Çay, , söğüş ,kaşaı peynir,
haş .yumuna, yeşil zeytin,
ekmek
Süt,, söğüş ,b, peynir ,haş.

14.11.20l9
Perşembe

l5.11.2019
Cuma

|,7

Etli bezelye ,ş.li pirinç

Meyve

Etli bamya, bulgur pilavı

PazateSi

19.

su}.rt, Söğüş, üçgen

şil. zeltin ekmek
Süt, meyve, b .peynir, haş.
yumuıla, teleyağı- bal, ekmek

18.11.2019

MERCİMEK

l 1.20l9

ÇORBA,

Salı

beyaz peynir , haş. yumuda
,yeşil zeytin. ,ekmek

20,l ].20l9
Çarşamba

Çay meyve, üçgen peynif,
haş. yumuıla, yeşil zeytin,

2l.|L20|9

süt, söğüş ,kaşar

SiMİT

haş yumurta, k. kayısı ceviz ekmek

22.|1.2019
Cuma

Meyve Suyu, söğüş ,b. peynir, haş yumurta, tereyağbal, ekmek

Çay , b. peynir

|.20|9

Cumal1eSi

24.|1.2019

EZOGEL1N

ÇORBA,

rneyve, kaşar peynir, haş.
yumurta, yeşil zeytin, ek-

Sa]ı

et

taJıdıI, havrrçlu mor lahaıalı
gtibek(aysberg) Salata, ayIan

Etli

bezelye, pirinç pilav

yoğurt elma

mek

Çay

.mandalina, üçgen
peynir, haş, yumurta, y
.Zeytin SIMIT
Süt, meyve, b .peynir,

.|1.z019
Çarşamba
2,7

28.11.20l9

Mercimek çorba, firında
levrek- çupra -alabal t (iasulye piyaz) ,rokalı yeşil

Tavü

iımik helva

kavuıma, ş.li pirinç

pilav marul cacığl, portakal

Çiftlik köfte, peynirli

ma-

lı

buJgur pilav ,beyaz-mor
lüanalı marul salata, ayran
Boranı , sade pirinç pilav,
yoğurt , portakal

Etli bezelye, peynirli ıspanakh bohça böreği ,ayan,
halka tatlı

,

iç pilav,

domatesli marul

salata, a}T aİı

Etli kabak musakka, domates Soslu makama, yoğurt,

Süt, söğüş, haş. yumurta,
üçgen peyniI ,yeşi) zeytin
PoĞA

çorba, çıtll tapatates)domateS

l.iJdlIl,i.]

ÇABA!.it
itcs
nl3

]iıjtaı?s

ğurtlu çorba, çıtır
bulgur pilav revani

ta-

salçah

Etli nohut yemeği, ş.li pi-

rinç pilav, turşu, alran

Et dönel ,sade pirinç pilav
meysim salata, ayIan

Ezogelin çorba, biber dol-

aşule

Ezogelin
!.ı]k(cipS
Salata,

Etli yoğurtlu patates yeme-

ği, havuçlu pirinç

pilav,

elma
Yayla çorba, çoban kaıı.ırma bulgur pilav, domatesli
marul salata ,
Havuçlu arpa şehıiyeli yogöbek(aysbelg)salata,

ğurtlu çorba, midye taluk(cips patates), börülce
Salata, Ievani

Fırında tavuk but, safranlı

Süzme mercimek çorba, içli
köfte. meVSim salata, siıtlaç

Uz.

Haıııçlu arpa şehriyeli yo-

Tavuk sote, ş.li pirinç pilav,
yoğut, elma

Çay, söğüş, haş .yumurta, b.

Cuma]1eSi

Macar gulaş, pirinç pilav,
mevsim salata, a}Tan

Kapama pilav, z .yağlı bar-

29.11 .2019

30.03.2019

,

ma, yoğurt, elma

teIeyağü- bal, ekmek

Cuma

Toyga çorba, ta\uk döneI
pirinç pilav ,mevsim salata,

kama, yoğurt, portakal

Perşembe

peynir, s. zeytin, ekmek

pi

lav, yoğurt, elma

ıuk(biber furşu),

Fırında sebzeli baget, salça-

tereyağü,-bal,

yumLırta, .siyah Zeytin

26.1|.2019

çorba

süt, meyve, b .peynir, haş.

Çay, söğüş, PEYNiRLi
MUSKA BÖREK, haş

pazartesi

Süzme mercimek

sade pirinç pilavl üzeri

.wmurta, s. ze}tin, mandalina, POĞAÇA

ekmek

25,l1.20l9

,yoğurt , elma

bunya, alıran, muz

yumuıta,

Pazar

haş

pilav, yoğurt, halka tath

ayran

sa]ata,

peynir,

Perşembe

23 .|

yeşil salata, ayran

Taıuk but haşlama , ş.li
pirinç pilav marul salata,

peynir, yumurta piyaz, ye-

Pazar

,

Çay,, söğüş, b. peynir, haş.
yumurta, , s. zeytin, Po-

ĞAÇA

.|1.20],9

vurma

jmek

süZme

Salçalı arpa şehıiye çorba,
pirinç pilav üzeri tavuk kaMantarll et sote, ş.li bulgur

_ekmek

l6,l1.20l9

pilav, yoğurt, turşu

meIc
çorba,
lahmacun, ayran, halka tatlı

yumuıla, .siyah zeytiı

cumartesi

Etli taze fasulye, ş.li pirinç

Tas kebabı, pirinç

pilav,

akdeniz salata, alran

Süzme mercimek çorba,
meyhane pilavı, ma.rul salata. yoğurt

Etli

pathcan güVeç

,Sade

pirinç pilav ,a}Taı, halka
tatlı

Etli taze fasulye, ş.li bulgur
pilav, yoğurt, elma

2019

TARiH

ARALIK AYI NORMAL YEMEK LiSTEsi

SABAHKAHVALTI

öĞLE YEMEĞi

Süt, meyve, b .peynir, haş.

0|.12.2019
Pazar

yumurta,

AKŞAM YEMEĞi

Kapama pilav, z.yağ\ barbunya, yoğurt, muz

tereyağt,-bal,

ekmek

Çay, söğüş, peynirli yufka
börek, haş .yumurta, .siyah

02.12.20|9
pazartesi

Ezogelin çorba,lahmacun,
ayran, halka tatlı

Zeytin

Etli

bamya, mercimek]i
bulgur pilav, yoğurt, muz
Yoğurtlu arpa şehriye çorba, İnegöl köfte börillce
salata .Ievani

Süt, meyve, kaşar peynir,
haş. yumuıla, yeşil zeytin,

TaWk Sote, nohutlu bulgur
pilav, yoğurt, elma

Süzrne mercimek
firında balık. rokalı

Çarşamba

Çay. Ezogelin çorba, üçgen
peyniı, haş. yumufa,

Etli yoğuflu patates yemeği, ş.li pirinç pilav, maıul

Frnda tawk but, saflanll
iç pilav, mevsim salata,

05. 12.20l 9

Çay börülce

Ezogelin çorba firında sos-

03.12,20l9
Salı

poğaça

04.12.20 |9

y.zeytin ekmek

b..pe}nir,

Perşembe

s

salatasl,

.siyah zeytin

elma, ekmek

, meyve

06.12.2019

Süt

Cuma

haş. yumurta,

poğaça

,

kaşar peynir,

indık ezmesi,

sa]ata. mandalina

lu

misket köfte ,fasulye

piyaz, alran,

Fırında sebzeli baget,

pirinç pilavı, yeşil

sade

salata,

Pazaİ

tereyağı- bal, ekmek

pirinç pilav, mevsim salata,

09.12.2019
pazartesi

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

Yoğurtlu aıpa şehriye çorba, yufkalı taı,rık kebabı,

b

Etli nohut yahni, ş.li pirinç
Yoğurtlu aydın köfte, ş.li

.peynir,

portakal

rokalı reyhanlı marul sa]ata,
halka tath

l0. l2.20 l 9

Salı

Süt, Söğiiş, haş. yumurta,
üçgen peynir ,yeşil zeytin,

Melcimek çorba,fırında
balık havuçlu rokalı yeşil

Çay, yayla çorba,

Mantarll et sote bulgur pi-

simit

l l,l2.2019

üçgen

Çarşamba

peynir, haş. yumurta, yeşi].

