kamabahar, brokoli, havuç salatalan vb ve salata bar

salata Barın Özetikleri
Salata bar personel yemekhanesinde haftanın 5 iş günü öğle yemeklerinde mutlaka olacaktır.
Salata bar, günün menüsünün(4 kap) iizerine olacaktır. Salata bar giinlük standart 250 kişilik
olacaktır. salata bardan alınan salatanın 1 porsiyon karşılığı l50 gr olacaktır
Salata barda belirlenen 6(altı) yiyecek grubundaki, her bir grup içinden en az bir yiyecek

çeşidi bulunacaktır
Salata bar da en az 6 çeşit sunulacaktır.
Limon sürekli olacak ancak çeşit sayılmayacaktır

Salata bar da sunulabilecek yiyeceklerin içeriği ve düzeni aşağıda beliıtildigi gibi olacaktır.

Haşlanmış nohut, fasulye, börülce, patates, mısır, finnlanmış elma dilimi patates, cips pata-

tes, krıton (kıtr ekmek) v.b
.Kıımızılahana, bey az |ahana, brokoli, turp, salatalık
Havuç, domates
Marul, kıvırcık, aysberg (göbek marul)
Maydanoz, taze nane, roka, dereotu, reyhan v.b
Turşu ceşi{eri. biber çeşitleri
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Yemek planlama çerçevesinde;

l . Yemek çeşidi 4 gruptan oluşacak olup, yemek gruplarının porsiyon ölçüleri ve gra-
majları (çiğ malzemeler üzerinden) teknik şartnamenin ekin de belirtildiği şekilde
olacaktır.

2. Ana öğün menüsünde l, Kap et yemekleri olacaktır. Haftanın 3 günü büyük parçalı
et yemekleri 110- 30Ogr arası et olacak şekilde 1 öğün beyaz etten olacaktır.haftanın
4 günü küçük parçah et yemekleri 50-609r olacak şekilde haftanın bir günü beyaz ei
olacaktlr.diğel yemek grupları 1. Kap üzerinden şekillendirilerek uygun kombinas-
yonlar şeklinde olacaktır.

3. Yemek komisyonunun talimatı doğrultusunda gerektiğinde menüde 1. veya
3.kaplardan aynı anda 2 çeşit verilebilinir. Ömeğin: çorba-pilav, çorba-pilaki gibi.

4. Bazıyemekler kombin olup tek çeşit olarak kabul edilir. Ömeğin kapama pilav, pilav
üstü tandır, pilavüstü kavurma, pilavüstü döner v.b

5. Yöresel beğeni düzeyi yüksek yemekler listeye eklenecektir.
6. Yemek çeşitleri ve verilecek yemeğin özellikleri bütiin besin gruplannı bir öğünde

menüde bulunduracak şekilde; yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayacak içeriğe sahip
olmalıdır

7. Ramazan ayı iftar, sahur, bayram menüsü sabit menüdür, değiştirilemez ve iptal edi-
lemez Listede belirtildiği gibi olup 6 kaptan oluşmuştur. Su, çay, ekmek hariçtir.

8. İftar menüsü ve bayram menüsü normal yemek, sahur kahvaltı üzerinden ücretlendi-
rilecektir.

9. Firma iftar, bayram ve sahur menüsiine itiraz edemeyecektir. İftar, bayram ve sahur

menüsü, ramazan ve kurban bayramı menüleri ektedir.
lO. Özel günlerde tıp bayramı, hemşireler günü gibi, yemek komisyonunun uygun gör-

düğü yemekler yapılacaktır.

A-DIYET YEMEKLERI

Standart diyet menüsü,
Doğrudan etle yapılan yemekler;et köfte, et kavurma, et haşlama v.b
Zeytinyaği.ı sebze yemekleri; fasulye, kabak, bamya, ıspanak, pırasa v.b

Çorbalar; ezogelin, sebze, şehriye, domates çorbaları v.b
Salatalar; mevsim, akdeniz, marul, göbek, havuç salata v.b
Yoğurt olmak üzere en az 5 çeşittir.
Haslanın diyet duıumlarına göre üzerine eklemeler veya çıkarmalar olabilecektir, omeğin
ekleme olarak, yumurta, muhallebi, me},ve, patates, peynir, meyve suyu v.b olabilil.
Hastalann durumuna göre farklı diyet uygulamaları olabilir. yüklenici firma diyete itiraz
edemez. Diyet için gerekli gıda maddesi veya malzemeyi temin edecektir,

B-ARA ÖĞÜNLER
Süt_ meyve, yoğurt_ meyve, ayran_etimek, kuıu kaylsı_ ceviz içi, glutensiz bisküvi, melve
suyu_ ayran, nişasta pelte, muhallebi, haşlanmış patates_ ayfan, taze sıkılmış me}.,/e suyu,

ıebıebi,-kek, kraker, mısr nişastasl, glütensiz ekmek, haşlanmış yumuıla, peynir vb,olarak

hastanın ve hastahğın özelliğine göre 1-4 çeşit verilebilir

C-METEBOLiK DİYETLER

Metebolik diyetler, protein içermeyen, me),ve, meyve suyu, zeltin taıesi, sebze ve sebze

çorbalan, s, pirinç, şehriye, proteinsiz büskü

tlı. Diyt.ll| çr8ıtiİ
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nişasta peltesi ve çay içeren diyet şeklidir. verilecek besinin içeriği, çeşidi, yapılış şekli has-
taya göre değişkendir. Bu içeriğin dşında kullanılacak gıdann teminine firma itiraz edemez.

D_REJİM I(AÇIK SIVI)

Ayran, süt, meyve suyu, bitki çayları, siyah çay, et sularr, yemek suları, kompostolar, hoşaf-
lar, etimek, pötübör büsküvi v.b. verilecek besinin içeriği, çeşidi, yapilış şekli hastaya göre
değişkendir. Bu içeriğin dşında kullanılacak gıdarın teminine fırma itiraz edemez.

I4-UYGULANACAK MENÜ ÖnNBxr,nni AŞAĞIDA BELiRTİDiĞİ GİBİ
OLACAKTIR

Normal yemek alan bir yıllık sabit hasta ve personel menüleri, diyet yemekleri , iftar
yemekleri, sahur kahvaltıları, bayram yemekleri, hemodiyaliz, ayakta tedavi ara öğün,
rejim 1, rejim2 içerikleri aşağıda belirlenmiştir. Uygulanacak listeler aşağıda belirtil-
diği gibi olacaktrr. Uygulanmaınasr, komisyonun bilgisi olmadan değiştirilmesi duru-
munda cezai müeyyide uygulanır.
Aşağıda verilen yemek listeleri 2019 menüleri olup 2020'de de aynr menüler uygulana-
caktır. Ancak aylık menüde tatil günleri, hafta sonu gibi gün|er dikkate alrnarak yer
değişiklikleri düzenlemeleri komisyon tarafindan yapılabilir. Yemek listeleri düzen-
lenmesinde madde 13'te bulunan esaslar dikkate alrnarak yaprlrr.

TABLO l-BİR YILLIK NORMAL YEMEK ALAN HASTA VE
PERSONEL MENÜLERi

2019 OCAK AYI NORMAL YEMEK LiSTESi

ıJz. DlIt i knaz ÇA5AL49

H! tsitciI

öĞLE YEMEĞi AKŞAM YEMEĞİTARiH SABAHKAHVALTI

Özbek pilav, z. yağlı pırasa,
yoğurt, muz

MERCIMEK ÇORBA,
peynir, yumurta piyaz, y.
zeytin ekınek

Ezogelin çorba, tayuk sar-
ma, patates Salata, sütlaç

01.01.2019
Salı

Etli kuru fasulye, ş.li pilinç
pilav, yoğurt, tulşu

Toyga çorba , inegöl köfte,
fasulye piyaz, revani

Süt , meyve kaşar peynir,
haş. yumuüla, fındık ezmesi,
SİMiT

02.01 .20l9
Çarşamba

Etli mantar sote, ş.li bulgur
pilav, al.ran, elma

03.01.20l9
Perşembe

süt, meyve, b .peyniı,
tereyağı- bal, ekmek

Tavuklu kağlt kebabl, dom.
soslu makama, yoğurt, por-
takal

Mercimek çorba, soğan
kebabı, aylan, tulumba tatlı

04,01.2019
Cuma

Çay, söğüş, haş .yumurta, b
peynir, s. zeytin, ekmek

Etli kuru fasulye ş.li piıinç
pilav, turşu , ayran

Fırında sebzeli tavuk güveç

,sade bulgur pilav ,ayran,
portakal

05.01 ,2019
cumartesi

siit, söğüş, haş. yumurta,
üçgen peynil ,yeşil zeltin
,PoĞAÇA

j ,tcİt.]3 \,

Yoğufilu aydın köfte, ş.li
pirinç pilav, akdeniz salata,
elma



06.01.20l9
Pazar

Sut, portakal, üçgen peynir,
haŞ. yumurta, yeŞil. zeytin
ekmek

Etli yoğurtlu patates yeme-

ği, havuçlu pirinç pilav,
göbek(aysberg)salata, elma

Süzme mercimek çorba,
tawk kavurma, nohutlu
bulgur pilav ,yoğurt

Etli kereviz yemeği, Sade
pirinç pilav, akdeniz salata,
yoğurt

Yayla çorba, et rosto,( pa-
tates haşlama), mor lahanall
marul salata, aşüe

07,0 1 .20l 9
pazartesi

EZOGELİN çorba ,haş.
yumurta ,b. peynir, s .siyah
Ze},tin , elma ,ekmek

Etli kağıt kebabı, peynirli
makarna, mor lahanalı ma-
rul salata, sütlaç

Mercimek çorba, firında
levrek- çupra -alabalık
,rokalı yeşil salata, iımik
helva

08.01.20l9
Salı

Süt,, meyve, b .peynir, haş.
yumuıla, tereyağü,-
bal.SiMİT

Sebze çorba tavü midye,
salçalı bulgur pilav, yoğurt

Etli bezelye, ş.li pirinç pi-
]aV, ayran, portakal

l9.01.20l9
Çarşamba

SüZme melcimek çorba
nohutlu bulgur pilav üzeri
tawk tandıİ, marul Salata,
ayİan

l0.0 l .20l9
Perşembe

Çay, söğüş ,b. peynir, haş
.},umurta .s. ze}4in , ekmek

Çoban karıııma, ş.li bulgur
pilav, ayran, portakal

Ezogelin çorba, biber dol-
ma, yoğuı1, elma

Boranı, ş.li pirinç pilav,
yoğurt, portakal

l l,01.20l9
Cuma

Çay ,söğüş ,kaşar peynir,
haş .yumurta, k .kayısı
ceviz içi, ekmek

Ffrnda tavuk but, iç pilav
,mevsim salata yoğurt,

Etli türlü mercimekli bulgul
pilav, yoğurt, tulşu

Süt,, portakal haş yumurta

,üçgen peynir, yeşil zeytin
,PoĞAÇA

12.01.2019
Cumaltesi

Etli patates sote, ş.li pirinç
pilav, ayran, portakal

Mercimek çorba, şinitzel,
bol yeşilli patates salata,
aylan

Çay, söğüş ,haş. yumurta, b.

peynir, s. zeytin, ekmek
13.0l,2019
Pazar

kebap, peynirli
akdeniz salata.

Bahçıvan
makarna,
ayIan

Özbek pilav, z,yağlı pırasa,
yoğurt tulumba tatlı

Meyve suyu, söğüş

,PATATESLi BOHÇA
BÖREK, haş. yumurta, y
zeltin , ekmek

14.01.2019
pazartesi

Etli bamya, pirinç pilav,
yoğurt, elma

Ezogelin çorba, Hasanpaşa
köfte, börülce piyaz, yoğurt

YAYLA ÇORBA, meyve,
b .peynir, haş. yumuta,
tereyağl- bal ekmek

l5,01.20l9
Salı

Tavuklu döğmeli beyran çor-
ba.peyni.li bohça böreği, yogurtlu
havuç kızartma, halka tatlı

Çiftlik köfte, peynirli makarna,
salatalık caçığı, portakal

l6.01.20|9
Çarşamba

Süt, söğüş
haş.,yumrırta
,SiMiT

_b. peynir.
siyah zeyıin

Ezogelin çoıba, pirinç pilav
üZeri et kavurma, yeşil sala-
ta, ayran

Etli nohut, ş.li pirinç pilav,
yoğurt, tufşu

1,7 .01.2019
Perşembe

Çay, , sögüş ,kaşar peynir,
haş .yumurta, yeşil Zeytin,
ekmek

Mantallü tawk sote, ş.li
bulgur pilav, yoğurt, halka
tatll

Süzme mercimek çorba,
lahmacun, ayran, halka tatlı

18 .01.20l9
Cuma

Süt,, Söğüş ,b. peynir ,haş.
yumurta, .siyah zeyİin
,ekmek

Ezogelin çorba meyhane
pilavü akdeniz salata, yoğurt

Tawk but haşlama , ş.Ii
pirinç pilav, mevsim salata,
ayran

19.01.2019
cumartesi

Çay,, söğüş, b. peynir, haş.
yumurta, , s. Zeytjn, Po-
ĞAÇA

Toyga çorba, tawk külbastı
,nohutlu pirinç pilav
,mevsim salata, portakal

Etli bamya, bulgur pilavı,
ayran, elma

Meyve suyu, söğüş, üçgen
peynir, yumurta piyaz, ye-

şil. Zeytin ekmek

20.01.2019
Pazar

Fırında sebzeli kuzu incik,
pirinç pilav, mevsim salata,

ayran

SüZme mercimek çolba
pirinç pilav üzeIi et tandıI,
havuçlu mor lahanalı gö-
bek(aysberg) salata, egan