12.12.2019
Perşembe

Çay elma, nohut salatasl

zeltin ekmek

Süt ,haş. yumurta ,b. peynt,
s .siyah zeyin , elma, poğa-

13.12.20|9

Cuma

ça

Ezogelin çorba,, meyve, b

|4.|2.2019

.peynir, haş. yumurta, tereyağı,-bal, ekmek
Ça,v, Söğüş .b. peynir, haş
.yumurta.s. ze_ılin . ekmek

cumartesi

l5.12.20|9
Pazar

Çay, yayla çorba,kaşar peynir, haş .yumurta, k ,kayısı

|6.|2.20l,9

pazartesi
Uz. Diyt.
H

çA§ALAt
U
[J;

,

b. peynir, s. zeytin, ekmek

ite§

l,ıa:]a.lirı.sü

salata, irmik helva
lav, cacık, hurma

Kağlt

kebabü, peynirli ma-

kama havuçlu brokoli salata
,yoğurt

Etli bezelye, ş li pirinç
lav, yoğurt, poılakal

pi

Toyga çorba, pirinç pilav
üZeIi ta\uk tandll ,mevsim
salata. halka tatlı

Fırında etli sebzeli güveç,

sade pirinç pilav, al,

an,

hulma

Yoğurtlu aydrn köfte, pata-

tesli tepsi böreği

,marul

yemeği, ş.li

Yoğurtlu patates yemeği,
salçalı bulgur pilav , marul

kaparna

Süt, meyve,

ekmek

Etli bezelye

pirinç pilav, yoğurt muz

pilav, turşu, yoğurt

08.12.20l9

Zertin

ayran

salata, elma

Mercimek çorba,
yumurta piyaz, y

peyntr,

sa]ata. irmik helva

ayran

07.r2.2019
cumartesi

çorba,
maru]

Yayla çorba, salçalı tavuklu
pidnç pilav

,mevsim salata, revani
Mercimek çorba, frrında
sebzeli baget, marul salata,
sütlaç

Etli kufır fasulyeş.li
pilav ,turşu, ayran

p

jlinç

Sebze çorba meyhane pila-

vı,yoğurtlu

karnabahar

kıZartma,aşure

Süzme meIcimek çolba ,et

tandlrlü pirinç pilav havuçlu
marul salata, ayfan
Frında etli sebzeli güveç,

sade pirinç pilav, marul
cacık hurma

Sebze çorba, çıtlr

tapatates)
mevsim salata, sütlaç

ııık,(elma dilimi

Ezogelin çorba,

fürında

klymalü patates bulgur
lav, yoğurt

pi

Yayla çolba, fınnda tavü
baget ,havuçlu marul salata
,fulumba tath

Havuçlu yoğurtlu brokoli

çorba , özbek pilav, z. yağlı

1,7.12.2019

lı

Sa

t

8. l 2.20

l9

Çarşamba
|9.12.2019
Peışembe

salata _mandalina

barbunya, irmik helva

Süt, haş yumurta ,üçgen
peynir, portakal, yeşil zey-

Fırında sebzeli tavuk incik
,şehriyeli bulgur pilav, yo-

Bahçlvan
makarna
,yoğurt

pilav, yoğurt, furşu

Meyve suyu,

Et paça, pirinç pilav,

yumurta, tereyağü- bal

Kuru fasulye, ş.li

Çay, , söğüş ,kaşar peynir,

ekmek

Mercimek çorba, söğüş

pazartesi

peynir ,haş. yumurta,
zeyin ,ekmek

,b.

.siyü

aylan
Toyga çorba, fırında kıyma-

lı

patates, akdeniz salata,

İzmir kofte,peynirli makarna, cacık, elma

SüZme mercimek çorba,
fırında balık (fasulye pi
yaz), rokah marul salata,

irmik helva

içli

Yayla çorba,

Ezogelin çorba kly.,patates

Çarşamba

Meyve suyu, söğüş, iiçgen
peynir, yumufta piyaz, ye-

26.12.2019

Silt, meyve, b .peynir,

haş.

,

haş,

Salı
25.12.2019

şil. zeytin ekmek

21.12.20|9
Cuma
28.12.2019

I

Süt, beyaz peynir

yumurta,yeşil

zeytin,

k.

kayış-ceViz, poğaça

Mercimek çorba, meyve,

cumartesi

üçgen peynil, haş. yumurta,
yeşil Zeytin, ekmek

29.12,20|9
Pazar

süt, söğüş ,kaşar

30.12.2019
pazartesi

3|.12.20ı.9

Salı

Diyı
H

j.;]f,ili,i]

nü
U

Yayla çorba, Söğüş ,b, peynir, haş yumuıta, ekmek

peynir

haş

.yumuıta, s. ze},tin, mandalina, simit

ÇABALA8
teŞi

lna:,l!]tanesı

köfte,

Mantarlı tavuk sote, nohutlu
pirinç pilav, yoğuı1, e]ma

Ezogelin çorba firurda soslu
misket köfte ,nohut piyaz,
sütlaç,

Salçalı ekşili köfte , bulgur

pilaY yoğurtlu kamabahar
salata, elma komposto

Mercimek çorba,kıy. pan
caİ, yoğurt, revani

mevsim salata, aşule

ofurtma yoğurt]u kamabahaı kızaılma, sakızh muhal-

Taluk haşlama,

ıspanaklı

bohça böreği, yoğurt ,elma

Özbek pilav.

z

.yağlı. bal.

bunya, yoğurt, elma

Ezogelin çorba, nohutlu
pirinç pilav üzeli tavuk
kavuıma. akdeniz salata,
ayran

peynir,

haş yumurta, k. kayısı ceviz ekmek

Çay , b.

pirinç

pilav, yoğurt, turşu

Toyga çorba, taluk tandırh

iç

pilav ,mevsim

salata,

halka tath

Iebi

yumurta, tereyağü- bal, ekmek

Perşembe

Zartma, sütlaç

portakal

Çay,, söğüş, b, peynir, haş
yumurta, , s. zertin, simit

24.12.2019

üz.

nabahar salata.elma

Taıuk but haşlama, şehriyeli pirinç pilav, marul salata,

haş.yumurta, yeşil zeytin,

23.12.20|9

, Çoban kar,ı.ırma ,sade
pirinç pilav, yoğurtlu karMercimek çorba, kayseri
köfte, yoğurtlu karışık kı-

Ze},tin, ekmek

22.I2.2019
Pazaf

pirinç

salata

yosalata,
revani
brokoli
ğurtlu

Yayla çorba, söğilş ,b. peynir, haŞ..yumuta , Siyah

cumartesi

Kuru fasulye, ş.li

kebap, peynirli

akdeniz

Söğüş
yufka
haş,
börek,
,patatesli

,poğaça

.l2.2019

ğurt, portakal

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

yumufa,yZeytin,ekmek
Süt, meyve, b .pelııir, haş.