Süt, meyve, b .peynir, haş.
yumurta, tereyağı- bal, ek-
mek

21.01.2019
pazaıtesi

Ezogelin çorba, biber dol-
ma, yoğurt, elma

Tavuk kavurma, ş.li pirinç
pilav marul cacığü, portakal

MERCIMEK ÇoRBA,
beyaz peynir , haş. yumurta

,yeşil zeytin, ,ekmek

22.01.20\9
Salı

Şehdye çofba, , tawk saf-
ma, patates salata, sütlaç

Mercimek çorba, fırında
levrek- çupra -alabalık

,rokah yeşil salata, irmik
helva

Çay meyve, üçgen peynil,
haş, yumurta, yeşil zel,tin,
SiMİT

23 .0l .2019

Çarşamba

Etli nohut yemeği, ş.li pi-
rinç pilav, turşu, ayran

Fırında etli sebzeli güveç ,

pirinç pilav, yoğurt, elma
Süt, söğüş ,kaşar peynir,
haş yumurta, k. kayısı ce-

24.01.2019

\elsembe

ılz.Di,lt ü çAütAİ
ısitegı
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I Cay elma, NOHUT SALA-
I TAS| , b. peynir, s. ze}.tin,

lekmek
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Çay, Söğiiş, kaşar peynir,
haş yumurta, yeşil zeytin,
ekmek

Etli kabak yemeği, patatesli
tepsi böreği, yoğurt, aşure

Lebeni çorba, et kavurma
nohutlu bulgur pilav bosta-
na

l 1 .07.20l9
Perşembe

Süt, SöğüŞ, b. peynir, haş.
yumurta, .siyah zeytin, ek-
mek

Mercimek çorba,
köfte, dom. Soslu
küZartma, a}Tan

İnegöl
karışük

Yoğurtlu etli patates, dom
bulgur pilav akdeniz salata,

şeftali

12.0,7 ,20|9
Cuma

Etli bezelye, ş.li pirinç pi-
lav, yoğurt, kırmızı erik

Mantarll taluk sote, ş.li
pirinç pilav, yoğurt, karpuz

l3,07.20l9
cumartesi

Çay, Söğüş, b. peynir, haş.
yumurta, , s. zeyin, Po-
ĞAÇA

Kapama pilavı, imamba-
yıldı yoğurt, kırmızı erik

Meyye suyu, söğüş, üçgen
p€ynir,haş. yumurta , !,e-
şil. zeytin ekmek

Ezogelin çorba, fırında
sebzeli taYuk baget, ay-
ran, dondurma

l4.0,7 .2019
Pazar

Etli kabak musakka, peynir-
li tepsi böreği, a),ran, aşure

Et sote, . ş,Ji pirinç pilav,

}'.oğun. karpuZ
l5.07.20l9
pazartesi

Süt, meyve, b. peynir, haş.
yumurta, tereyağı- bal, ek-
mek

Ezogelin çorba, tavuk küI-
bastü (elma dilimi patates

çoban Salata, ayran

|6.0,7.2019
Salı

MERCiMEK ÇORBA,
beyaz peynir, haŞ. yumurta,
yeşi] Zeytin, ,ekmek

İzmir köfte, kısır, ayran,
karpuz

Özbek pilav, imambayıldı,
yoğurt, Ievani

l7 ,07 .2019

Çarşamba
Çay meyve, uçgen peynir,
haş. yumurta, yeşil zeytin,
SiMiT

Mercimek çorba,
etli saçma tava,
karpuz

kuşbaşl
yoğurt,

Yayla çorba, ta\,ırk biftek
(bibel kıZartma),börülce
salatası donduıma

Süt, söğüş ,kaşar peynir,
haş yumurta,
k. kayısı ceviz ekmek

l8.07,2019
Perşembe

Domatesli şehriye çorba,
etli biber dolrna, yoğun,
kavun

LEBENi ÇoRBA, söğüş ,b.
peynir, haş yumuna, tere-
yağ- bal, ekmek

Ezogelin çorba, fırında kuru
köfte, yoğurtlu karışık kı-
zartma, dondurma

19..01.20|9
Cuma

Etli taze fasulye, ş.li pirinç
pilav, yoğurt şeftali

Çay, b. peynir haş .yumuna,
s. Zerin, mandalina, Po-
ĞAÇA

Lebeni çorba, meyhane
pi|avl, semiz otlu domates
salata, ka\ı]n

20.0,7 .2019
Cumanesi

Saray tava, ş.li pirinç pilav,
yoğurt, karpuz

Fırında tavuk but^ salianlı
iç pilav, çoban Salata, ayran

2l .0,7 .20|9
Pazar

Süt, meyve, b. peynir, haş.
yumurta, tereyağı,-bal,
ekmek

İnegöl köfte, sal. bulgur
pilav, dom. soslu karışık
kıZartma, a},ran

Mercimek çorba, kıy. me-
nemen, yoğurt, aşure

Çay, söğüş, PEYNIRLl
MUSKA BÖREK, haş
.Wmurta, .siyah Zeytin

22,01 .2019
PaZaneSi

Et|i patlıcan güveç, ş.li pi-
rinç pilav, alıran şeftali

Orman kebap, dom. soslu
makama,
yoğurt, şeftali

EZOGELiN ÇORBA,
meyve, kaşar peynir, haş.
yumurta, yeşil zeytin, ek-
mek

23.0,7 ,2019
Salı

Ezogelin çorba, noh .pirinç
pilav üzeri et tandüI. semi-
Zotlu domates salata, sütlii
irmik tath

Etli bamya, mercimekli
bulgur pilav yoğurt, kırmızı
erik

Ayran, menemen, kavun
beyaz peynir,
s .ze}tin SiMiT

24.0,7.2019

Çarşamba

Süzme mercimek çorba,
tavuk çöp şiş(cips patates) ,

marullu yeşil salata, don-
durma

Lebeni çorba çıtır
pirinç pilav, çoban
dondurma

tavuk
salata

Siıt, meyve, b .peynir,
tereyağı- bal, ekmek

25.01 .2019
Perşembe

yoğurt

Etli kabak güveç, peynirli
makama, Akdeniz sa]ata,

İzmir kOfte, kısır, ayran,
kavun

b. peynir, s, zeytin, ekmek

Çay, PATATES- BlBER
KIZARTMA, haş .yumurta,

26.0,7.2019
Cuma

Ezogelin çorba, fırında
kıymalı patates oturtma,
akdeniZ salata, yoğuİt

Kamıyarık, ş.li pirinç pilav,
yoğut, üzüm

2,7 .0,7 .2019
cumartesi

PoĞAÇA

Süt, sÖğüş, haş, yumurta,
üçgen peynir, yeşil zeytin

Tayuklu domates sote, no-
hutlu bulgur pilavı, ayran,
üZüm

Nohutlu pirinç pilav üzeri
tawk döner, çoban salata
a}raı revani

Süt, meyve, b. peynir, haş.
yumurta, tereyağı,-bal,
ekmek

28.0,7.20l,9
Pazar

IJz. Diyt çt§/l AI
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Parmak kebabı, ş li bulgur
pilav ayran, üZüm



29.07 .2019
pazaıtesi

Çay, söğüş, PEYNiRLi
MUSKA BÖREK, haş
.}ı.ımuı,ta, .siyah Zeytin

Lebeni çorba, sade pirinç
pilav üzeri et tandıI, maİul-
lu domates Salata, yoğurt,
karpuz

Etli kuru fastilye, ş.li piıinç
pilav yoğurt, şeftali

30.01.2019
Salı

EZOGELiN ÇORBA,
meyve, kaşar peynir. haş.
yumuıla, yeşil Zeytin, ek-
mek

Domates]i şehliye çorba,
kağıt kebab], ayIan, kavun

Lebeni çorba, kly. patlıcan
söğürme, bostana, revani

31 .0,1 .2019

Çarşamba
Ayran,MENEMEN, kavun
beyaz peynir s.zeytin, Sİ-
MiT

Lebeni çorba nohutlu bul-
gur pilav üzeri tavuk biftek,
çoban salata, dondurma

Süzrne mercimek çorba, etli
patates kebabı, yeşil sala-
ta,ayran

2019 AĞUSTOS AYI NORMAL YEMEK LİSTESi

Çlİr!Aİ
Uz. Diyt.
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TARIH SABAHKAHVALTI OGLE YEMECI AKŞAM YEMEĞİ

0],08.20]9
Perşernbe

Süt, meyve, b, peynir, haş.
yumurta, tereyağl,-ba|,
ekmek

Etli patlıcan musakka, ş.li
pirinç pilav, ayran kavun

Toyga çorba ,et kavurma
buhara pilavı mevsim salata

02.08.20l9
Cuma

Çay, söğiiş, PEYNiRLİ
MUSKA BÖREK, haş
.},ıımuıla, .Siyah zeytin

Süzme mercimek çorba,
tavuk çöp şiş(cips patates) ,

marullu yeşil salata, don-
durma

Orman kebap , dom. soslu
makarna.
yoğurt ,karpuz

03.08,20l9
cumartesi

EZOGELiN ÇORBA,
meyve, kaşaI peyniI, haş.
yumuıla, yeşil Zeytin, poğa-

ça

Etli bamya, melcimekli
bulgur pilav, yoğurt, kavun

Ezogelin çorba, sebzeli
pirinç pilav üzeri ia\,ırk
biftek, çoban salata,ayran

Lebeni çorba, nohutlu pi-
rinç pilav üzeri çoban ka-
vurma ,bostana, halka tatlı

Karnıyarık, ş.li pirinç pilav,
yoğurt üZüm

04,08.2019
Pazar

Ayran,MENEMEN, kavun
beyaz peynil s.Zeytin

Süt, meyve, b. peyniı, haş.
yumurta, tereyağı- bal, ek-
mek

Yoğurtlu bulgur çorba, kıy.
patllcan Söğüıme, bostana

,revani

Mısırlı pirinç pilav üzeri
tawk dönel, çoban salata
alran, kavun

05.08,20l9
pazartesi

06,08.20l9
Salı

MERCiMEK çORBA,
beyaz peynir, haş. yumurta,
yeşil zeytin, ,ekmek

Tavukiu mantal sote, ş.li
pirinç pilav, yoğurt kaQuz

Yoğurtlu etli patates , dom
bulgur pilav
çoban salata ,şeftali

Kıy. Kabak musakka
,peyniIli makarna, Akdeniz
salata, yoğurt

Dom. şehriye çorba, piliç
topkapı ,çoban salata

,dondurma

07,08.2019

Çarşamba
Süt,, Söğüş, b .peynir, haş.
yumuıla, tereyağı,-bal
,SiMİT

Lebeni çorba, tepsi kebabl,
bostana ,halka tatlı (etli
paımak kebabı, şli bulgur
pilav ,ayran, şeftali)

Mercimek çorba, kıy. me-
nemen, yoğuı1, aşure

0 8.08.2019
Perşembe

Ayran, menemen, kawn, b
peyniI. s. Zeytin, ekmek

Etli bezelye, ş.li pirinç piJav

,yoğuıl, kırmızı erik
Ezogelin çorba, firnda kuru
köfte, yoğuflu karışık kı-
zartma revani

09.08.2019
Cuma

Çay, PATATES- BIBER
KIZARTMA, kaşar peynir,
haş. yumul1a, k. kayıSü
ceviz içi, ekmek

Özbek pilav , imam bayıldı,
ayran, dondurma

süt, Söğüş, haş yumuta
üçgen peynil, yeŞil zeytin
PoGAÇA

Domates]i pirinç çorba ,kıy,
kol böreği, kabak tarator

,aşure

10.08,2019
Cumal1eSi

Et başlama,Sebzeli bulgur
piIav,Y€şil salata
Ayran,Baklava

Çoban kavurma, Şehriyeli
pirinç pilav, Domates
Salata, Ayran, Baklava

l1.08.20l9
Pazar

l

Çay, söğüş, haş. yumurta,
b. peynir, s. zeytin, ek-
mek

H?
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üz

l2.08.2019
Pazart€si

Meyve suyu, söğüş, PA-
TATESLi BOHÇA BÖ-
REK, haş. yumurta, y
zeytin, ekmek

Mercimek çorba
sade pirinç pilav üzeri et
tandIr,çoba, salata,ayran,
revani

Toyga çorba
Çıtır tavuk (elma dilimi
patates)
Marullu domates salata
Ayran,revani

l J.08.20l9
Sa lı

YAYLA ÇORBA, söğüş, b
pc},nir, haş. yuınurta, te-
reyağl- bal eknıck

Yayla çorba
Nohutlu bulgur pilavı
üzeri et kayurma

ureBostana, a n

Salçalı tavuk baget haş-
lama
Ş.li pirinç,Çoban salata

trrD e
1,1.08.20l9

Çarşamba
Süt, söğüş, b. peynir,
haş.yumurta , kuru kayısı
-ceviz içi ,SİMİT

Orman kebap, dom.
so§|u makarna, yo-
ğurt, yeşil salata,
meyve

Ezogelin çorba
lnegöl köfte (domates §a-
iatalık),Fasulye pilaki
Ayran, sütIaç

l 5,08.20 l 9
Perşembe

Çay, söğüş, kaşaı peynir,
haş yumurta, yeşil zeltin,
ekmek

özbek pilav , imam bayıldı,
yoğurt, revani

Parmak kebabı, şli bulgur
pilav, ayran, üzüm

16.08.2019
Cuma

Süt, söğüş, b. peynir, haş.
yumurta, .Siyah Zeytin, ek-
mek

Mercimek çorba, firında
kuru köfte, yoğurtlu karışık
küzaılma halka tatlı

Etli bezelye, ş.li pirinç pi
lav, yoğurt, krrmızı erik

i 7.08,20l 9
Cumal1esi

Çay, söğüş, b. peynir, haş.
yumurta, , s. Zeytin, Po-
ĞAÇA

Yoğurtlu etli patates, dom.
bulgur pilav ,çoban salata
,şeftaIi

Domatesli pirinç çorba
,peynirli kol böreği, kabak
taratol ,aşule

l 8,08.20l 9
Pazar

Meyve suyu, söğüş, üçgen
peynir,haş, yumurta , ye-

şil. zeytin ekmek

Et sote, , ş.li pirinç pilav,
yoğurt, karpuz

Yoğurtlu bulgur çorba
,mısırh pirinç piiav üzeri et

ıandr, çoban salata ,kawn
l 9.08.2019
pazartesi

Süt, meyve, b. peynir, haş.
yumurta, tereyağü- bal, ek-
mek

Mercimek çorba, kıy. me-
nemen, yoğuı1, aşure

Saray taYa ,ş.li pirinç pilav,
yoğurt, karpuz

20.08.20|9
Salı

MERCiMEK ÇORBA,
beyaz peynir, haş. yumurta,
yeşil zeytin, ,ekmek

Fırında tayuk but. saftaniı
iç pilav, çoban salata, ayran

21 .08,20 l9
Çarşamba

Çay meyve, üçgen peynir,
haş. yumurta, yeşil ze}.tin,
SiMİT

Toyga çorba buhara pilavı
iizeri et kavurma mevsim
salata,dondurma

Etli patllcan musakka, ş.li
pirinç pilav, ayran şeftali

22.08,2019
Perşembe

Süt, söğüş ,kaşar peynir,
haş yumuıta,
k. kayısı ceviz ekmek

Etli bezelye, ş.li pirinç pilav
,yoğurt, kırmızı erik

Ezogelin çorba, noh. pfinç
pilav üzeri et tandtr, semi-
zotlu domates salata .sütlü
irmik tatlı