20.|2.2019
Cuma
21

cevjz içi, ekmek

Kapama pilav, z.yagh plfaSa, yoğurt, mevsim komposto

Frrmda sebzeli tavuk incik
,şehriyeli bulgur pilav, yoğurt, portakal

Etli tülü, ş.li pirinç pilav,

yoğurt,elma

Çoban karı.ırma, ş.li pirinç

Çiftlik köfte bulgur pilav,
brokoli Salata, elma

Ezogelin çorba, soğan ke-

Alaca çorba, firlnda kıymalı kamabahar, yoğurt, irmik

Tavuk but haşlama,

helva
Boranı, pirinç pilav, yoğurt,
elma

pilav, yoğurt, portakal

babı, atran, halka tatlı

sade

pirinç pilav, mevsim salata,
a}Tan

,

TABLO

2-

BiR YILLIK STANDART DİYET MENÜLERİ

20ı9 OCAK AYI DiYET
IARlH

SABAH KAHVALTI

01.01.2019

Süt, kaşaİ pe}Tiri, yumurta
yeşil zeytin, söğüş

Salı

YEMEKLERi LİsTEsi

öĞLE YEMEĞi
z.ya[Il

Tarhana çorba tawk kavurma, z. yağlı kabak, ha-

Mercimek çorba,et kavurm4 z, yağb türlü, Iokalü

Mantar çorba, taıırk çöp şiş,
z. yağlı pırasa akdeniz sala-

Sebze çorba, fırında kuru

köfte,
fasulye

02.01.2019

Çarşamba

03.01.20l9
Perşembe

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

AKŞAM YEMEĞİ

,haıuç

salata, yo-

ğurt

yeşil saiata, yoğuı1
Süt, yumurta, kaşal peynid,
yeşil zeltin, söğüş

ta

çorba, et haşlama,

z

Lebeni çorba, et tandür

z,

Şehriye

.yağh pazı, mevsim salata,

yoğurt
04.01.2019

Cuma
05.01 .20 ] 9

Cumanesi
06.0 1.2019

Pazar
0,7

,01.20|9

pazartesi

Süt, yumurta, kaşar peyniri, k.kayısı ,ceviz içi, söğüş
Stit, kaşar peyniri, yumurta
yeşi] Zeytin, söğüş

yoğurt

Ezogelin çorba, et kawrma,
z. yağlı bezeiye, marul sala-

ta, yoğurt

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kaylsl, ceviz içi, söğüş

Düğlin çolba, fırında kuru

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil Zeytin, Söğüş

Salçah. pirinç

19.01 ,2019

Çarşamba

10.0l,20l9

Süt, yumurta, kaşar peyniri, k.kayısı,ceviz içi, söğüş
süt, kaşar pe}.rıili, }umurta

yeşil Zeytin, Söğüş

Süt, yumurta, kaşar peynir

Perşembe

k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

l1.0l,20l9

süt, yumurta, kaşal peynili,
yeşil Zeytin, söğüş

yağlı

bamya, haVuç salata, yoğuft

çorba

,el

haşlama ,
z .yaell
karnabahar,mevsim salata,

Sebze çorba, firında kuru
köfte, z .yağh fasulye marul
Salata, yoğurt
Mercimek çorba, firında
baget , z, yağlı ttirlü, yeşil
salata, yoğurt
Domates|i şehriye çorba, et

haşlama, z .yağlı ıspanak,

Siit, yumuıta, kaşar peyniri,

Salı

yeşil Zeytin, söğüş

mevsim Salata, yoğurt
Lebeni çorba, et tandür Z
,yağll pırasa, akdeniz Salata,
yoğurt
Ezogelin çorba, et kavurma,
z. yağlü kamabahar, mevsim
salata , yoğuİt
Düğün çorba. fırında kuru
köfte, z. yağlü bamya, marul salata, yoğuİt
Talhana çorba ,et haşlama
, z .yağlı kabak ,havuç salata, yoğurt
Sebze çorba, fırında kuru

l6.01.20l9

Süt,yumuİta kaşar peyniri,
k.kayısr .ceviz içi, söğüş

fasulye, yeşil salata,
Mercimek çoıba fırında baget,
z, yağlı türlü, akdeniz salata,

Cuma

l2.01.20l9
cumartesi
1

3.0 l .2019

Pazar

t4.01.20l9

pazartesi

l5.01.20l9

Çarşamba

h.Di,|L

m

l

Süt, ,yumurta ,kaşal peyni
ri, k.kayısü ,ceviz içi, söğüş
Süt, kaşal peyniri, yumufa
),eşil Zeytin, Söğüş

sıit, yumurta, kaşar peynil
k. Kaylsl, ceviz içi, Söğiiş

i ıti

köfte,
yoğurt

Düğün çorba, baget haşla-

ma , z
Salata

yoğurt
08.01.2019
Sa]ı

yoğurt

Yayla çorba, tavuk tandf,
z,yağh fasulye, mevsim
salata, yoğurt

yağlü pırasa, Akdeniz salata,

köfte, z.

luçlu marul salata , yoğurt

z.yael1

.yağh türlü, havuç

yoğut,

Sebze çorba, tavuk biftek ,
z. yağh mantar, akdeniz
salata, yoğurt

Şehriye çorba, tavuk ka-

ıurma, z.yağlı bamya, mevSim Salata, yoğurt
Lebeni çorba, tavuk çöp şiş,
z. yağIı pazı, Akdeniz salaIa

Tarhana çorba tawk kawrma, z .yağh kabak, mev-

sim salata, yoğurt
Mantar çorba, ta\,ıık çöp şiş,
Z. yağh mantar, yeşil piyaz ,
yoğurt
Yayla çorba, tavuk tandır, z
,yağlı fasulye, havuç salata,
yoğurt
Domates çorba, baget haşlama , z .yağh tüIlü, marul
salata yoğurt,

Sebze çorba, taıuk biftek

,

z. yağlı kabak, akdeniz salata, yoğurt

Şehriye çorba, tavuk kaııırma, z .yağlı pırasa, mevsim salata, yoğurt

Lebeni çolba, taYuk çöp şiş,

Z. yağh

mantar, ha\,ı]çlu

marul salata

Tarhana çorba

taluk

ka-

ıurma, z .yağlı kabak, yeşil

piyaz, yoğurt
Mantar çolba, tavuk çöp şiş,
z.yağlt mantar, Akdeniz salata
yoğurt

1"1.01.2019

Süt, yumuna, kaşar peynir k.

Perşembe

Kayısı, ceviz içi, söğüş

l8

Yoğurtlu bulgur çorb4 et haşlama, z. yağlı plrasa, mevsim
salata. yoğuİt

Cuma

Süt, yumuıla kaşar peyniri,
k.kayüsl ,ceviz içi, söğüş

Düğiin çolba. fırında kuru

l9.01,2019
cumartesi

Süt, yumurta kaşar peyniri,
k,kaylS1 ,ceviZ içi, söğüş

Ezogelin çorba, et kawrma,
z. yağll mantar ,havuç sala-

.0l -20l9

Süt, kaşar peynili, yumurta

20.0].20]9
Pazar

yeşil zeytin, söğüş

21.0l .20|9

Süt, yumurta, kaşar peynir
k, Kayüsı, ceviz içi, söğüş

pazartesi

köfte, z. yağlı kabak, marul
salata, yoğurt

ta, yoğurt

Düğün çorba. firında kııru
köfte, z. yağlı bamya, akdeniz salata, yoğurt

Yayla çoıba, tavuk

tandlr,

z.yağl1 domates, yeşil salata

yoğurt

Salçalı pirinç çorba, baget

haşlama

, z.yağh tii[lü,
mevsim salata yoğurt,
Sebze çoıba, taluk biftek ,
z. yağlı fasulye, akdeniz
salata, yoğurt