23.0 8.20 l 9
Cuma

LEBENİ ÇORBA^ söğüş ,b.
peynir, haş yumurta, tere-
yağ- bal, ekmek

Lebeni çorba, sebzeli pirinç
pilav üzeri tavuk biftek,
çoban Salata dondüırma

Kly, Kabak musakka
,peynirli makama, Akdeniz
salata, yoğurt

2lt.08,20 ] 9

cumartesi
Çay, b, peynir haş .yumurta,
s. ze}tin, mandalina, PO-
ĞAÇA

Kamıyarık, ş.li pirinç pilav,
yoğurt, üZüm

Süzme mercimek çorba,
tavr,ık çöp şiş(cips patates)
marullu yeşil salata, don-
durma

25.08.2019
Pazar

Süt, meyve, b. peyniı, haş.
yumurta. teleyağı,-bal,
ekmek

Orman kebap , dom. soslu
makama
yoğurt, ka!,ıın

Çoban kavurma, nohutlu
pirinç pilav , ayran, karpuz

26.08.2o 19

Pazafesi
Çay, Söğüş, PEYNiRLi
MUSKA BÖt€K, haş
.}.umurta, .siyah Zeytin

Mısırlı pirinç pilav üzeri
tavuk dönel, çoban salata
ayran revani

Etli kuru fasulye, ş.li pirinç
pilav ,yoğurt, şeftali

2,7.08.2019
Salı

EzoGELlN ÇoRBA,
meyve, kaşar peynil, haş.
yumurta, yeşil zeytin, ek-
mek

Etli bamya ,mercimekli
bulgur pilav yoğurt, krımızı
erik

Ta\,ı]klu domates sote, no-
hutlu bulgur pilavı ,ay,an,
üzum

28.08,20l9
Çarşamba

ll

Ayran, menemen, kavun
beyaz peynir,
s,Ze)tin SiMiT

Domatesli şehriye
kadınbudu köfte,
Salata, ayran

çorba,,
patates

Lebeni çorba, kıy .patlıcan
Söğürme, bostana,Ievani

tesı
uüna lra.iiaIr's1

I

I

Lebeni çorba, kabak mu-
sakka, peynirli makama,
kaııın



29.08.2019
Perşembe

Yayla çorba, fırında etli
sebzeli güveç, Akdeniz
salata, aşure

Ezogelin çorba, tavuk ka-
wrma (cips patates ) Semi-
Zotlu domates salata ,ayran

Çay, PATATES_ BIBER
KIZARTMA, haş,yumurta,
b, peynir, s, zeytin, ekmek

31.08.20t9
cumartesi

Süt, söğüş, haş. yumurta,
üçgen peynil, yeşil zeytin
PoĞAÇA

Lebeni çorba, kıy. kabak
musakka peynirli makama,
kavun

Etli türlü (tencerede),ş.li
bulgur pilav yoğut, krrmızı
erik

2019 EYLÜL AYI NORMAL YEMEK LisTEsi

TARIH SABAHKAHVALTl öĞLE YEMEĞ1 AKŞAM YEMEĞi

01 .09.2 019
Pazar

Çay, NOHUT SALATASI,
b. peynir, haş. yumurta s.

zeytin, ekmek

Etli kuru fasulye, ş.li pirinç
pilav ,yoğurt, şeftali

Tavrrk sote, nohutlu bulgul
pi]av, yoğurt, karpuz

02.09.20],9
pazaıtesi

EZOGELIN çorba, haş.
yumurta, b. peynir, s.siyah
Ze},tin , elma,ekmek

Ezogelin çorba, .pfinç pi
lav üzerj et tandır. semiz
otlu domates sa]ata, ayran

03,09.20l9
Salı

Süt,, SöğüŞ, b .peynir, haş,
yumurta, tereyağı,-bal
.SiMiT

Etli patlücaJü musakka, ş.li
pirinç pilav, ayran kaıı_rn

Ezogelin çorba, tnnda kuru
köfte, yoğurtlu karışık kı-
zartma revani

04,09.20l9
Çarşamba

Süzme mercimek çorba,
midye tavuk (cips patates)
marullu yeŞi] salata, don-
durma

Orman kebap, dom. soslu
makarna.
yoğurt, karpuz

05,09.2019
Perşembe

Çay, PATATES- BIBER
KIZARTMA, kaşar peynir,
haş. yumurta, k. kayısı
ceviz içi, ekmek

Lebeni çorba, içli
semizotlu domates
revani

köfte,
salata

Etli bamya, mercimekli
bulguı pilav, yoğurt, kavun

Mercimek çorba, kly path-
can söğüIme, yoğurt revani

Domatesli aİpa şehdye çor-
ba, sebzeli pirinç pilav üzeri
talıık biftek, çobaİ salata,
aylan

06,09.20l9
Cuma

Süt, söğüş, haş yumurta
iiçgen peynir, yeşil zeytin
POGAÇA

Domatesli tavuk sote, ş.li
pirinç pilav yoğurt, karpuz

Etli tiırlü (tencerede),ş.li
bulgur pilav yoğuıt, klımızl
erik

0,7 .09.2019
cumartesi

Saray tava, ş.li pirinç pilav,
ayran, kavun

Lebeni çorba, salçalı bulgur
pilav üzeri et tandıI, marul-
lu domates salata, revani

08.09,2 0l 9
Pazar

Meyve suyu, söğüş^ PA-
TATESLi BoHÇA BÖ-
REK, haş. yumuüla, !, Zey-
tin, ekmek

Dom. şehriye çoİba, tavuk
kiılbastı ( elma dilimi pata-
tes),çoban salata, dondurma

09.09,2019
pazartesi

YAYLA ÇoRBA, söğüş, b
peynir, haş. yumuta, tere-
yağl- bal eknrek

Özbek pilav, zeytinyağlı
fasulye, yoğurt, karpuz

Mercimek çorba, kıy. me
nemen, yoğurt, aşure

Süt, söğüş, b. peynir,
haş.yumurta , kııru kayısı -
ceviz içi ,SİMİT

Lebeni çorba, tepsi kebabı,
bostana, halka tatlı

l0.09,20l9
Salı

Etli kabak yemeği, patatesli
tepsi böreği, yoğurt, aşure

Lebeni çorba, et kavurma
nohutlu bulgur pilav bosta-
na

l l,09.20l9
Çarşamba

Çay, söğüş, kaşar peynir,
haŞ yumurta, yeşil zeytin,
ekmek

Mercimek
köfte, dom

çotba, inegöl
soslu kanşık

Yoğutlu etli patates, dom
bulgur pilav akdeniz salata,l

12.09.20],9
Perşembe

Süt, söğüş, b. peynir, haş.
yu.p;.11ı9, .siyah zeytin, ek-

IJz, DıyL
iv!19ltes!

j,L,ıa ,lı;i,:"ı:ıi, :i,',,

T

J0.8.2019
Cuma

I

Süt, meyve, b .peyniI, ,

tereyağı- bal, ekmek

Etli kuru fasulye, ş.li pi-
rinç pilaY yoğurt, şeftaii

Tavuk sote, nohutlu bul-
gur pilav, yoğurt, karpuz

Karnıyarık, ş.li pirinç pilav,
yoğurt üZüm

Ayran. menemen, kaıun, b.
peynil. s. Ze),tin, ekmek

Çay, söğüş, haş. yumurta,
b. peynir, s. zeytin, ekmek



I'1ı,,liY.L

mek ktzatma, ayran şeftali

l3.09,20l9
Cuma

Çay, Söğüş, b. peynir, haş.
y_umurta, , s. zeytin, Po-
GAÇA

Etli bezelye, ş.li pirinç pi-
lav, yoğurt, kırmızı erik

Mantallı tawk sote, ş.ıi
pirinç pilav, yoğurt, karpuz

14.09.2019
cumartes i

Meyve suyu, söğüş, üçgen
pevnir,haş. yumurta, ye-
şil. zeytin ekmek

Ezogelin çorba, fırında
sebzeli tavuk baget, ay-
ran, dondurma

Süt, meyve, b. peynir, haş.
yumurta, tereyağı- bal, ekmek

Et sote, , ş.li pirinç pilav,
yoğurt, kaıpuz

Etli kabak musakka, peynirli
tepsi böreği, ayran, aşure

16.09.2019
PaZaılesi

MERCiMEK coRBA
beyaz peynir, haş. yumufta,
yeşil zeytin, ,ekmek

Ezogelin çorba, taruk kül-
bastı (elına dilimi patates

çoban Salata, ayran

Parmak kebabı, ş li bulgur
pilav ayran, üzüm

Çay meyve, üçgen peynir,
haş. yumuıla, yeşil zeytin,
SiM iT

Özbek pilav, imambayıldı,
yoğurt, revani

köfte, kısır, alran,izmir
karpuz

l8.09,2019

Çarşamba
Süt, söğüş ,kaşar peynir,
haş yumurta,
k. kayısı ceviz ekmek

Mercimek çorba,
etli saçma tava,
karpuz

kuşbaşı
yoğurt,

Yayla çorba, tavuk biftek
(biber kızaıtma),börillce
salatasl dondurma

l9,09.2019
Perşembe

LEBENİ ÇORBA, Söğüş ,b.
peynir, haş yumuİta, tefe-
yağ- bal, ekmek

Ezogelin çorba, firında kuru
köfte, yoğurtlu karışık kı-
zartma, dondurma

Domatesli şehriye çorba,
etli bibel do]rna, yoğurt,
kavun

20,09.2019
Cuma

Çay, b. peynil haş .yumurta,
s, Ze},tin, mandalina, Po-
ĞAÇA

Lebeni çorba, meyhane
pilavı, semiz otlu domates
salata. kavun

Etli taze fasulye, ş.li pirinç
pilav, yoğurt şeftali

21.09.2019
cumartesi

Süt, meyve, b. pel.rıir, haş,
yumurta, tereyağı,-bal,
ekmek

Fürında tavuk but, safraİı]ı
iç pilav, çoban salata, ayran

Saray tava, ş.li pirinç pilav,
yoğurt, karpuz

22.09,2019
Pazar

Çay, Söğüş, PEYNiRLi
MUSKA BÖREK, haş
.yumurta, .siyah zeytin

Mercimek çorba, kty. me-
nemen, yoğurt, aşure

İnegöJ kofte. sal. bulgur
piJav. dom. soslu karışık
kızartrna, ayran

23.09.20|9
pazartesi

EZOGELIN ÇORBA,
meyve, kaşar peynir, haş.
yumurta, yeşil Zeytin, ek-
mek

Orman kebap, dom. soslu
makarna,
yoğurt, şeftali

Etli patlıcan güyeç, ş.li pi-
rinç piiav, ayran şeftali

24.09.2019
Sa]ı

Ayran, menemen, kaıun
beyaz peynir,
s .Ze}lin SİMiT

Etli bamya, mercimekli
bulgur pilav yoğurt, kırmızı
erik

Ezogelin çorba, noh .pirinç
pilav iıZeri et tandır, semi-
zotlu domates salata, sütlü
irmik tattl

25 -o9,2o19

Çarşamba
Süt, meyve, b .peynir
tereyağı- bal, ekmek

Lebeni çoıba çltıI
pirinç pilav, çoban
dondurma

tavuk
salata

Süzme mercimek çorba,
ta\.uk çöp şiş(cips patates) ,

marullu yeşil salata, don-
durma

26.09.2019
Perşembe

Çay, PATATES- BiBER
K]ZARTMA, haŞ .yuİrurta,
b. peynir, s. zevtjn, ekmek

İzmir köfte, kısır, alran,
kavun

Etli kabak güveç, peynirli
makama, Akdeniz salata,
yoğurt

Süt, söğüş, haş. yumuıta,
üçgen peynir, yeşil zeytin
PoĞAÇA

Kamıyarık, ş.li pirinç pilav,
yoğurt, uzüm

Ezogelin çorba, fırında
ktymall patates onrrtma,
akdeniz salata, yoğurt

28.09.20l9
cumal1esi

Süt, meyve, b. peynir, haş.
yumufia, tereyağl,-bal,
ekmek

Nohutlu pirinç pilav üzeri
tavuk dönel, çobaı salata
alran revani

Tawklu domates sote, no-
hutlu bulgur pilavı, ayran,
üZüm

29.09.20|9
Pazar

Çay, Söğüş, PEYNiRLi
MUSKA BÖttEK, haş
.yumuta, .siyah Zeytin

Lebeni çorba, sade pirinç
pilav üzeri et tandf, marul-
lu domates salata, yoğuı1,
kaıpuz

Etli kuru fasiilye, ş.li pirinç
pilav yoğurt, şeftali

30.09,2019
Pazartesi /ı

EZOGELIN ÇORBA,
meyve, kaşal peynir, haş

Domatesli şehriye çorba,
kağlt kebabl, ayran, kavun

Lebeni çorba, kıy. pathcan
söğürme, bostana, revani

$9rlAF
ites]
a,la..r,ı'!ı

]5,09.20l9
Pazar

27 .09.2019
Cuma

I

Kapama pilavı, imamba-
yıldı yoğurt, kırmızl erik

1,7.09.2019
Salı ]