Şehriye çorba, tavuk kavurma, z .yağlı pazı, mev-

Mercimek çolba, et haşla-

sim salata, yoğurt
Lebeni çorba, tavuk çöp şiş,

,mevsim salata, yoğurt

salata

ma,Z.yağlıkabak

Sebze çorba, firında kuru

z. Yağlı

pırasa, Akdeniz

Tarhana çorba ta\,ı]k kaıurma, z .yağlı kabak, yeşil

22,01 .2019

Süt, yumurta, kaşar peyniri,

Salı

yeşil zeytin, Söğüş

köfte,

23.01.z019

Süt, yumuıla kaşar peyniri,
k.kayısı ,ceviz içi, söğüş

Yoğurtlu bulgur

piyaz, yoğ]jrt
Maİıtar çorba, tawk çöp şiş,

lü, yeşil Salata, yoğuı1

Salata yoğurt

Çaışamba

Süt, kaşar peynili, yumurta

24.01.2019
Perşembe

yeşil zeytin, söğüş

25.01.2019
Cuma

k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

26,0l.
cumartes

Süt, yumurta, kaşaI peynil

20l9

Süt, yumuıla, kaşaI peyniri,
yeşil Zeytin, söğüş

i

Pazar

Sıit, yumulta , kaşaİ pe},niri, k.kayısı ,ceviz içi, söğüş

28.0l .20l9

Stit, yumurta, kaşal peynil

329.01.2019

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil Zeytin, söğüş

2,7

.01

,2019

pazartesi

k. Kayısı, ceviz içi, söğiiş

Salı

z .yağlı

,marul salata, yoğurt

fasulye

çolba
,baget f]r]nda, z, yağh tüI-

Çarşamba

I
I

31.01.2019
Perşembe

Yayla çorba, tavuk tandf,

yoğurt

salata yoğurt,

Lebeni çorba, et tandır z.
yağlı pazı, Akdeniz salata,

:,M

Z,yağb bamya, yeşi| salata,
yoğurt
Ezogelin çorba, baget haşlama , z .yağlı türlü, haruç

har, mevsim salata, yoğurt

Sebze çorba, tavuk biftek ,
z. yağlı fasulye ,marul salata , yoğurt

matesli marul salata, yoğurt
Meıcimek çorba, baget

sim salata, yoğurt
Lebeni çorba, tavuk çöp şiş,

yeşil Salata, yoğurt

Salata

Salçalı pirinç çorba, et ka-

vuma, z. yağlü kamaba-

Düğün çofba. fırında kuru
köfte, z. yağlü bamya, do-

haşlama , z.yağh kabak,

Şehriye çorba, tavuk kalurma, Z.yağh kabak. mevz. yağb mantar lokah yeşil

tavuk

Sebze çorba, fırmda kuıu

Tarhana çorba

Stt, yumurta. kaşar peyni
ri. k,karsı .ceviz içi. sögüş

yoğut
Mercimek çolba,et kavurma, z, yağ|ı. tiırlü, rokah

mevsim Salata , yoğuf
Mantar çorba, tavuk çöp şiş,

Süt, yumurta, kaşar peyni
ri, k.kayısı ,ceviz içi, söğüş

haşlama

çAEıiAi
esü

Akdeniz

Domates çorba, et haşlama,
Z. yağlı pırasa , mevsim
Salata, yoğurt

köfte, z.yağlı fasulye, çoban
Salata,

30.01.2019

z.yağlı mantar,

]lajia1'!j

yeŞil salata, yoğurt

Mercimek çolba,

,

baget

z.yağlı

kabak, yeşil salata, yoğuıt

vtrma,

z

z

.yağlı

ka-

bezelye,

.yağh kabak, Akdeniz

salata yoğurt

Lebeni çorba, tavuk çOp şiş,
z. Yağlı pırasa, Akdeniz
salata

2019 ŞUBAT

AYI DİYET YEMEKLERi LİsTEsi

SABAH KAHVALTI

TARIH
01.02.20l9

Süt, kaşar peyniri, yumurta
yeşil zeytin, söğüş

Cuma

02.02.20]9
CumaıleSi

Süt, yumuda, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğiiş

03.02.2019

Pazar

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil zeytin, söğüş

04.02.2019

Süt, yumurta, kaşar peyni-

pazartesi

ri, k.kayısı ,ceviz içi, söğiiş
Süt, kaşaİ peyniri, yumuta
yeŞil Ze}tin, söğüş

05.02.2019

Salı

Çarşarnba

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

07.02.20|9

Siit, yumuıla, kaşar peyniri,

06.02,2019

yeşil Zeytin, söğüş

Perşembe

AKŞAM YEMEĞi

OGLE YEMEGI
Sebze çorba, fıruıda kuru

köfte,
fasulye

,haıuç

z .yağ|ı

salata, yo-

ğurt

Mercimek çorba,et kavulma, Z, yağh turliı, rokalı

yeşil salata, yoğuı1

Süt, yumurta, kaşar peyniri, k.kayısı,ceviz içi, söğüş

Cuma
09

-02.20],9

l0.02.20l9

Düğiin çorba, baget haşla-

yağlt pırasa, Akdeniz salata,

yoğurt

Sebze çorba, taıuk biftek ,
mantar, akdeniz
salata, yoğurt

lurma, Z.yağh bamya, mev-

karnabahar,mevsim salata,

ta

Sebze çorba, fırında kuru
köfte, z .yağh fasulye marul
Salata, yoğurt

Tarhana çoIba tavuk kaıurma, z .yağlı kabak, mev-

wç salata, yoğurt
Salçalı. pirinç çorba ,et
z .ya[h
haşlama ,

Şehriye çorba, tavuk ka-

sim salata, yoğurt
Lebeni çorba, tavuk çöp şiş,
z. yagh pazl, Akdeniz sala-

Sim salata, yoğurt

Mantal çorba, tavuk çöp şiş,

yeşil Zeytin, Söğüş

Süt, yumuıla, kaşar peynir

Domatesli şehdye çorba, et

Yayla çorba, ta\T ık tandlr, Z
,yağlı fasulye, havuç salata,

Salata, yoğuİt

haşlama, z .yağlı ıspanak,

12.02.20l9
Salı

Süt, ,yumuıla ,kaşar peyniri, k.kayısı ,ceviz içi, söğüş

et ka\urma,
z. yağlı kamabahar, mevsim

|3.02.20|9
Çarşamba

Süt, kaşar peyniri, yumuıla
yeşil zeytin, söğüş

l l4.02. 20 |9
Perşembe

Süt, yumufa, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

|5 .02. 20|9

Süt, yumurta, kaşaİ peyniri,
yeşil zeytin, söğüş

mevsim Salata, yoğurt
.yağlü pırasa,

akdeniz salata,

yoğufi
Ezogelin çorba,
salata , yoğuı1

Düğün çorba. fırında kuru

köfte, z.

yağlı

bamya, maıul Salata, yoğurt
Tarhana çoıba ,et haşlama
, z .yağlı kabak ,havuç sa-

salata yoğurt,

Sebze çorba, tavuk biftek

,

z. yağlı kabak, akdeniz salata, yoğurt

Şehriye çorba, tavuk kaVurma, Z .yağh prrasa, mevsim salata, yoğurt

Lebeni çorba, tavü çöp şiş,

Z. yağlı

mantar, havuçlu

köfte,

vrrrma, z .yağh kabak, yeşil

ils
Mercimek çorba

piyaz. yoğurt

z.yağlı
fırında

|1.02.2019
Pazar

Yoğurtlu bulgur çofba,

l8.02.2019
pazartesi

süt, yumurta kaşar peyniri,

Düğün çorba. firında kuru

,ta ]!_iii!a§i

Domates çorba, baget haşlama , z .yağlı ttıIlü, marul

Tarhana çorba

Siit, yumurta, kaşar peynir
k. Kaylsı, ceviz içi, söğüş

fEtInP

yoğurt

Sebze çorba, frrında kuıu

Süt,yumuıta kaşar peyniri,

k.kayısı ,ceviz içi, söğüş

,

marul salata

|6.02.20|9
cumartesi

k.kayısı ,ceviz içi, söğüş

z. yağh mantar, yeşil piyaz
yoğuİt

lata, yoğurt

fas

iteiü

.yağIı tiirlü, havuç

Salata yoğurt,

Düğün çorba. fırında kuru
köfte, z. yağlı bamya, ha-

ta, yoğuİt

Lebeni çorba, et tafld]I z

Y

ma , z

z. yağlı

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil zeytin, söğüş

HıırJn ün
,,:, ,.., b u,,.:

salata, yoğurt

Ezogelin çorba, et kavrırma,
z. yağlı bezelye, marul sala-

l1,02.2019

,lij.U,,},

z. yağh plrasa akdeniz salata yoğuı1

Z.