}tmurta, yeşil zeytin, ek-
mek

TARiH SABAHKAHVALTI öĞLE YEMEĞi AKŞAM YEMEĞİ

01.10.2019
Salı

Süt,, söğüş, b .peynir, haş.
yumurta, tereyağı,-bal
,SİMiT

Etli pathcan musakka, ş.li
pirinç pilav, ayran kavun

Ezogelin çorba, fırında kuıu
köfte, yoğurtlu karışıt kt
zartma revani

02.10,20l9
ÇaIşamba

Ayran, menemen, kaıı.ın, b.
peynil. s. Zerin, ekmek

Süzme mercimek çorba,
midye tawk (cips patates)
marullu yeşil salata, don-
durma

Orman kebap, dom. soslu
makarna.
yoğurt, kaİpuz

03.10.20l9
Perşembe

Çay, PATATES- BİBER
KIZARTMA, kaşar peyniı,
haş. yumurta, k. kayısl
ceviz içi, ekmek

Lebeni çorba, içli
semizotlu domates
revani

köfte,
salata

Etli bamya, mercimekli
bulgur pilav, yoğurt, kalun

04,l0.20l9
Cuma

Süt, söğüş, haş yumuıla
üçgen peynir, yeşil zeytin
POGAÇA

Mercirnek çorba, küy patlı-
can söğürme, yoğurt revani

Domatesli arpa şehriye çor-
ba, sebzeli pirinç pilav üzeri
tavuk biftek, çoban salata,
ayran

05.10,2019
Cumaılesi

Çay, Söğüş, haş. yumuta,
b. peynir, s. zeytin, ekmek

Domatesli tawk sote, ş.li
pidnç pilav yoğurt, karpuz

Etli türlü (tencerede),ş.li
bulgur pilav yoğurt, krrmüZü
erik

Meyve suyu, söğüş, PA-
TATESLi BOHÇA BÖ-
REK, haş. yumurta, y zey-
tin, ekmek

Saıay tava, ş.li pirinç pilav,
ayran, kavun

Lebeni çorba, salçalı bulguı
pilav üzeli et tandr, maful-
lu domates salata, revani

0,7 .l0.2019
pazartesi

YAYLA ÇORBA, söğüş, b
peynir, haş. yumurta, tele-
yağı- bal ekmek

Özbek pilav, zeytinyağ]ı
fasulye, yoğurt, karpuz

Dom. şehriye çolba, tavuk
külbash ( elma dilimi pata-
tes),çoban salata, dondurma

08.10.20l9
Salı

Süt, söğüş, b. peynir,
haş.yumurta , kuru kayısı -
ceviz içi ,SİMİT

Lebeni çoıba, tepsi kebabü,
bostana, halka tath

Mercimek çorba, kıy. me-
nemen, yoğurt, aşule

1 9, 1 0.20l 9

Çarşamba
Çay, söğüş, kaşar peynir,
haş yumurta, yeşil Zeytin,
ekmek

Etli kabak yemeği, patatesli
tepsi böIeği, yoğurt, aşure

Lebeni çorba, et kan]rma
nohutlu bulgul pilav bosta-
na

l 0, 10.20l 9

Perşembe
Süt, söğüş, b. peynir, haş.
yumurta, .siyah Zeytin, ek-
mek

Mercimek çorba, İnegöl
köfte, dom. soslu kalüşük
klzartma, a],Tan

Yoğurtlu etli patates, dom
bulguı pilav akdeniz salata,

şeftali
] 1.10.2019
Cuma

Çay, söğiiş, b. peynir, haş.
yumurta, , s. Ze}tin, Po-
ĞAÇA

Etli bezelye, ş.li pirinç pi-
lav, yoğurt, kırmızı erik

Mantarlı tavuk sote, ş.ıi
pirinç pilav, yoğurt, karpuz

12.10.2019
cumartesi

Meyve suyu, söğüş, üçg€n
peynir,haş. yumurta , ye-
şil. zevtin ekmek

Ezogelin çorba, firında
sebzeli tavuk bag€t, ay-
ran, dondurma

Kapama pilavı, imamba-
yıldı yoğurt, kırmlzl erik

az, Dıyt,

siH
l.;ıt'ıı,ı,ı jla]taıesi

2019 EKiM AYI NORMAL YEMEK LİSTESİ

06, l 0.2019
Pazar



13,10.20l9
Pazar

Süt, meyve, b. peynir, haş.
yumurta, tereyağl- bal, ek-
mek

Et sote, , ş.li pirinç pilav,
yoğurt, kaıpuz

Etli kabak musakka, peynir-
li tepsi boreği, ayran, aşure

l4.10.20l9
pazartesi

MERCiMEK ÇORBA,
beyaz peynir, haş. yumurta,
yeşil zeytin, ,ekmek

Ezogelin çorba, ta\uk kiıl-
bastı (elma djlimi patates

çoban salata, aylan

Parmak kebabı, ş li bulgur
pilav ayran, üZüm

l 5. 10,20l9
Salı

Çay meyve, üçgen peynir,
haş. yumurta, yeşil zeytin,
SiMiT

Özbek pilav, imambayıldı,
yoğur1, Ievani

İzmir köfte, kısr, alran,
karpuz

l6.10.2019

Çarşamba
Süt, söğüş ,kaşar peynir,
haŞ yumurta,
k. kayısı ceviz ekmek

Mercimek çorba,
etli saçma tava,
karpuz

kuşbaşı
yoğurt,

Yayla çorba, tavuk biftek
(biber kzartrna),bödlce
salatası dondurma

]7.10.20l9
Perşembe

LEBENI ÇORBA, söğüş ,b.
peynir, haş yumurta, tere-
yağ- bal, ekmek

Ezogelin çorba, firında kuru
köfte, yoğurtlu karışık kt
zartma, dondurma

Domatesli
etli biber
kavun

şehriye çorba,
dolma, yoğurt,

Etli taze fasulye, ş.li pirinç
pilav, yoğurt şeftali

l 8. l0,20l9
Cuma

Çay, b. peynir haş .yumurta,
s. ze}tin, mandalina, PO-
ĞAÇA

Lebeni çorba, meyhane
pilavl, semiz otlu domates
salata, kawn

Flrlnda tavuk but, safianh
iç pilav, çoban salata, ayran

Saray tava, ş.li pirinç pilav,
yoğurt, karpuz

19, l 0.2019
cumartesi

Süt, meyve, b. peynir, haş.
yumurta, tefeyağ1,-bal,
ekmek

Mercimek çorba, kıy. me-
nemen, yoğurt, aşure

İnegöl köfte, sal. bulgur
pilav, dom. soslu karışık
kızartma, alran

20.|0.2019
Pazar

Çay, söğüş, PEYNiRLİ
MUSKA BÖREK, haş
.1.umurta, .siyah zeytin

Etli pathcaİ güveç, ş.li pi-
rinç pilav, alran şeftali

21,10.20l9
Pazaılesi

EZOGELIN ÇORBA,
meyve, kaşar peynir, haş.
yumurta, yeşil Zeytin, ek-
mek

Orman kebap, dom. soslu
makarna,
yoğurt, şeftali

Etli bamya, mercimekli
bulgur pilav yoğurt, kırmlzı
erik

Ezogelin çorba, noh .pirinç
pilav üzeri et tandlr, Semi-
Zotlu domates salata, sütlü
ilmik tath

22.10.2019
Salı

Ayran, menemen, kavun
beyaz peynir,
s.Ze),tin SiMiT

Süzme mercimek çorba,
tavuk çöp şiş(cips patates) ,

marullu yeşil salata, don-
durma

Lebeni çorba çıtır
pirinç pilav, çoban
donduıma

taYuk
Sa]ata

23.10.2019
Çarşamba

Süt, meyve, b .peynir,
tereyağı- bal, ekmek

Etli kabak giiveç, peynirli
makama, Akdeniz salata,
yoğurt

Çay, PATATES- BİBER
KIZARTMA, haş .yumuıta,
b. peynir, s. zeytjn, ekmek

İzmir köfte, kısır, ayran,
kavun

24.10.2019
Perşembe

Kamıyarık, ş.li pirinç pilav,
yoğurt, üzüm

Ezogelin çorba, fırında
klymalı patates otuİtma,
akdeniz Salata, yoğurt

Süt, söğüş, haş. yumurta,
üçgen peynir, yeşil zeytin
PoĞAÇA

25.10.20l9
Cuma

Taluklu domates sote, no-
hutlu bulgur pilavı, ayran,
üzüm

Nohutlu pirinç pilav üzeri
ta\aık döneİ, çoban Salata
awan revani

Süt, meyve, b. peynir, haş,
yumurta, tereyağı,-bal,
ekmek

26.|0.2019
cumarte si

Etli kuru fasülye, ş.li pirinç
pilav yoğurt, şeftali

Lebeni çorba, sade pirinç
pilav üzeri et tandıİ, malul-
lu domates Salata, yoğuı1,
karpuz

Çay, Söğüş, PEYNiRLİ
MUSKA BÖREK, haş
,yumulta, .siyah zeytin

2,7.|0.20],9
Pazaf

Lebeni çorba, küy. patlıcan
Söğüme, bostana, revani

EZoGELiN ÇORBA,
meyve, kaşar peynir, haş.
yumurta, yeşil zeytin, ek-
mek

28.10.20]9
PaZaüleSi

Tavuk Sote, nohutlu bul-
gur pilaY, yoğurt, karpuz

Etli kuru fasulye, ş.li pi
rinç pilav ,yoğurt, şeftali

Çay, NOHUT SALATA-
sl, b. peynir, haş. yumur-
ta s. zeytin, ekmek

29.10.2019
Sah

Karnıyarık, ş.li pirinç pilav,
yoğurt üzüm

Ezogelin çorba, .pirinç pi-
lav üzeri et taıdır, semiz
otlu domates salata, aylan

EZOGELİN çorba, haş.
yumurta, b. peynir, s.siyah
zelin , elma ,ekmek

30.10.2019

Çarşamba

iL Diyt.
LAİ

Uı,:.-li:Il],;J L)J a ]lrjtaıe§'

Domatesli şehriye çorba,
kağıt kebabı, ayıan, kavun



31.10.20l9
Perşembe

Süt, meyve, b. peynir, haş.
yumurta, tereyağ1,-bal,
ekmek

Etli kuru fasülye, ş.ti pirinç
pilav yoğurt, şeftali

Fırında kuru et köfte, sa|.
bulgur pilav, dom. soslu
karışık kızartma, ayran

2019 KASIM AYI NORMAL YEMEK LİsTEsİ

TARIH SABAHKAHVALTI OGLE YEMEGI AKSAM YEMEGT

0i.l1.20l9
Cuma

Çay, söğüş, haş .yurnurta, b
peynir, s, zeyin, ekmek

Merçimek çorba, soğaı
kebabı, ayran, tulumba tatlı

Tawklu kağıt kebabı, dom.
soslu makarna, yoğurt, por-
takal

Süt, söğiiş, haş. yumuıla,
üçgen peyniI ,yeşil zeytin
,PoĞAÇA

Ftrında ta!.uk but, iç pilav
,mevsim Salata, a)Tan

Etli kuru fasulye ş.li pirinç
pilav, fuIşu , a}ran

SüZme mercimek çolba,
tawk kawıma, nohutlu
bulgur pilav,yoğurt

03.11 .20|9
Pazar

Süt, portakal, uçgen peynir,
haş. yumuta, yeşil. zeyin
ekmek

Etli yoğurtlu patates yeme-

ği, havuçlu pirinç pilav,
göbek(aySberg)salata, e]ma

Yayla çorba, et rosto,( pa-

tates haşlama), mor lahanalı
maıul Salata, aşure

04.11.20l9
pazartesi

Çay elma, NOHUT SALA-
TASI , b. peynir, s. ze}tin,
ekmek

Etli nohut yahni sade pilinç
pilav, turşu, yoğurt

Mercimek çorba, finnda
levrek- çupra
alabahk(fasulye piyaz)
,rokalı yeşil salata, irmik
helva

EZOGELİN çorba ,haş.
yumurta ,b. peynir, s .siyah
Ze),tin , elma ,ekmek

İzmir köfte, sade pirinç
pilav, mor lahanalı havuçlu
marul salata, aylan

Havuçlu arpa şehriyeli yo-

ğurtlu çorba, çıtıI ta-
vuk(biber turşu), salçalı
bulgur pilav ,revani

Etli türlü, ş.li pirinç pilav,
a}Tan, portakal

06.11.2019

Çarşamba

Süt,, meyve, b .peynir, haş,
yumurta, tereyağı,-
ba].SiMiT

SüZme melcimek çofba
nohutlu bulguf pilav üzeri
tavuk tandlr, marul salata,
a}Tan

Ezogelin çorba, biber dol-
ma, yoğurt, elma

07, l 1.20l9
Perşembe

Çay, Söğüş ,b, peynir, haş
.}umurta .s. Zeytin , ekmek

Boranı, ş.li pirinç pilav,
yoğurt,elma

Çoban kawrma, ş.li bulgur
pilav, alran, portakal

08.11.2019
Cuma

Çay ,söğüş ,kaşar peynir,
haş .yumuıla, k .kayısı
ceviz içi, ekmek

Fırında sebzeli tavuk güveç

,sade bulgur pilav ,ayran,
portakal

09.11.20l9
Cumaülesi

Süt,, poftakal haş yumurta

,üçgen peynir, yeşil zeytin
PoĞAÇA

Mercimek
bol yeşilli
arran

çorba, şinitzel,
patates salata,

Etli patates sote, ş.li pirinç
pilav, ayran, potakal

10.11.20l9
Pazar

Çay, söğüş ,haş. yumuıla, b
peynir, s. zeyin, ekmek

Bahçıvan
makarna,
ayIan

kebap, peynirli
akdeniz salata.

Salçalı arpa şehriye çorba,
tavuk midye ,havuçlu pi
rinç piIav, salatalık cacığı

11.11.2019
pazartesi

Meyve Suyu, söğüş

,PATATESLİ BOHÇA
BÖt€K, haş. yumuıla, y
zeytin 

^ 
ekmek

Etli bamya, pirinç pilav,
yoğurt, elma

elbasan
salatası

Ezogelin
tava

,aylan

çorba,
börülce

YAYLA ÇORBA, meyve,
b .peynir, haş. yumurta,
tereyağt bal ekmek

l2.11.20l9
Salı

Etli kabak yemeği, peynilli
bohça böIeği, yoğuıtlu ha-

Vuç kıZartma, halka tath

Yayla çolba, içli köfte
.mevsim salata,baklava

13.11.2019

Çarşamba

5üt, Soguş .o. pe}ınlf,
haş..yumuta , siyah zeytin
.SiMiT

lJz Dirt, lVcrfen

üı Çl§tup
(c5i
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02.11.2019
cumartesi

l 05.1 1-20l9
lsuı,

I

I

Ezogelin çorba meyhane
pilavı akdeniz Salata, yoğurt



viZ ekmek

25.01.20],9
Cuma

Meyve suyu, söğüş ,b. pey-
nir, haş yumurta, tereyağ-
bal_ ekmek

Ezogelin çorba, içli köfte
turşulu marul salata, aylan

Yayla çorba, bulgur pilav
Ü.zeri çoban kavurma
,domatesli marul salata
,revani

26.01. 2019
cumartesi

Çay , b. peynir haş
,yumurta, S, zeytin, manda-
lina, PoĞAÇA

Hindi köfte(biber turşu),
salçalı bulgur pilav, mevsim
salata, aylan

Tavuk sote, nohutlu pirinç
pilav, yoğurt, elma

27 .01.20|9
Pazar

Süt, meyve, b .peynir, haş.
yumuta, tereyağı,-bal,
ekmek

Kapama pilav, z.yağ\ bar-
buıya, ayran, muz

Etli yoğurtlu patates yeme-

ği, havuçlu pidnç pilav,
göbek(aySberg)sa]ata, eima

28.01,2019
Pazanesi

Çay, söğüş, PEYNİRLI
MUSKA BÖREK, haş
.yumurta, .siyah Zeytin

Boranı , sade pirinç pilav,
yoğuı1 huıma

Taıuk döner nohutlu pirinç
pilav mevsim salata, ayran

329.0l,2019
Salı

EZOGELiN ÇORBA,
meyve, kaşar peynir, haş.
yumurta, yeşil Zeytin, ek-
mek

Ezogelin çorba, firında yu-
murtalı lspanak, yoğurt,
aşure

Mercimek çorba, firında
levrek- çupra rokal: yeşil
salata, irmik helva

3 0.0 l .20l9
Çarşanba

Çay .mandalina, üçgen
peynil, haş. yumurta, y
.zeytin SiMiT

Fürında tawk but, iç pilav,
mevsim Salata, ayran

Tas kebap, pirinç pilav,
akdeniz salata, yoğurt

31.01.2019
Perşembe

Süt, Söğtış ,kaşar peynir,
haş yumufa, k. kayısı ce-
viz ekmek

Süzme mercimek çorba
pirinç pilav üZeIi et kavur-
ma, havuçlu mor lahanalı
göbek(aysberg) salata, ay-
ran

Etli kulu fasulye, ş.li pfinç
pilav, yoğurt, turşu

2019 ŞUBAT AYI NORMAL YEMEK LISTESI

OGLE YEMECl AKŞAM YEMEĞITAR]H SABAHKAHVALTI

Çay, söğüş, haş .yumurta, b
peynir, S. ze},tin, ekmek

Mercimek çorba, soğan
kebabı, ayran, tulumba tatlı

Ta\ı.ıklu kağlt kebabl. donr.
soslu makama, yoğuı,t, por-
takal

01.02.20l9
Cuma

Frında sebzeli tavuk güveç

,sade bulgut pilav ,alran,
portakal

Etli kuru fasulye ş.li pifinç
pilav, turşu , a}.ran

02.02.20|9
Cumaülesi

Süt, söğüş, haş. yumurta,
üçgen peynil ,yeşil zeytin
,PoĞAÇA

Etli yoğuıllu patates yeme-

ği, havuçlu pirinç pilav,
göbek(aysberg)salata, elma

Siizme mercimek çorba,
tavuk kavurma. nohutlu
bulgur pilav,yoğurt

03.02.2019
Pazar

Süt, portakal, üçgen peynir,
haş. yumurta, yeşil. zeytin
ekmek

Etli nohut yahni sade pirinç
pilav, tuIşu, yoğurt

Yayla çorba, et rosto,( pa-
tates haşlama), mor lahanalı
marul salata, aşure

04.02.20|9
Pazaı,tesi

Çay elma, NOHUT SALA-
TASI , b. peynir, s. Ze}tin,
ekmek

Mercimek çorba, firında
levrek- çupla -alabalık
,rokalı yeşil salata, irmik
helva

Sebze kebabı, kısrr, moı
lahanalı havuçlu marul
sa]ata, aylan

05.02.2019
Salı

EZOGELİN çorba ,haş,
yumuna ,b. peynir, s .siyah
zeltin , elma ,ekmek

Etli bezelye, ş.li pirinç pi-
lav, aylan, portakal

Süt,, meyve, b .peynir, haş.
yumurta, tereyağı,-
baı.SiMiT

Havuçlu arpa şehriyeli yo-

ğurtlu çorba, çıtır ta-
wk(biber furşu), salçalı
bulgur pilav ,revani

06.02.2019

Çarşarnba

',, \iyt, M
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Çay, söğüş ,b. peynir, haş
.yumurta ,s, zeyin , ekmek

Çoban kaıuıııa, ş.ii bulgur
pilav, ayran, ponakal

Süzme mercirnek çorba
nohutlu bulgur pilav üzeri
tawk incik, marul salata,
a}Tan

08.02.20l9
cuma

Çay ,söğüş ,kaşar peynir,
haş .yumurta, k .kayısı
ceviz içi, ekmek

Ezogelin çorba, biber dol-
ma, yoğurt, elma

Boraİı, ş.Ii pirinç pi|av,
yoğurt, portakal

09.02.20 ]9
cumartesi

Süt,, portakal haş yumurta
,üçgen peynil, yeşil zeytin
PoĞAÇA

Fürında tavuk but, iç pilav
,mevsim salata yoğurt,

Etli tiirlü mercimekli bulgur
pilav, yoğurt, turşu

l0.02.2019
Paz,ar

Çay, söğüş ,haş. yumuıta, b
peynir, s. ze},tin, ekmek

Etli patates sote, ş.li pirinç
pilav, ayran, portakal

Mercimek çolba, şinitzel,
bol yeşilli patatgs Salata.
avran

I l .02.2019
pazartesi

Meyve suyu, Söğüş

,PATATESLi BOHÇA
BÖREK, haş, yumurta, y
zeyin, ekmek

Süzme mercimek çorba,
taıuk midye ,haıuçlu pi-
rinç pilav, salatalık caclğı

kebap, peynirli
akdeniz salata.

Bahçıvan
makama,
ayIan

12.02,20l9
5all

YAYLA ÇORBA, meyve,
b .peyniı, haş. yumuıla,
tereyağl- bal ekmek

Ezogelin çorba, patates
kebabı, akdeniz salata, yo-
ğuı,t

Etli bamya, pirinç pilav,
yoğurt, elma

l3.02,20ı 9

Çarşamba
Süt, söğüş ,b. peynir,
haş..yumufia , siyah zeytin
,SiMiT

Çiftlik köfte, peynirli ma-
karna, yoğut, poılakal

Etli kabak yemeği, peynilli
talaş böIeği, yoğurtlu havuç
küzartma, halka tatlı

114.02. 2019
Perşembe

Çay, , söğüş ,kaşar peynir,
haş .yumurta, yeşil zeytin,
ekmek

Etli kuru fasulye, ş,li pirinç
pilav, yoğurt, tulşu

Ezogelin çorba, pirinç pilav
üzeri et kavurma, yeşil sala-
ta, a}Tan

Süt,, söğüş ,b. peynir ,haş.
yumurta, .siyah zeytin
,ekmek

Süzme mercimek çorba,
lahmacun, ayfan, halka tatlü

Mantarlı et sote, ş.li bulgur
pilav, yoğurt, halka tath

Çay,, söğüş, b. peynir, haş.
yumurta, , s. zeylin, Po-
ĞAÇA

Tavuk but haşlama , ş.li
pirinç pilav marul salata,
a}ran

l6.02.2019
cumartesi

Ezogelin çorba etli sebze
tava, akdeniz salata, yoğurt

17,02.2019
Pazar

Meyve suyu, söğüş, üçgen
peynir, yumuıta piyaz, ye-
şil. zeytin ekmek

Etli bamya, bulgur pilavı,
ayran, elma

Toyga çorba, tavuk dönel
,nohutlu pirinç pilav
,mevsim salata, portakal

i 8.02,20 l9
pazartesi

Süt, meyve, b .peynir, haş.
yumurta, tereyağı- bal, ek-
mek

SüZme melcimek çorba
piinç pilav üZeri et tandür,
havuçlu mor lahanalı gö-
bek(aysberg) salata, a}Tan

Salçalı et haşlama,pirinç
pilav, meysim Salata, ayran

Ezogelin çorba, biber dol-
ma, yoğurt, elma

19.02.2019
Salı

MERC]MEK ÇoRBA,
beyaz peynir . haş. yumufia
.1,eşil zeytin. ,ekmek

Taıuk kavuma, ş.li pirinç
pilav malul cacüğı, portakal

Etli nohut yemeği, ş.li pi
rinç pilav, tuşu, ayran

20.02.2019
Çarşamba

Mercimek çorba, flnnda
levrek- çupra -alabal*
,rokah yeşil salata, irmik
helva

Hawçlu arpa şehdyeli yo-

ğurtlu çolba,çıtf tar.uk(cips
patates), mevsim sala-
ta,levani

Stit, söğüş
haş yumuıla,
viz ekınek

kaşar peynir,
k. kayısı ce-

Etli bezelye, pirinç pilav,
yoğurt, elma

21.02.2019
Perşembe

Ezogelin çorba, içli köfte
Salatalık cacüğl,aşure

Ezogelin çoıba, bulgur pi-
lav üzeri çoban kavurma
domatesli marul salata ay-
lan

22.02.2019
Cuma

Meyve suyu, söğtiş ,b. pey-
nir, haş yumurta, tereyağ-
baI. ekmek

Tawk sote, ş.li pirinç pilav,
yoğurt, elma

Kapama pilav, z.yağlı baf-
bunya, ayraı, muz

l

23.02.2019
cumartesi

.6ite5ı
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01.02.2019
Perşembe

I

15 .02.2019
Cuma

Çay meyve, tlçgen peynir,
haş. yumuıla, yeşil zeytin,
SiMiT

Çay ,b. pe),nir haş .yunurta,
s. ze}tin, mandalina, PO-
ĞAÇA



24.02.2019
Pazar

Süt, meyve, b .peynir, haş.
yumurtaj tereyağı,-bal,
ekmek

Fırında sebzeli baget, salça-
lı bulgur pilav ,beyaz-mor
lahanah marul Salata, a}Tan

Etli yoğurtlu patates yeme-

ği, havuçlu pirinç pilav,
göbek(aysberg)Salata, elma

?5.02.2019
pazartesi

Çay, söğüş, PEYNiRLi
MUSKA BÖREK, haş
.)umurta, .siyah zeytin

Tavuk döner nohut]u pirinç
pilav meysim salata, ayran

26,02.20|9
Salı

EZOGELiN ÇORBA,
meyve, kaşaı peynir, haş.
yumurta, yeşil zeytin, ek-
mek

Etli bezelye, peynirli ıspa-
naklı kol böreği ,ayran,
halka tatlü ,

Meıcimek çorba, frrında
leırek- çupra rokalı yeşil
salata, irmik he]va

2,7.02.2019

ÇaIşamba
Çay .mandalina, üçgen
peynir, haş. yumurta, y
.zeytin SiMiT

Flrında tavuk but, salianlı
iç pilav, domatesli marul
salata, ayraİı

Yayla çorba,patates kebabı,
pirinç pilav ,yeşil salata,
haka tatlı

28.02.20l9
Perşembe

Süt, söğüş
haş yumurta,
viz ekmek

kaşar peynir,
k. kayısı ce-

Mercimek çorba, İnegöl
köfte, börülce piyazı, a},ran,

Çoban kawrma. Nohutlu
bulgur pilav, mevsim salata,
Sütlaç

2019 MART AYI NORMAL YEMEK LisTEsi

AKŞAM YEMEĞİTARlH SABAHKAHVALTI öĞLE YEMEĞi

Mercimek çorba, soğan
kebabl, ayran, tulumba tatlı

Ta\,ırklu kağlt kebabü, dom.
soslu makama, yoğud, pol-
taka]