Lebeni çorba, et tandr

k. Kaylsı, ceviz içi, söğüş

Cuına

Mantal çorba, tawk çöp şiş,

Yayla çorba, tavuk tandıf,
z,yağlı fasulye, mevsim

Pazar
pazartesi

ka-

Mercimek çorba, firında
baget , z, yağlı türlü, yeşil

Süt, kaşar peyniri, yumurta

cumartesi

taıuk

yufir.a, z. yağlı kabak, havrıçlu maıul salata , yoğurt

Şehriye çorba, et haşlama, Z
.yağ|ı pazy mevsim salata,
yoğurt

yoğurt
08.02,20 !9

Tarhana çorba

baget, z, yağll tiirlü, akde-

niz sala

haşlama,

z. yağlı

et

prlasa,

tawk

ka-

Mantal çolba, ta\uk çöp şiş,
z.yağll mantar, Akdeniz
salata

Yayla çorba, tavuk tandır,
z.yağlı domates, yeşil sala-

mevSim Salata, yoğurt

ta

köfte, z. yağlı kabak, marul

haşlama

Salçalı pirinç çofba, baget
, z.yağlı tiirlü,

salata, yoğurt

mevsim salata yoğurt,

Ezogelin çorba, et kalurma,
z. yağll mantar ,havuç sala-

z. yağh

Şehriye çorba, tavuk kaVrırma, z .yağlı pazl, mev-

|9.02,20|9

Süt, yumurta kaşar peyniri,

Salı

k.kayüsı ,ceviz içi, söğüş

20.02.20|9
Çarşamba

Süt, kaşar peynti, yumurta
yeşi] zeytin, Söğüş

Düğiin çorba. frnnda kuru
köfte, z. yağh bamya, ak-

.02.2019
Perşembe

Süt, )rumurta, kaşar peynir
k. Kaylsr, ceviz içi, söğiiş

Mercimek çolba, et haşla-

22.02.2019
Cuma

Süt, yumurta, kaşar peyniıi^
yeşil zeytin, Söğüş

23.02.2019
cumartesi

Süt, yumuıla kaşar peynirj,
k.kayısı,ceviz içi, söğüş

24.02.20|9
Pazar

Süt, kaşar peynili, yumurta
yeşil Zeytin, söğüş

25.02.2019

Süt, yumuıla, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

21

Pazatesi
26.02.20|9

Salı
2,7

.02.20|9

Çarşamba

ıh.

Di,|İ.

]r,t

ma

, z .yağlı

kabak

,mevsim Salata, yoğurt

Sebze çorba, fırında kuru

köfte,

z .yağlı

,maru] Salata, yoğurt

fasulye

Yoğutlu bulgur

çorba

,baget firında , Z, yagh tijrlü, yeŞil salata, yoğuı1
Domates çolba, et haşlama,
z. yağlı pırasa , mevsim
Salata, yoğurt

sim salata, yoğurt
Lebeni çorba, tavuk çöp şiş,

z. Yağlı

Tarhana çorba taı,uk ka\urma, z .yağlı kabak, yeşil
piyaz, yoğurt

Mantal çorba, ta}uk çöp şiş,
Z.yağlı mantal, Akdeniz
salata yoğurt

Yayla çorba, tavuk

z,yağlı bamya, yeşil

tandır,
salata,

yoğurt

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil zeytin, söğüş

Salçalı pirinç çorba, et kawrma, z. yağlı karnaba-

Süt, yumurta , kaşar peyni
ri, k.kayısı,ceviz içi, söğüş

Sebze çorba, taluk biftek ,
z. yağlı fasulye ,marul salata , yoğurt

Düğün çorba. fırında kuru
köfte, z. yağlt bamya, do-

Şehriye çorba, tavuk kawrma, z.yağlı kabak, mev-

yeşil Salata, yo

salata

yoğurt

har, mevsim salata, yoğuİt

matesli marul salata, yoğurt
Mercimek çorba, baget
haşlama , z.yağlı kabak,

lama , z .yağlı
salata yoğut,

vcı§itesı

3laıe5!

2019

tfulü, ha\ı]ç

sim salata, yoğurt
Lebeni çorba, tavü çöp şiş,
z. yağlü mantal rokalı yeşil

Yıhaı (AitLAi
-_:.

pırasa, Akdeniz

sa]ata

Ezogelin çorba, baget haş-

k. kayıS1, AeviZ içi, Söğüş

Perşembe

deniz salata, yoğurt

Lebeni çorba, et taİıdır Z.
yağlı pazı, Akdeniz salata,

Süt, yumurta, kaşar peynir

28.02.2019

ta, yoğurt

Sebze çorba, tavuk biftek ,
fasulye, akdeniz
salata, yoğurt

MART AYI DiYET YEMEKLERi LiSTEsİ

TARIH
01.03.20l9
Cuma

SABAH KAHVALTI

öĞLE YEMEĞi

süt, kaşar peyniri, yumurta
yeşil Zeytin, söğüş

köfte,

AKŞAM YEMEĞİ
z.yağlı

Tarhana çorba taıuk kavurma, z. yağlı kabak, ha\uçlu marul sa|ata , yoğurt

Mercimek çorba,et kavulma, z, yağh tiirlü, rokah
yeşil salata, yoğut

Z. yağh prasa akdeniz sala-

Sebze çorba, fırında kuru

fasulye ,haı.uç salata, yo-

Sıit, yumurta, kaşar peynir

02.03,2019

cumartesi

k, Kayısı, ceviz içi, söğüş

03.03.20l9

Siit, yumufa, kaşar peyniri,
yeşil Zeytin, Söğüş

Pazar

ğurt

Şehriye çorba, et haşlama, z

.yağh pa^. mevsim salata,

yoğurt
Süt, yumufia, kaşar peyn!
ri, k.kayısı,ceviz içi, söğüş

04,03.2019

PaZaılesi

05,03.20l9

Süt, kaşar peyniri, yumuila

Salı

yeşii zeytin, SöğuŞ

06.03,20l9
Çarşamba

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kaylsı, ceviZ içi, söğüş

07.03.2019
Perşembe

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil Zeytin, Söğüş

Lebeni çorba, et tandlr

yoğurt

Ezogelin çorba, et kawıma,
z. yağlı bezelye, marul salayoğurt

Düğün çoIba. flıında krıru
köfte, z. yağlı bamya, havrıç salata, yoğurt

Salçah. pirinç

çorba

,et

haşlama ,
z .yağh
kamabahar,mevsim salata,
yoğurt

0

8.03.20 19

Süt, yumurta, kaşar peyni

Cuma

ri, k.kayısı ,ceviz içi, söğüş

09.03.20l9
cumartesi

Süt, kaşar peynii, yumurta
yeşil Zeytin, söğüş

10.03,20l9
Pazar

süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

,03.20l9

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil zeytin, Söğüş

ll

pazartesi

Süt, ,yumurta ,kaşar peyniri, k.kayısı ,ceviz içi, söğüş

12.03.20|9

Salı

süt, kaşal peyniri, yumuta
yeşil Zeytin, Söğüş

13.03.20l9
ÇaIşamba

14.03. 20l9
Perşembe

15,03.2019
Cuma

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş
Süt, yumuta, kaşar peyniri,
yeşil zeytin, söğüş

Sebze çorba, finnda kuru
köfte, z .yağh fasulye marul
Salata, yoğurt

l
üı. Diyı

ühaı (t9ltAi

|4

,]arsites]

Hlü
A;ri,'.ıı "ıa

v

ii,,,ıa .'ı_; t:ı,la!

ü

ka-

sim salata, yoğurt

Yayla çorba, tavuk tandf, z
,yağlı fasulye, havuç salata,

Lebeni çorba, et tandr

Domates çorba, baget haş-

mevsim salata, yoğurt

Z

.yağh pıIasa, akdeniz salata,

yoğurt

Ezogelin çorba,

kavurma,
Z. yağh karnabahaİ, meVsim
salata , yoğurt
Düğün çorba, fırında kuru
köfte, z. yağlı bamya, marul salata, yoğurt
Talhana çorba ,et haşlama
, z .yağlı kabak ,havuç salata, yoğurt
Sebze çorba, firında kuru
et

köfte,

Z,yağll

fasulye, yeşil salata, yoğuİt

Süt, yumurta kaşar peyniri,
k.kayısı,ceviz içi, söğüş

süt, yumurta kaşal peynii,

tawk

Domatesli şehriye çorba, et

1 8.03.20l 9
pazartesi

k.kayls1 ,ceviz içi, söğüş

Taıhana çorba

Vurma, Z .yağlı kabak, mev-

haşJama, z .yağlı ıspanak,

Pazar

19,03.20l9

ta

yoğurt

Yoğufilu bulgu çorba,

Sah

Sebze çorba, tawk biftek ,
mantar, akdeniz
salata, yoğurt
Şehriye çorba, tavuk kavurma, z.yağlı bamya, mevsim salata, yoğurt
Lebeni çorba, tavuk çöp şiş,
z. yağll pazı, Akdeniz sala-

z. yağlı

Salata, yoğurt

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. KayıSü, ceviz içi, söğüş

1,1 .03 .20 |9

.yağh titlü, ha\Tç

Salata yoğurt,

Mantal çorba, ta\uk çöp şiş,

MeIcimek çorba firında

cumartesi

Düğün çorba, baget haşla-

ma , z

Mercimek çorba, fırında
baget , Z, yağlı tftlü, yeşil

Süt,yumurta kaşar peyniri,
k.kayısı,ceviZ içi, söğüş

l6.03,20l9

yoğüt
Yayla çorba, ta\uk tandıI,
z,yağh fasulye, mevsim
ta

salata, yoğuİt
Z.

yağl1 pırasa, Akdeniz salata,

ta,

Mantar çorba, tawk çöp şiş,

baget, Z, yağlı tiirlü, akdeniz salata, yoğurt

haşlama,

z. yağh

et

prasa,

mevsim salata, yoğurt

Düğün çolba. fırında kuru
köfte, z. yağh kabak, marul
salata,

yoğut

Ezogelin çorba, et kawrma,

z. yağll mantal ,havuç salata, yoğurt

z. yağh mantar, yeşil piyaz

,

yoğurt

lama , z .yağIı türlü, marul
Salata yoğurt,

Sebze çorba, tavuk biftek

,

z. yağlı kabak, akdeniz salata, yoğurt

Şehriye çorba, tavuk ka\trma, z .yağlı prnsa, mev-

sim sa]ata, yoğurt
Lebeni çorba, tavuk çöp şiş,
Z. yağh mantal, havuçlu
marul salata

Tarhana çorba

tawk

ka-

vurma, z .yağlı kabak, yeşil
piyaz, yoğurt
Mantar çolba, ta\,ıık çöp şiş,

Z.yağlı mantar, Akdeniz
salata yoğurt

Yayla çorba, tavuk taİIdır,
z.yağlü domates, yeşil salata,

yoğurt

Salçalı pirinç çorba, baget
, z.yağlı türlü,

haşlama

mevsim salata yoğurt,
Sebze çorba, tavuk biftek ,
z. yağlı fasulye, akdeniz
salata, yoğurt

20.03,20l9
Çarşamba

Süt, kaşar peyniri, yumuıla
yeşil Ze},tin, Söğüş

Düğün çolba. fırında kuru
köfte, z, yağlı bamya, ak_

Şehiye çorba, tavuk ka_
Vurma, z ,yağlı pazl, mev-

Mercimek çolba, et haşlama , Z .yağlü kabak

Lebeni çorba, tavuk çöp şiş,
z. Yağh pırasa, Akdeniz

Sebze çorba, firında kuru

Tarhana çorba taıuk ka\urma, Z .yağlı kabak, yeşil

deniz Salata, yoğurt

Perşembe

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

22.03.20|9
Cuma

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil zeytin, söğüş

köfte,

23.03.2019
Cumaülesi

Süt, yumurta kaşar peyniri,

k.kayısl ,ceviz içi, söğüş

Yoğurtlu bulgur

24.03.2019
Pazar

Süt, kaşar pe}.rıiri, yumurta
yeşil zeytin, söğüş

21.03.2019

5.03.20l 9
pazartesi

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kaylsı, ceYiz içi, söğüş

26.03 .2019

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil Zeytin, Söğüş

2

,mevsim salata, yoğurt

z

.yağh

,marul salata, yoğurt

fasulye

27.03.20|9
Çarşamba

Süt. yumurta , kaşar peyni-

ri, k,kayısı,ceviZ içi, Söğüş

28.03.20l9

Süt, yumurta, kaşar peynir

Perşembe

k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

29.03.20|9
Cuma

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil Ze}.tin, Söğüş

30.03,20l9

Süt, yumurta, kaşar peyniri, k.kayısı,ceviz içi, söğüş

cumartesi

3l,01.20l9
Pazar

süt, yumurta, kaşar peyniri,
k .kayısı ,ceviz
iÇi, SöğüŞ

2019 NİSAN
TARlH
01.04.20!9
pazartesi

Ijı. Dip lıl
{?r
l.;J,i.i:,l,iJ

$'j;-$ı,

piyaz, yoğ|ırt
Mantar çorba, taluk çöp şiş,

yoğurt

Lebeni çorba, et tandlr z.
yağh pan, Akdeniz salata,

Ezogelin çorba, baget haşlama , Z .yağlı tülü, hawç

Salçalı pirinç çolba, et ka-

yağlı

!,urTna, Z.
karnabahar, mevsim Salata, yoğurt

Düğün çorba. fırında kuru
köfte, z. yağlı bamya, domatesli maİul salata, yoğurt

z.yağh mantar, Akdeniz
salata yoğurt

Yayla çorba, tavuk

z,yağlı bamya, yeşil

tandır,
salata,

salata yoğurt,

Sebze çorba, tavuk biftek ,
z. yağlı fasulye ,marul salata , yoğuft

Şehriye çorba, tavuk ka-

Merçimek çorba, baget
haşlama , z.yağh kabak,

ı.urma, z.yağh kabak, mevSim salata, yoğurt
Lebeni çorba, ta\uk çöp şiş,
Z. yağh mantal rokalı yeşil

Sebze çorba, fırında kuru

Tarhana çorba

salata, yoğurt

mevsim salata , yoğurt
Mantar çorba, tawk çöp şiş,

yeşil sa|ata, yoğurt

köfte, z.yağlı fasulye, çoban

Mercirnek çorba,et kavurma, z, yağlı, türlü, rokah

yeŞil salata, yoğurt

Mercimek çorba,

haşlama

,

baget

z.yaell

kabak, yeŞil Salata, yoğurt

salata

Vlİma,

Z

Z

ta}uk

ka-

.yağlü bezelye,

.yağlt kabak, Akdeniz

salata yoğurt

Lebeni çorba, tavuk çöp şiş,

z, Yağll

plrasa, Akdeniz

salata

AYI DİYET YEMEKLERİ LİsTEsi

SABAH KAHVALTl
Süt, kaşar peyniri, yumurta
yeşii zeytin, söğiiş

#ilıy'i.ı]-",
ıı,,ı,iıı,e:,

salata

çorba
,baget firında , Z, yağh tiiIlu, yeşil salata, yoğurt
Domates çorba, et haşlama,
Z. yağlı plrasa , mevsim
salata, yoğurt