0 l .03.201 9

Cuma
Çay, söğüş, haş ,yumuüla, b
peynir, s. zeytin, ekmek

Fııında tavuk but, iç pilav
,mevsim salata, aytan

Etli kuru fasulye ş.li pirinç
pilav, fuIşu , a)Tan

02,03.20l 9

cumartesi
Süt, söğüş, haş, yumuüta,
üçgen peynir ,yeşi1 zeytin
,PoĞAÇA

Süzme mercimek çorba,
taıuk kavurma, nohutlu
bulgur pilav,yoğurt

Etli yoğurtlu patates yeme-

ği, havuçlu pirinç pilav,
göbek(aysberg)salata, elma

03.03.2019
Pazar

Süt, portakal, iiçgen peynir,
haŞ. yumufia, yeşil. zeytin
ekmek

Yayla çorba, et losto,( pa-
tates haşlama), mor lahaıalı
marul salata, aşule

Etli nohut yahni sade pirinç
pilav, furşu, yoğurt

04.03,2019
PaZaılesi

Çay elma, NOHUT SALA-
TASI , b. peynir, s. ze}tin,
ekmek

Mercimek çorba,
lewek- çupra
alabalık(fasulye
,rokalı yeşil salata,
helva

firında

piyaz)
irmik

Sebzeli köfte, sade pilinç
pilav, mor lahanalı havuçlu
maıul salata, ayran

05,03.2019
Salı

EZOGELIN çotba ,haş.
yumurta ,b. peynir, s .siyah
Ze}tin , elma ,ekmek

Edi türliı, ş.li pilinç pilav,
aylan, portakal

Havuçlu aıpa şehriyeli yo-

ğuıtlu çorba, çıtlr ta-
luk(biber turşu), salçalı
bulgur pilav ,ıevani

06.03,20l9
Çarşamba

Süt,, meyve, b .peynir, haş,
yumurta,tereyağı-bal,SiMiT

süZme melcimek çorba
nohutlu bulgur pilav üzeli
hindi tandır, marul salata,

Ezogelin çorba, biber dol-
ma, yoğurt, elma

01 .03.2019
Perşembe

Çay, söğüş ,b. peynir, haş
,yumuıla .S. Ze}tin , ekmek

|h, Di,|t. çtİtl.iİ
H]üf

(o5lü
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Boranı , sade pirinç pilav,
yoğurt hurma



avtan

Çay ,söğüş ,kaşar peynir,
haş .yumurta, k .kayısı
ceviz içi, ekmek

Boranı, ş.li pirinç pilav,
yoğurt,elma

Süt,, portakal haş yumuıta

,üçgen pe}nir, yeşi] zeytin
PoĞAÇA

Fırında sebzeli tavuk güveç

,sade bulgur pilav ,ayran,
portakal

Ezogelin çorba meyhane
pilavl akdeniz Salata, yoğuıt

Mercimek çorba, şinitzel,
bol yeşilli patates salata,
ayIan

Çay, Söğüş ,haş. yumuıta, b
peyniI, s. ze},tin, ekmek

Etli patates sote, ş,li piİinç
pilav, ayran, portakal

kebap, peynirli
akdeniz salata,

Bahçıvan
makama,
ayIan

11.03.2019
Pazaı,teSi

Meyve suyu, söğüş

,PATATESLİ BOHÇA
BÖREK, haş. yumurta, y
Zeytin , ekmek

Sa|çalı aıpa şehriye çorba,
ta}uk midye ,haıuçlu pi-
rinç pilav, salatalık cacığı

Etli bamya, pirinç pilav,
yoğurt, elma

12.03.2019
Salı

YAYLA ÇORBA, meyve.
b .peynir, haş, yumurta^

tereyağı- bal ekmek

Ezogelin çorba, fırında pa-
tatesli et köfte.börtilce sala-
tası,a}Tan

Etli kabak yemeği, pelnirli
milfdy böreği, yoğurtlu
havuç kızartrna, ha]ka tatlı

Süt, söğüş ,b. peynil,
haş..yumurta , siyah zeytin
SiMİT

Etli taze fasulye, ş.li pirinç
pilav, yoğurt, turşu

13,03.20l9
Çarşamba

Yoğurtlu arpa şehriye
çorba, bulgur pilav üzeri
tavuk kayurma , yeşil
Salata, revani

Yayla çorba, içli köfte
,mevsim salata,baklaya

l ,1.03.201 9

Perşembe
Ça},, , söğüş,kaşar pe}--

nir, haş .yumurta, yeşil
Zeytin, ekmek

Mantalh et sote, ş.li bulgur
pilav, yoğurt, muz

Süt,, söğüş ,b. peynil ,haş.
yumurta, .siyah zeytin ek-
mek

Süzme mercimek çorba,
lahmacun, ayran, halka tatlü

l5,03.2019
Cuma

Etli bezelye .ş.li pirinç pi
laV, yoğurt, glma

Tawk but haşlama , ş.li
pirinç pilav marul salata,
ayIan

l 6.03.2019
Cumal1esi

Çay,, Söğüş, b. pelnir, haş.
yumuıla, , S. Ze),tin,
PoĞAÇA

Toyga çorba, taruk döner ,

pirinç pilav ,mevsim salata,
Etli bamya, bulgur pilavı
,yoğurt , elma

17.03.20|9
Pazar

Meyve suyu, Söğüş, üçgen
peynir, yumurta piyaz, ye-

şil. zeyin ekmek
Macar gulaş, pirinç pilav,
mevsim salata, ayran

Süzme mercimek çorba
sade pirinç pilavl üzeri et

tandır, havuçlu mor lahanalı
gobek(aysberg) salata, ay-
ran

l 8,03.20 ] 9

PazaıleSi
Süt, meyve, b .peynir, haş.
yumurta, tereyağı- bal, ek-
mek

Havuçlu arpa şehriyeli yo-

ğurtlu çorba, çıtır ta-

vuk(biber turşu), salçalı
bulgur pilav revani

Etli bezelye, pirinç pilav
yoğurt e]ma

l9.03,2 0 l 9
Sa]ı

MERCiMEK ÇORBA,
beyaz peynir , haş. yumurta

,yeşil zeytin, ,ekmek

Etli nohut yemeği, ş.li pi
rinç pilav, turşu, alran

Mercimek çorba, firında
leırek- çupra -alabalık (fa-

sulye piyaz) ,rokalı yeşil
salata, irmik helva

Çay meyve, üçgen peynif,
haş. yumurta, yeşil zeytin,
SiMiT

20.03,2019
Çarşamba

Et dönel ,sade pirinç pilav
mevsim salata, ayran

Tavuk kavurma, ş.li pirinç
pilav marul cacığı, poılakal

Süt, Söğtiş ,kaşar peynir,
haş yumurta, k. kayısı ce-
viz ekmek

21.03.2019
Perşembe

Ezogelin çorba, biber dol-
ma, yoğurt, elma

Çiftlik köfte, peynirli ma-
kama, yoğurt, portakal

Me},,ve suyu. Söğüş ,b. pey-
nil, haş .vumuta, teleyağ-
bal. ekmek

22.03.20|9
Cuma

Tawk sote, ş.li pirinç pilav,
yoğurt, elma

Kapama pilav, z .yağlı baı-
bunya, ayran, muz

Çay , b, peynir haş

.yumurta, s. Ze},tin, manda-
lina, PoĞAÇA

23.03.2019
Cumal1esi

UL Dir. (tiliıı;
UHa

A;ıç'.ı ı,.ı.ı

r§itesl
ıııa l]aJt3ı9si

09.03.20)9
cumartesi

l l0.03.20l9
I Puru,

I

I

08,03.2019
Cuma

Çoban kavurma, ş,li bulgur
pilav, ayran, kivi



Süt, meyve, b .peynir, haş.
yumurta, tereyağü,-bal,
ekmek

Fırında sebzeli baget, salça-
lı bulgur pilav ,beyaz-mor
lüanalı marul salata, ayran

Etli yoğurtlu patates yeme-

ği, haıuçlu pirinç pilav,
göbek(aysberg)salata, elma

2 5.0:].20 l 9
pazartesi

Çay, Söğüş, PEYNiRLi
MUSKA BÖREK, haş
.yumurta, .siyah zeytin

Boranı , sade pirinç pilav,
yoğurt , portakal

Yayla çorba, çoban kaıur-
ma bulgur pilav, domatesli
marul salata ,

26.03.2019
Sa]ı

EZOCELIN ÇORBA,
meyve, kaşar peynir, haş.
yumurta, yeşil zeytin, ek-
mek

Etli bezelye, peynirli üspa-
naklı bohça böreği ,ayran,
halka tath ,

Havuçlu arpa şehliyeli yo-

ğurtlu çorba, midye ta-
vuk(cips patates), böriilce
salata, Ievani

2,7 .03.2019

Çarşamba
Çay .mandaiina, üçgen
peynir, haş. yumurta, y
.zeytin SiMiT

Fırında tavuk but. Saftanll
iç pilav, domatesii marul
salata, aylan

Tas kebabı, pirinç pilav,
akdeniz salata, ayıan

28.03.2019
Perşembe

Süt, meyve, b ,peyniI, ,

tereyağı- bal, ekmek
Etli kabak musakka, doma-
tes Soslu makama, yoğurt,
aştıIe

Süzme mercimek çorba,
meyhane pilavı, marul sala-
ta, yoğurt

29.03.20|9
Cuma

Çay, Söğüş, haş ,yumurta, b
peynir, s. Ze)tin, ekmek

Süzme mercimek çorba, içli
köfte, mevsim salata, sütlaç

Etli pat]ücan güveç ,Sade
pirinç pilav ,aytan, halka
tatlı

30.03,20l9
Cümaılesi

Süt, söğüş, haş. yumurta,
üçgen peynir ,yeşil Zeytin

,PoĞAÇA

Ezogelin çorba, çltır ta-
vuk(cips patates)domates
Salata, ayran

Etli taze fasulye, ş.li bulgur
pilav, yoğurt, elma

3 l ,01.20l9
Pazar

Süt, meyve, b .peynir, haş.
yumurta, tereyağl,-bal,
ekmek

Ezogelin çorba fırında seb-
zeli tavuk,akdeniz salata,
yoğurt

2019 NİSAN AYI NORMAL YEMEK LİsTEsİ

TARİH SABAHKAHVALTI OGLE YEMEGI AKŞAM YEMEĞi

01.04.2019
pazartesi

Çay elma, NOHUT SALA-
TASI , b. peyniI, s. Zeytin,
ekmek

Ezogelin çorba, nohut]u
pirinç pilav üzeri et tandf,
bostana, ayran

Saray tava, cevizli eriŞte,
yoğuİt, elma

EzoGELiN çorba ,haş.
yumurta ,b. peynir, s.siyah
Zeytin , elma ,ekmek

Lebeni çorba, çltlr tavuk,
salçah bu]gur pilav, doma-
tes salata

Yayla çorba, firında kuru
köfte, dom. soslu kanşık
kzaılma. halka tath

02.0420|9
Sa lı

Etli kuru fasulye, ş.li pidnç
pilav ayran, elma

Mercimek çorba, etli biber
dolma, yoğurt, muz

03,04.20l9
Çarşamba

Süt,, meyve, b .peynir, haş.
yumurta, tereyağl,-ba]
.SiMiT

Etli bamya, melcimekli
bulgur pilav, yoğurt, elma

0,t.04.20l9
Perşembe

Çay, söğüş ,b. peynir, haş
,yumurta .s, ze}lin , ekmek

Yayla çorba, içli köfte, ço-
ban salata, aşure

Brokoli çorba, aı]kara tava,
yoğult^ elma

Çoban kavurma, , ş.li pirinç
pilav ayran, portakal

05.04.2019
Cuma

Çay ,Söğüş ,kaşar peynir,
haş .yumurta, k .kayısı
ceviz içi, ekmek

Özbek pilav, z. yağlı bar-
bunya, yoğurt, muz

06.04.2019
cumartesi

Süt,, portakal haş yumuıla
,üçgen peynf, yeşil Zeytin
PoĞAÇA

Yayla çoıba, tavuk külbastı,
salçalı bulgur pilav, maıullu
domates salata

Taluklu mantal Sotg.. bul-
gur pilav, çoban salata, el-
ma

0,7.04.2019
Pazar

Çay, Söğüş ,haş. yumurta, b
peynir, s. zeltin, ekmek

Et]i nohut yahni, sade pirinç
pilav, furşu aylan

Ezogelin çorba, nohutlu
pirinç pilav üzeli et tandıI,
bostana, a},ran

{

08,04.20l9
PaZaılesi

Meyve suyu, Söğüş

,PATATESLi BoHÇA
BÖREK, haş, yumurta, y
Ze}.tin , ekmek

Uı. Dıyt. l4e çA§rıAİ

H1 itesi

A;]sıi,.il (
ü

ia llaitaıesı

24.03 -2o19
Pazar 

]

Kapama pilav, z .yağlü bar-

I 
b*yu, uy.un, .r,

Sebze çoıba, kıy. patates
ofurtma, yoğurt, portakal



09 .04.2019
Salı

YAYLA ÇORBA, meyve,
b .peynir, haş. yumurta,
tereyağı- bal ekmek

Orman kebap, dom. soslu
makarna, yoğurt, elma

Domatesli arpa şehriye çor-
ba, mantı, çoban salata,
aşure

l0.04.2019

Çarşamba

sut. soguş .D. peynll,
haş..yumurta , siyah zeytin

^SiMİT

Etli bezelye, peynirli tepsi
böreği, kabak]i tarator, tu-
lumba tatlı

Yayla çorba, çütr tavuk,
salçalı bulgur pilav, maıullu
domates salata

l l ,04.20l9
Perşembe

Çay, , Söğtiş ,kaşar peynir,
haş .yumurta, yeşil zeytin,
ekmek

Yayla çorba, fırında kuru
köfte, dom. soslu karışık
kzaİtma, aşule

12.04.20l9
Cuma

Süt,, Söğüş ,b. peynir ,haş.
yumurta, .siyah zeytin
,ekmek

Fınnda tavuk incik, ş,li
piıinç pilav, akdeniz salata,
yoğurt

İzmir köfte, kısır ,al,ran,
portakal

13.01.20l9
cumartes j

Çay,, söğüş, b. peynir, haş.
yumurta, , s. ze},tin, Po-
ĞAÇA

Özbek pilav, z. yağlı bal-
bunya, yoğurt, muz

Sebzeli tavuk but haşlama,
domatesli bulgur pilavı,
mevsim salata, yoğuft

14.04.2019
Pazar

Meyve suyu, söğüş, üçgen
peynir, yumuıla piyaz, ye-

şil. ze}tin ekmek

Tavuk kavurma, nohutlu
pirinç pilav, yoğurt, porta-
kal

Etli yoğurtlu patates, doma-
tesli bulgur pilav, çoban
salata, elma

15.04,20l9
PazalteSi

İslim kebabı, peynirli ma-
kama akdeniz Salata, yoğurt

Etli kuru fasulye, ş.li pidnç
pilav ayran, elma

16.04.2019
Salı

MERCiMEK ÇORBA,
beyaz peynir , haş. yumurta

,yeşil zeytin, ,ekmek

Lebeni çorba, midye tavuk ,

bo] yeşili patates salata,
revani

Yoğurtlu aydln köfte, ş.li
pirinç pilav, akdeniz salata,
portakal

l 7.04,20l9
Çarşamba

Çay meyve, üçgen peynir,
haş. yumurta, yeşil zeytin,
SiMiT

Ezogelin çorba, arap tava,
pirinç pilav ayran

l8.04.20l9
Peışembe

Süt, söğüş ,kaşar peynir,
haş yumufa, k. kaylsı ce-
viz ekmek

Fınnda etli sebzeli güveç

,börülce sa]atasl yoğurt,
poılakal

Mercimek çorba, piliç top-
kapı, çoban salata, keşkül

19 ..04.2019
Cuma

Meyve suyu, söğiiş ,b. pey-
nir, haş yumuıla, tereyağ-
bal. ekmek

SüZme melcimek çorba,
soğan kebabı ayran, halka
tath

Domatesli pirinç çorba
,parmak kebabı, yoğurtlu
sebzeli makama, elma

20,04.2019
cumartesi

Çay , b. peynir haş
.},rrmurta, s. ze}tin, manda-
lina, POGAÇA

Kıy .kabak oturtma, cevizli
erişte, yoğurt, portakal

Mantaİh tavuk sote, nohutlu
pirinç pilav, yoğurt, halka
tath

2| .04.2019
Pazaf

Süt, meyve, b .peynir, haş.
yumurta, tereyağı,-bal,
ekmek

Tavrrk but haşlama nohutlu
bulgur pilav, çoban salata

}'oğurt

Etli flnn tıirlü, peynirli ma-
kama, yoğurt, elma

22.04.2019
PaZaıleSi

söğüş, PEYNİRLİ
KA BÖREK, haş

Çay,
MUS
.Yumurta, .siYah Zcytin

Ezogelin çorba, arap taYa,
pirinç pilav ayran

23.04.20l9
Salı

EZOCELIN ÇORBA,
meyve, kaşar peynir, haş.