yoğurt
Salı

Sim salata, yoğurt

OGLE YEMECI

Yayla çorba, tavuk kalurma, Z. yağ]r kabak, yeşil
salata, yoğurt

AKŞAM YEMEĞi
Düğün çolba, ta\uk tandlr,

z.yağlı fasulye,
Salata, yoğurt

mevsim

02.042019
Salı

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kaytsl, ceviz içi, Söğüş

Şehriye çorba, baget haşlama, z,yagll mantar, çoban

Mercimek çorba,

03.04,20l9

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil zeytin, söğiış

köfte, z.yağh fasulye, haıuç

Sebze çorba, fınnda kuru

Tarhana çorba tavuk kaıurma, z.yağlı kabak, çoban

Süt, yumurta, kaşar peyniri, k.kayısı ,ceviz içi, söğüş

Mercimek çorba ,et kavurma, Z, yagh türlü, rokalı

Çarşamba
04,04.20|9
Perşembe

Süt, kaşar peyniri, yumurta
yeşil Zeytin, Söğüş

05.04.20l9
Cuma

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

06,04.20|9

Cumaılesi

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil Zeytin, 5öğüş

0,7.04.2019

Pazar
08.01.2019
pazartesi

Silt, yumurta, kaşar peyni-

09,04.2019

süt, kaşaI peyniri, yumurta
yeşil Ze}tin, söğüş

ri, k.kaylsl ,ceviZ içi, söğüş

Salı

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

|0.04.2019
Çarşamba

Salata, yoğurt

salata, yoğurt

tavuk

biftek, z. yağlı ti.irlü, yeşil
salata, yoğurt

salata, yoğurt

Mantar çorba, tavuk çöp şiş,

z.yağh pathcan, Akdeniz
salata yoğurt

yeşil salata, yoğurt
Domates çorba, et haşlama,
z.yağh patlıcan, mevsim
salata, yoğurt
Lebeni çorba, midye tavuk

z,yağlı fasulye, havuç sala-

salata, yoğurt

salata yogurt,

z.yağlı domates, Akdeniz
Ezogelin çorba, et kavurma,
z. yağlı bezelye. marul salata, yogurt
Düğün çolba. firında kuru
köfte, z. yağlı bamya, domatesli marul salata, yoğurt

Yayla çorba, tawk

tandüI,

ta, yoğurt

Ezogelin çorba, baget haş-

lama , z.yağlı tiıIlü, çoban
Sebze çorba, ta\uk biftek ,
Z. yağh mantar, akdeniz
salata, yoğurt
Şehriye çorba, tavuk kavurma, z.yağlı bamya, mevSim Salata, yoğurt

Dom.

pirinçli çorba, baget
haşlama , z.yağlı kabak,

Lebeni çorba, tavü çöp şiş,
Z. yağlı domates, Akdeniz

çoban Salata, yoğuı1

salata

Sebze çorba, midye tavuk,
z.yağlı fasulye, havuç salama, z, yağlı türlü, yeşil sala-

Tarhana çorba taluk kar.urma, z.yağlı kabak, çoban
salata, yoğurt
Mantal çorba, tavuk çöp şiş,
z.yağh mantal, bostana yo-

ta, yoğurt

ğurt

ta, yoğurt

ta, yoğurt

Mercimek çorba ,et kavur-

Perşembe

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil Zeytin, Söğüş

12.04.20|9

Süt, ,yumurta ,kaşar peyni-

Ii, k.kaylsı,ceviz içi, söğüş

Domates çorba, et haşlama,
z.yağlı patlıcan, mevsim
salata, yoğurt

Süt, kaşar peyniri, yumurta
yeşil Ze}tin, söğüş

Lebeni çorba, ta\uk çöp şiş
z.yağlı domates, Akdeniz

Ezogelin çorba, baget haşIama , zJağlı tiırlü, çoban

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kaytsl, ceyiz içi, Söğüş

Ezogelin çorba, et ka\.uıma,

z. yağlı patlıcan

Sebze çorba, tavuk biftek ,
z. yağlı domates, akdeniz
salata, yoğurt

Süt, yumula, kaşar peyniri,
yeşil Zeytin, Söğiiş

Düğün çorba. fırında kuru
köfte, z. yağlr bamya, do-

l1,04.20l9

Cuma
13.04.2019

cumartesi
l1.04.20l9
Pazar

l5.04.20l9
PaZanesi

Süt,yumurta kaşar peyniri,
k.kaylsı,ceViz içi, söğüş

|6.04.2019

Salı

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kayısü, ceviz içi, söğüş

1,7.04.2019

Çarşamba

Siit, yumurta kaşal peyniri,
k.kayısı ,ceviz içi, söğüş

l8.04.2019
Perşembe

Süt, yumurta kaşar peyniri,

19..04.2019

salata, yoğurt

Söğürme,

çoban salata, yogurt

matesli marul Salata, yoğurt
Tarhana çorba, baget haşlama , z.yağlı kabak, çoban
salata, yoğuı1

Sebze çolba, fırındabaget,

z.yağlı fasulye, havuç salata, yoğurt
Mercimek çorba ,et kavurma, z, yağh tfulii, yeşil salata,

yoğuf

Süt, kaşar peyniri, yumurta
yeşil Zeytin, söğüş

Lebeni çorba, tavuk biftek
z,yağlı domates, Akdeniz

süt, yunurta, kaşar peynir
k, Kayls], ceviz içi, söğüş

Ezogelin çorba, et kavurma,
Z, yağlı mantal, marul sala-

-r,,i|:ifi.

sal

ta,

(tBtl
s]

3lrı,.i3ıesi

Z. yağl1 mantar. boStana

Tarhana çorba tawk kaırırma, z.yağlı kabak, çoban
salata, yoğurt

Maİtar çorba, ta}uk çöp şiş,
z.yağh mantar, Akdeniz
salata yoğut

salata, yoğul1

20.04.20l9

I

mevsim salata, yoğuı1
Lebeni çorba, tavuk çöp şiş,

ta. Yoğurt

Cuma

Pazar

Şehriye çorba, tavuk ka\.urma, z.yağlı patlıcan,

Yayla çorba, tavuk tandır,

z.yağh patlıcan, mevsim

2r.04.20|9

salata yogurt,

Domates çorba, et haşlama,

k.kaylsl ,ÇeviZ içi, söğüş

Cumartesi

Yayla çorba, ta\uk tandür,
z,yağlı fasulye, havuç sala-

o

z.yağlı domates, havuç sala-

Ezogelin çorba, baget haş-

lama , z,yağl,ı tür]it, çoban
salata yogurt,

Sebze çorba, tavuk biftek ,
fasulye, akdeniz

z. yağlı
o

22,04.2019
pazartesi

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil Zeytin, söğüş

Düğün çorba. fırında kuru
köfte, z. yağlı bamya, do_
matesli marul salata, yoğurt

23.04.2019
Salı

Süt, yumurta kaşar peyniri,
k,kayıSl ,çeviz içi, söğüş

Çarşamba

Süt, kaşar peyniri, yumurta
yeşil Zeytin, Söğüş

.04.2019
Perşembe

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

26.04.20],9

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil zeytin, söğüş

24.04.2019

Mercimek çoIba, baget
haşlama , z,yağlı kabak,
çoban salata, yoğurt

Sebze çorba, fırındabaget,

z.yağlı fasulye, havuç salata,

25

Cuma

2,7.04. 20|9

yoğüt

Yoğurtlu bulgur çorba

kavurma,

z,

yağh

,et

tllrlü,

yeşil Salata, yoğurt
Domates çorba, et haşlama,
Z.yağlı patlıcaİ, mevsim
Salata, yoğurt
Lebeni çorba, midye tavuk

cumartesi

Süt, yumurta , kaşar peyniri, k.kayısı ,ceviz içi, söğüş

28.04.2019
Pazar

Süt, yumurta, kaşar peynir
k, Kaylsr, ceviz içi, söğüş

Ezogelin çorba, et kaluıma,

29.04.2019

Süt, yumurta, kaşar peyniri,

Düğün çolba. fırında krıru

pazartesi

yeşil zeytin, Söğüş

30,04.2019

Süt, yumurta, kaşar peyni
ri, k.kayısı ,ceviz içi, söğüş

Salı

2019

01.05,2019
ÇaIşamba

02.05.2019

':,"Y"

söğürme,

çoban salata, yogurt

köfte, Z. yağh bamya, domatesli marul salata, yoğurt

Mercimek çorba, baget
haşlama , z.yağlı kabak,
çoban salata, yoğurt

Lebeni çorba, tavuk çöp şiş,
z. yağh domates, Akdeniz
salata

Tarhana çorba tawk kaırırma, z.yağh kabak, çoban
Salata. yoğurt

Maİütar çorba, ta\,ırk çöp şiş,

Z.yağlt mantaİ, Akdeniz
Salata yoğurt

Yayla çorba, tawk tandlr,
z,yağ\ bamya, havuç salata,

yoğurt

Ezogelin çorba, baget haş-

lama , z,yae]j türlü, çoban
salata yogurt,

Sebze çorba, tawk biftek

Z. yağlü fasulye,

,

bostana,

yoğurt

Şehriye çorba, tavü kaı.urma, z.yağlı kabak, mevsim Salata, yoğurt
Lebeni çorba, tar.uk çöp şiş,

z. yağh

mantar, Akdeniz

Salata

-öĞLE yEMEĞi

AKŞAM YEMEĞI

Yayla çorba, tavuk kavüma, z. yağh kabak, yeşil

Düğün çolba, tavuk tandlr,

Süt, yumuIta, kaşar peynir
k, Kayısı, ceviz içi, söğüş

ma, z.yaglı mantar, çoban

Şehriye çorba, baget haşla-

Mercimek çorba, tawk
biftek, z. yağh lülü, yeşil

ıl

z ÇA0ALAfr

Hrr
l,,,aç'li]i,i!