yumuıla, yeşil zeytin, ek-
mek

Karnlyarık, şeh. pirinç pi-
lav, yoğurt, elma

Lebeni çorba, midye tavuk .

bol yeŞili patates Salata,

revani

24.04.2019
Çarşamba

Çay .manda]ina, üçgen
peynir, haş- yumurta, y
.zeüin SIMIT

Domatesli arpa şehriye çor-
ba, maıtl, çoban salata,
aŞuIe

25.04.2019
Perşembe

Süt, meyve, b .peynir,
tereyağı- bal, ekmek

Mercimek çorba, etli biber
do]ma, yoğurt, erik

Sebze çorba, ankara tava,
yoğurt, çobaİı salata

26.04.2019
Cuma

Çay, söğüş, haş ,yumurta, b.
peynir, s. zeltin, ekmek

Lebeni çorba, tepsi kebabı,
bostana, halka tath

Etli kabak yemeği, merci-
mekli bulgur pilavı, yoğurt,
muz

2,7.04. 20|9
cumartesi

Süt, Söğüş, haş, yumuta,
üçgen peynir,yeşiJ zeytin
PoĞA

Etli yeşil fasulye, şeh. bul-
gur pilav, yoğurt ,muz

Fırında sebzeli taıuk güveç,

ş.li pirinç pilav, a)Tan, por-
takal

Ydmaı Ç/l§tiıi

Ia
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Kamıyarık, şeh. pirinç pi-
lav, yoğurt, elma

Süt, meyve, b .peynir, haş.
yumurta, tereyağı- bal, ek-
mek

Etli bamya, mercimekli
bulgur pilav, yoğurt, e]ma

Çiftlik köfte, börülce sala-
tası,yoğurt, €lma

Kağıt kebabl, do. soslu ma-
kama, akdeniz salata, yo-

ğurt

I

l ]_i.i,.



28.04.20ı9
Pazar

Süt, meyve, b .peynir, haş.
yumurta, tereyağt,-bal,
ekmek

Sebze çorba ,tawk külbastl
bol yeşilIi patates Salata,
siitlaç

Etli nohut yahni, sade pirinç
pilav, tulşu aylan

29.04,2019
pazartesi

Çay, Söğiiş, PEYNIRLI
MUSKA BÖREK, haş
.yumurta,,siyah Zeytin

Etli patlıcan musakka, ş.li
bulgur pilav, yoğurt , çilek

Adana kebap, salçalı bulgur
pilavl, bostana, aylan

30.04.2019
Sa]ı

YAYLA ÇORBA, meyve,
kaşar peynir, haş. yumurta,
yeşil Zeytin, ekmek

Terbiyeli köfte, ş.li pirinç
pilav, akdeniz sala-
ta,bademli muhalebi

Kamıyalük, şeh. pirinç pi-
lav, yoğurt, elma

2019 MAYIS AYI NORMAL YEMEK LisTEsİ

AKŞAM YEMEĞiöĞLE YEMEĞiSABAHKAHVALTll,ARiH

Ezogelin çorba, nohutlu
pirinç pilav üZeri tavuk
döner, bostana, ayran

, Etli taze fasulye, ş.li pi-
rinç pilay, yoğurt, elma

b .pc},nir,
tereyağü,-

Süt,, meyve,
haş. yumurta,
bal, Simit

01.05,2019

Çarşamba

İzmir köfte, kısır, ayran,
halka tath

Ezogelin çorba, soğan ke-
babı, ayran halka tatlı

Ça}, Söğüş ,b. peynir. haş

.yumurta .S. zevtil] , ekmek
02.05.20l9
Perşembe

Ezogelin çorba, nohutlu
bulgur pilav üzeri et tandır,
bostana, alran

Parmak kebabı, dom. soslu
makama, yoğurt, kırmlzl
erik

Çay ,Söğtış ,kaşar peynir,
haş .yumurta, k .kayısı
ceviz içi, ekmek

03.05,2019
Cuma

Ezogelin çorba edi kabak
oturtma, yoğurtlu makama,
portakal

Yayla çorba, taıuk biftek,
salçalı bulgur pilav, Akde-
niz salata

Süt, portakal haş yumuda,
üçgen peynil, yeşil zeytin
PoĞAÇA

04.05.2019
Cumaülesi

Tavuk incik, mısırh pirinç
pilav, çoban salata ayran

Mercimek çorba, meyhane
pilavı, çoban salata, yoğurt

Çay, Söğüş,haş. yumurta, b

peynir, s, zeytin, ekmek
05.05.20 ı 9

Pazar
Etli kağıt kebabı, pel,nirli
makarna, yoğut, elma

Etli kabak yemeği, merci
mekli bulgur pilav, yoğurt,
portakal

MeyYe Suyu, söğiiş
.PATATESLi BoHÇA
BÖREK, haş. yumurta, y
ze n , ekmek

06,05.20l9
pazartesi

Domatesli tayuk sote, ş.li
bulgur pilavı, yoğurt, poıla-
kal

YAYLA ÇORBA, meyve,
b ,peynir, haş. yumufa,
tereyağı- bal ekmek

07.05.20],9
Salı

Etli bezelye. peynirli tepsi
böreği, yoğut, tulumba tatlü

Etli bamya yemeği, ş,li pi-
finç pilav, yoğurt, poıtakal

Süt, Söğüş ,b. peynir,
haş..yumurta , siyah zeytin

,SiMİT

08.05.20l9
Çarşamba

Etli kuru fasulye, ş.li pirinç
pilav a},ran, elma

Lebeni çorba, çıtlI tavuk,
patates salata, revani

Çay, , söğüş ,kaşar peynir,
haş .yumurta, yeşil zeltin,
ekmek

09.05,20l9
Perşembe

l

Çılİti ıı
th,
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],u, ıa lla,i
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Mercimek çorba, lahmacun,
ayran, tulumba tath

i.;ıj.ı



ı 0,05.2019
Cuma

Süt,, söğüş ,b. peynir ,haş.
yumurta, .siyah zeytin
,ekmek

Lebeni çorba, içli köfte,
çoban salata, baklava

Yayla çorba, İnegöl köf-
te(cips patates),börülce
salatası, halka tatlı

Mercimek çorba, şehriyeli
güveç. çoban sa]ata, yoğurt

l1.05.20l9
CumaıleSi

Çay,, söğiiş, b. peyniı, haş.
yumurta, , s. zeltin, Po-
ĞAÇA

Yoğuıılu aıpa şehriye çor-
ba, ta\uk döner, nohutlu
pirinç pilav, domates]i ma-
rul salata

Etli nohut, ş. li pirinç pilav,
yoğurt, elma

12.05.20|9
Pazar

Meyve suyu, Söğüş, üçgen
peynir, yumurta piyaz, ye-
şil. zeytin ekmek

Fırında sebzeli baget, dom.
soslu makarna, yoğüt, mal-
ta eriği

Süt, Söğüş, b .peynir, haş.
yumurta, teleyağı- bal, ek-
mek

Etli tfulü (fırında), ş.li pi
rinç pilav, yoğurt, elma

l3.0520l9
pazartesi

Etli patates yemeği, ş.li
bulgur pilav, çoban salata,
portakal

MERCiMEK ÇORBA,
beyaz peynir , haş. yumula
,ye§il zeytin, ,ekmek

Ezogelin çorba, nohutlu
bulgur pilav üzeli et tandır,
bostana, aylan

14.05,201 9
Salı

Lebeni çorba, nohutlu pi-
rinç pilav üzeri et tandf,
bostana, fu]umba tath

Çay söğüş, üçgen peyniı,
haş. yumurta, yeşil zeytin,
SİMiT

Tavuk baget haşla-
ma(salçalı) nohutlu bulgur
pilav, domates salata, ayran

l5.05,20l9
Çarşamba

Mercimek çorba, etli patlü-

can giiveç, yoğurtlu makar-
na, halka tatlı

Çiftlik köfte, dom. soslu
makarna, yoğurt, erik

l 6,05.20l 9

Perşembe
Süt, Söğuş ,kaşar peynir,
haş yumurta, k. kayısı ce-
viz ekmek

Yayla çorba, etli kağıt ke-
babl, çoban salata, aşu-
re(pekrnezsiz)

Frnda etli sebzeli güveç,

ş.li pirinç pilavı, cacıt, por-
takaI

l 7.05.20l9
Cuma

Meyve suyu, söğüş ,b. pey-
nir, haş yumurta, tereyağ-
bal, ekmek

Etli taze fasulye, ş.li pirinç
pilav, yoğuİt, halka tatlt

Havuçlu yoğurtlu arpa şeh-
riye çorba, tavuk külbastı,
börülce Salatasü, aşuIe
(pekmezsiz)

18,05.2019
cumartesi

Çay,b
.yumuıta, S

PoĞAÇA

peynir haş
Zeytin, söğüş,

Salçalı sebzeli tawk but
haşlama, nohutlu bulgur
pilavı, yoğurt, elma

Lebeni çorba, özbek pilav,

çoban Salata, malta eriği
Süt, meyve, b.peynir, haş.
yunurta, tereyağI,-bal,
ekmek

l 9.05,20 l 9

Pazar

Bo1 domatesli arpa şehriye
çorba, etli biber dolma,
yoğurt portakal

Ezogelin çorba, tepsi keba-
bl, aymn halka tatlı,

Çay, söğüş, PEYNiRLİ
MUSKA BÖ[üEK, haş

.yumurta, .siyah Zeytin

20.05.2019
pazartesi

Yoğurtlu bulgur çorba, fı-
rında kuru köfte, dom. sos]u

kanşık kızartma, revani

Tavuklu mantar sote, mer-
cimekli bulgur pilav, yoğurt
malta eriği

21 .05.20],9
Salı

Mercimek çorba, saray ta-

va, peynirli makama kavun
Etli kuıı fasulye, ş.li pirinç
pilav ayran, elma

Çay ,kavun, üçgen peynir,
haŞ. yumurta, y .Zeytin
SiMiT

22.05,20|9

Çarşamba

Sebze çorba, siverek tava,

ş.li pirinç pilav, dondurma
Bahçıvan kebap, dom. soslu
makama, yoğurt, erik

Süt, meyve, b .peynir, haş,
yumurta, tereyağı- bal, ek-
mek

23.05.20|9
Peİşembe

Ezogelin çorba, kıy. patlı-
can söğürme, bostana, Siıt-

laç,

Fırında tarı.ık but, safranlı

,iç pilav, domates sa]ata,

ayIan

Çay. söğüş, haş .yumuta, b

peynir, S. Zeytin, ekmek
24,05.2019
C un,]a

Lebeni çorba, midye tavuk,
nohutlu bulgur pilav, çoban
salata

Eti bezelye, peynirli tepsi
böreği, yoğurt, halka tatlı

PoĞAÇA

Süt, söğüş, haş. yumuıla,
üçgen peynir ,yeşil zeytin

25.05,20l9
cumartesi

Etli mantar sote, ş.li pirinç
pilav, yoğurt, kaıpuz

Yayla çorba, fırında kıymalı
patates akdeniz salata, don-
durma

Süt, meyve, b .peynir, haş.
yumufa, tereyağı,-bal,
ekmek

26.05.2019
Pazar

Domatesli şehriye çorba,
sade pirinç pilav üzeri et

döner, yeşil salata, dondur-
ma

MUSKA BÖREK, haş

.},ırmurta, .Siyah ze},tin

PEYNiRLiÇay, söğüş,27 .05.2019
pazartesi

Mercimek çorba, karnıya-
rık, yoğurtlu makama, aşure

Özbek pilav, z.yalh taze
fasulye, ayran, revaniurta ,b. peynir, s .siyah

EZoGELIN çorba ,haş28.05.201?
Salı |, / .,_

l

n Ljn itesı

l.j

l1ı Di
H

ı,ıa:]0.jir:lalI

Saray taya, ş.li pirinç pilav,
yoğurt, portakal

EzoGELiN ÇORBA,
meyve, kaşar peynir, haş,
yumurta, yeşil zeytin, ek-
mek

İzrnir kOfte. kısır. ayran^

halka tatlı



Ze},tin , elma ,ekmek

29.05.20],9

Çarşamba
Süt,, meyve, b .peynir, haş.
yumurta, tereyağl,-bal
,SiMİT

Çoban kavurma, ş.li pirinç
pilav, yoğurt, kavun

30,05.20l9
Perşembe

Çay, söğüş ,b. peynir, haş
.yumurta .s. ze},tin , ekmek

Kamıyank, ş.li pirinç pilav,
yoğuİt, çilek

Ezogelin çolba, çütüI ta-
vuk(cips patates), börülce
salata, sütlaç

31 .05.20l9
Cuma

Süt, meyve, b .peynir, haş,
yumurta, tereyağt- bal, ek-
mek

Domates]i misket köf-
te,peynirli makarna,marul
salata,yoğurt

Etli sebzeli güveç, pirinç
pilav, ayran, kavun

2019 HAZİRAN AYI NORMAL YEMEK LİsTEsi

AKŞAM YEMEĞİöĞLE YEMEĞiSABAHKAHVALTITARiH

Et Sote,, ş.li pirinç pilav,
yoğurt, krmıZü erik

Kıymalı kabak oturtma,
Yoğurtlu makarna, yeşil salata,
dondurma

01.06.20l9
cumartes i

Ayran, MENEMEN, kuru
kayısı- ceviz içi, b. peynir,
s, zeltin, ekmek

Yayla çorba, fııında ta-
ıuklu sebzeli güveç, Ak-
deniz Salata, aşure

Edi kapama pilav, z. ya[h taze
fasulye, al,ran, kiraz

02,06.2019
Pazar

Süt, söğüş, haş. yumurta,
üçgen peyniI, yeşil zeytin,
PoĞAÇA

Lebeni çorba, Özbek
pilav, imam bayıldı, halka
tatll

Saray taya, ş.li pirinç pilav,
yoğurt, kırmızı erik

03.06.20l9
pazartesi

Süt, kuru kayısı- ceviz içi,
üçgen peyniI, haş. yumur-
ta, yeşil, zeytin ekmek

Yoğurtlu etli patates ,

Ş.li pirinç pilav,çobaı
salata ,kırmızı erik

NoHUT
peynir, s.

Ayran, kavun^

SALATASI, b,

zeytin, ekmek

04.06.20|9
Salı

Toyga çorbaÇıtır tavuk
(€lma dilimi patates)
Marullu domates salata
Ayran, baklıVa

Mercimek çorba,Sade pirinç
pilav üzeri et tandır,Çoban
salata
Ayran,Baklava

Sü,Söğüş,Beyaz peynir
Haşlanmış yumurta
Kuru kayısı-ceviz içi
PATATEs-BiBER
KIzARTMA

05.06.20l9
Çarşamba

Ezogelin çorba,İnegöl
köfte (domates salata-
lık),Fasulye pilaki
Ayran,sütlıç

Fırında taYuk but, safranlü iç
pilaY, Akdeniz salata, Ay-
ran,Revani

Çay,Meyve,Kaşar peyniri,
Haşlanm tş yumurta
Yeşil ZeYtin YAYLA-
ÇoRBA

06.06.2019
Perşembe

Saıçalı tavuk baget haş-
lama,Ş.li pirinç pilav
Çoban salata,Ayran
meyve

Yayla çorba,Nohutlu bulgur
pilaYl üZeri et kavur-
ma,Bostana ayran
aşure

Meyve suyu,Söğüş,Üçgen
peynir
Haşlanmlş yumur-
ta,T€reyağF bal
siGARA BöREĞi

07.06.20 t 9

Cuma

ban salata, revani

Lebeni çorba, mısırlı pi-
rinç pilav üzeri et dönel,

Etli taze fasulye, ş.li bulgur
pilav, yoğurt, çilek

ceviz içi, ekmek

Çay, söğüş, kaşar peynir,
haş yumurta, k. kaylsı

08.06.20l9
CumaıleSi

üı y|p]

ijı!,'.t.,",,ı "
l-,,:] l,ıa ]]ı:ia ıt,:1

Toyga çorba, midye tavuk,
domatesli pirinç pilav, ak-
deniz salata

§l

Etli bamya, mercimekli bulgur
pilav, yoğut, kayüsl



09.06.2019
Pazar

EZOGELiN ÇORBA,
kuru kayısı ceviz içi, haş
yumurta üçgen peynir,
söğüŞ, PoĞAÇA

Yayla çorba, şehriyeli güveç^

çoban Salata, kaylSü
Ezogelin çorba, fırında
sebzeli taluk baget yoğurt,
tulumba tatlı

l 0,06.20l 9
pazartesi

süt, söğıiş, haş. yumulta,
b. peynir, s. zeytin, ekmek

Domatesli tavuk sote nohutlu
bulgul pilav, yoğurt, kayısl

Sebze çorba, kamıyarık,

ş.li pirinç pilav donduıma

Aylan,, söğüş, PEYNIRLI
BOHÇA BÖREK, haş.
yumurta,
k.kayısı- ceviz içi, ekmek

Yoğurtlu aydın köfte, ş.li pi-
rinç pilav, maıullu domates
salata.kiraz

Ezogelin çorba, kıymalı
menemen, nohutlu bulgur
pilav, yoğurt

Etli bezelye, peynirli tepsi
böIeği, ayran, kavun

Orman kebap, dom. soslu
makarna, yoğurt, kiraz

12.06.20],9

Çarşamba

YAYLA ÇoRBA, söğüş,
b. peynir, haş. yumurta,
teIeyağı- bal ekmek

Toyga çorba, etli patlıcan
güveç, sade pirinç pilav,
karpuz

Süt, söğüş ,b. peynir,
haş..yumurta , siyah zeytin
SiMiT

Süzme mercimek çorba fırında
kuru köfte, yoğuıllu kanşık
küzartma, dondulma

13.06.2019
Perşembe

Ezogelin çorba, noh .pirinç
pilav üzeri et tandıI, marullu
domates salata,baklava

Etli tiirlü ş.li bulgur pilav,
yoğuı1, kayısl

14.06.20|9
Cuma

Çay, söğüş, kaşar peynir,
haş. yumurta, yeşil Zeytin,
ekmek

Sebze çorba, sebzeli pirinç
pilav üzeri tawk biftek,
bostaİa, aŞure

Domatesli arpa şehriye çorba,
fıIında patates ofurtma, akde-
niz salata, yoğurt

l 5.06.20l 9

C umaıles i

Süt, söğüŞ, b. peynir, haş.
yumurta, .siyah zeytin,
ekmek

Domatesli et sote, sade
pirinç pilav, yoğurt, revani

Ffında tavuk but, iç pilav,
çoban salata, dondurma

16.06.20].9
Pazar

Çay, söğüş, b, peynir, haş.
yumurta, , s. ze}.tin, PO-
ĞAÇA

Süzme mercimek çorba,
tavü çöp şiş(cips patates)
marullu yeşil salata, don-
durma.

Meyve suyu, söğüş, üçgen
peynir, has. yumurta , yeşil
zeyin ekmek

|,7 .06.2019
PazaıleSi

Etli kabak musakka, pey-
nirli makama, yoğurt,
krrmızı erik

Lebeni çorba, tavuk kavurma
bulgur pilav akdeniz salata
donduıma

Süt, Söğüş, b, peynir, haş.
yumurta, teleyağı- bal,
ekmek

l8.06.20l9
Salı

Taıuklu k6ğt kebabı, sade
pirinç pilav, akdeniz sala-
ta, ayran

Lebeni çorba, içli köfte, çoban
salata. revani

l9,06.20 ] 9

Çarşamba

MERCiMEK ÇoRBA,
beyaz peynir, haş. yumul-
ta, yeşil zeytin, ,ekmek

Lebeni çorba, fırında kuru
köfte, yoğurtlu kanşlk
kzartma, halka tatlt

Mercimek çorba, kıymah pat-
lıcan söğiırme, bostana, süt|aç

Çay kavun, üçgen peyıir,
haş. yumurta, yeşil zeytin,
SiMiT

20.06.20],9
Perşembe

Ezogelin çorba, noh. bul-
gur pilav iizeli et tanür,
bostana, ,donduıma

Çiftlik köfte, dom. soslu ma-
kama, yoğurt, kavun

Süt, söğüş, kaşar peynir,
haş yumurta, k. kayısı
ceviz ekmek

2|.06.2019
Cuma

Etli kuru fasulye, ş,li pi
rinç pilav, çoban salata,
yoğuİt,

Domatesli tavuk sote, ş.li bul-
gur pilav, yoğut, kavun

Meyve Suyu, söğiiş, b.
peynir, haş yumufa, tere-
yağ- bal, ekmek

22.06.20|9
cumartesi

Yoğurtlu etli patates, dom.
bulgur pilav çobaİü salata,

şeftali

Ezogelin çorba, tawk külbas-
tl(domateS,bibel)böriılce sala-
ta, aylan

Çay, Söğüş, b. peynir haş.
yumuıta, S. zeytin, Po-
ĞAÇA

23.06.2019
Pazaf

Taıııklu mantar sote. meı-
cimekli bulguı pilav, ay-
raı, şeftali

Etli patllçan musakka, ş.li pi-
rinç pilav, ayran, dondurma

Süt, söğüş, b. peynir, haş.
yumurta, teleyağı,-ba],
ekmek

24.06,2019
Pazatesi

Macar gulaş, nohutlu bul-
guİ pilav, yoğut, karpuz

lata, ayran

Fırında sebzeli misket köfte,
peynirli makama, akdeniz sa-

25.06.2019
Salı

Çay, söğüş, PEYNiRLi
MUSKA BÖREK, haş
yumurta, ,siyah zeytin

Etli bezelye, peynirli tepsi
böreği, yoğurt, dondurma

Lebeni çorba, çltıI tavuk(elma
dilimi patates) çoban salata,
revanill

26.06.20|9
Çarşamba

EZOGEL1N ÇoRBA,
söğüş, kaşar peynir, haş.
yumurta, yeşil zeytin, ek-
mek

l}z Diy't, {A
ğl§ltes,H]l
il,,,r:lı_ii],j.:i

l1.06.2019
Salı

Etli kuru fasulye, ş.li pirinç
pilav, yoğuı1, karpuz



27.06.20|9
Perşembe

Çay. söğüş, üçgen peynir,
haş. yumuna, y, zeytin
SiMİT

Mercimek çorba, etli kabak
güveç, yoğurtlu makama, ka_
vlsl

lzmir köfte, kısır, ayran,
kayısı

28.06.2019
Cuma

Süt, meyve, b .peynir, ,

tereyağü- bal, ekmek
Süzme mercimek çorba, tepsi
kebabı, aylan, halka tatlı

Lebeni çorba, kamıyarık,
ş.li pirinç pilav, , şeftali

29.06.20 |9
cumartesi

Çay, söğüş, haş .yumurta,
b. peynir, s. zeytin, ekmek

Etli nohut yahni, ş.li pirinç
pilav, domates Salata, yoğurt

Fırında tavuk but, iç pi
laY, çoban salata, a}Tan

30,06.20l9
Pazar

süt, söğüş, haş. yumurta,
üçgen peynir, yeşil zeytin,
PoĞAÇA

Etli bamya, ş.li pirinç pilav,
yoğurt, karpuz

Özbek pilav, imambayıldı,
ayran, revani

2019TEı4UZ AYI NORMAL YEMEK LİSTEsi

ÇA§ALAİ
rsıtesi

AKSAM YEMEGIÖĞLE YEMEĞİTARiH SABAHKAHVALTl

Taluk Sote, nohutlu bulgur
pilaV, yoğurt, karpuz

Çay, NOHUT SALATASI,
b. peynil, haş. yumurta s,

Ze}.tin, ekmek

Etli kulu fasulye, ş.li pirinç
pilav ,yoğurt, şeftali

01.07.20l9
pazartesi

Kamıyank, ş.li pirinç pilav,
yoğurt uzüm

Ezogelin çorba, .pirinç pi-
lav üzeri et tandır. semiz
otlu domates salata, aylan

EZoGELiN çorba, haş.
yumurta, b, peynir, s .siyah
zey,tin , elma,ekmek

Ezogelin çorba, firnda kuru
köfte, yoğurtlu karışık kı-
zartma İevani

Etli patllcan musakka, ş.li
pirinç pilav, ayran kavun

03 .0,7 .20|9

Çarşamba

Süt,, Söğüş, b .peynir, haş.
yumurta, tereyağı,-bal
,SiMiT

Orman kebap, dom. soslu
makarna.
yoğult, karpuz

Süzme mercimek çolba,
midye tavuk (cips patates)

marullu yeşil salata, don-
durma

04.07.20l9
Perşeınbe

Etli bamya, mercimekli
bulgul pilav, yoğurt, kayun

Lebeni çorba, içli
semizotlu domates
revani

köfte,
salata

Çay, PATATES- BIBER
KlZARTMA, kaşar peynir.
haş. yumurta, k. kayısı
ceviz içi, ekmek

05,07.2019
Cuma

Domatesli arpa şehriye çor-
ba, sebzeli pirinç pilav üzeri
tavuk biftek, çoban salata,
aylan

Mercimek çorba, kıy patlı-
can söğiirme, yoğut revani

Süt, söğüş, haş yumurta
üçgen peynir, yeşil zeytin
PoĞAÇA

06.0,7.2019
cumartesi

Etli ttirlü (tencerede),ş.li

bulgur pilav yoğuf, kırmızı
erik

Domatesli taıuk sote, ş.li
pirinç pilav yoğuı1, karpuZ

0,7 .0,7 .20|9
Pazar

Lebeni çorba, salçalı bulgur
pilav üzeri et tandll, marul-
lu domates salata, revani

Saray tava, ş.li pirinç pilav,
ayran, kavun

Meyve suyu, söğüş, PA-
TATESLI BOHÇA BÖ_
REK, haş. yumuna, y z€y-
tin, ekmek

08.07,2019
pazartesi

Dom. şefuiye çorba, tavuk
külbastı ( elma dilimi pata-
tes),çoban salata, dondurma

ÖzUek pilav, zeytinyağ|ı
fasulye, yoğurt, karpuz

YAYLA ÇORBA, söğüş, b
peynir, haş. yumuna, tere-
yağı- bal ekmek

09,07.20l 9

Salı

Mercimek çorba, kıy, me-
nemen, yoğun, aşule

Lebeni çorba, ıepsi kebabı,
bostana. halka tatlı

Siıt, söğüş, b. peynir,
haş.yumurta , kuru kayısı -
ceviz içi ,SiMiT

|0.0,7 .2019

Çarşamba
A

u7. Di|t.

lirl]ıa ]Jn.ji6riti

l 02 -o1 .2019

I Suı,
I

l

Ayran, menemen, kavun, b.

peynir. s, zeytin, ekmek

| Çay. söğüş. haş. yumuna,
b. peynir, s. zeyrin, ekmek