U

ite]r;

1,

z, yağll patllcan

ğurt

Süt, kaşar peynili, yumufa
yeşil Zeytin, söğüş

L|ı, Diyt. Me
iJ

Salata, yoğurt

ğiirme, mevsim salata, yo-

MAYIS AYI DiYET YEMEKLERi LiSTEsİ

SABAH KAHVALTI

TAzuH

z.yağlı domates, Akdeniz

Şehriye çorba, tavuk kaWrma, z.yağlı pathcan sö-

l,ıa:Ja]i3ıesj

Salata, yoğuı,t

salata, yoğurt

z.yağh fasulye,
salata, yoğuİt

Salata, yoğurt

mevsim

03.05.20l9

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil Ze},tin, söğüş

Cuma

Pazar

Süt, yumuıla, kaşar peyniri,
k.kayısı, ceviz içi, söğüş
Süt, kaşar peynti, yumurta
yeşil zeytin, söğüş

06.05.2019
pazartesi

Süt, yumuta, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

04.05.20]9
cumartesi
05,05.20l 9

07 .05

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil Zeytin, Söğüş

.2019

Salı

Sebze çorba, firında kuru

köfte, z,yağlı fasulye, havuç

Jalata, yoğurt

Mercimek çorba, et kavur-

ma, z, yağlı türlii,

yeşil salata, yoğurt
Domates çorba, et haşlama,
z.yağlı pathcan, mevsim
salata, yoğurt
Lebeni çorba, midye tavuk

Z.yağlı domateS, Akdeniz

Çarşamba

Süt, yumurta, kaşar peyniri
k. kayıst, ceviz içi, söğüş

09.05,2019
Perşembe

Süt, kaşar peyniIi, yumurta
yeşil Zeytin, Söğüş

Süt, yumuıta, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

l0.05.20l9
Cuma

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil zeytin, söğüş

l1,05.20l9
j

Cumaıles

l2.05.20l9

Süt, ,yumurta, kaşaı peyni-

Pazaf

ri,

k .kayısı ,ceviz içi, söğiiş
Süt, kaşar peynifi, yumurta

l3.0520t9
Pazatesi

yeşil Zeytin, söğüş

l4.05.20 l9

süt, yumurta, kaşar peynir

k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

l5.05,2019
Çarşamba

Süt, yumurta, kaşar peyniri,

yeşil zeytin, Söğüş
Süt, yumuıla kaşar peyniri
k,kayısı, ceviz içi, söğüş

l6.05.20l9
Perşembe

Cuma

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

l8,05.2019
cumartesi

Süt, yumurta kaşar peyniri,
k .kayısü, ceviz içi, söğüş

19.05,2019

Süt, yumurta kaşar peynii,

l7.05.20

]

9

Pazaf

k .kayısı, ceviz içi, söğüş

20.05.20l9

Süt, kaşar peyniri, yumurta
yeşil Zeytin, Söğüş

pazartesi

Süt, yumuıla, kaşar peynir
k, Kayısı, ceviz içi, söğilş

21.05.20],9

Salı
I

Süt, yumurta, kaşar peyniri,

22.05.2019
Çarşamba

yeŞi] Zeytin, Söğüş

/
Uz.

i.i:]!ii.ı

,

anü

tt,,

salata yoğut

Yayla çorba, tavuk tandf,
z,yağh fasulye, havuç sala-

ta, yoğurt

Ezogelin çorba, baget haşIarrıa, z.yağlı tiirlü, çoban

Ezogelin çorba, et kavurma,
z. yağlı bezelye, marul sala-

z. yağlı

yoğurt

Düğün çorba, fırında kuru
köfte, z. yağlı bamya, do-

matesli maru] salata, yoğurt
Dom. pirinçli çolba, baget

haşlama, z,yağh kabak,

çoban salata, yoğurt

Sebze çorba, taıuk biftek,

ite.I

mantal, akdeniz

Salata, yoğurt

Şehriye çorba, tavuk ka-

wrma, Z.yağh bamya, mevsim salata, yoğurt

Lebeni çorba, tavuk çöp şiş,

Z. yağlı domates, Atdeniz
salata

Sebze çorba, midye tavuk,
Z,yağh fasulye, havuç sala-

Tarhana çorba tavuk ka-

Mercimek çolba, et kavur-

Mantal çorba, tawk çöp şiş,
Z.yağlı mantal, bostana yo-

ta, yoğurt

wrma, z.yağlı kabak, çoban
salata, yoğurt

ma, Z, yağh türlü, yeşil salata, Yoğurt
Domates çolba, et haşlama,

ğurt

salata, yoğurt

ta, yoğurt

Z.yağlı pathcaİı, mevsim

Lebeni çorba, tavuk çöp şiş
Z.yağlı domates, Akdeniz
Ezogelin çorba,

et kaı.urma,

Yayla çolba, tavuk tandf,

z,yağlt fasulye, havuç sala-

Ezogelin çorba, baget haş|ama, z.yağlı türlü, çobarı
salata yogurt,

Sebze çorba, tavuk biftek,

pathÇan Söğiirme,

Z. yağll domates, akdeniz

Düğün çolba, fırında kuru
köfte, z. yağlı bamya, do-

Şehriye çorba, tavuk ka-

z. yağh

çoban salata, yogut

matesli marul salata, yoğurt
Tarhana çorba, baget haş-

lama, z.yağlı kabak, çoban
Salata, yoğurt

Sebze çorba, fırında baget,
z.yağlı fasulye, havuç sala-

ta, yoğurt

Mercimek çorba, et kavur-

ma, z, yağlı türlü, yeşil salata, yoğurt

salata, yoğurt

vuflna, z.),ağh

pat]ücan,

mevsim Salata, yoğurt
Lebeni çorba, ta\uk çöp şiş,
Z.

yağlı mantar, bostana

Tarhana çorba

tawk

ka-

z.yağh kabak, çoban
salata, yoğurt
Mantar çorba, ta\,ı]k çöp şiş,
VurTna,

Z.yağlü mantal, Akdeniz
salata yoğurt

Domates çorba, et haşlama,
Z.yağlı pathcan, mevsim
Salata, yoğurt

Yayla çorba, tawk tandır,

Salata, yoğu1

Salata

Ezogelin çorba, et ka\,lırma,
z. yağlı mantaf, marul salata, yoğurt
Düğün çorba, fırında kuru

salata, yoğurt

Lebeni çorba, tavü biftek
z.yağlü domates, Akdeniz

köfte, z. yağlı bamya, domatesli marul salata, yoğurt

z.yağlü domates, havuç salata, yoğurt

Ezogelin çorba, baget haş|ama, z.yağ|ı

ti lU,

çoban

yogüt,
Sebze çoıba, ta\,ıık biftek,
z. yağlı fasulye, akdeniz

Şebriye çorba, tavuk ka-

Vurma, z.yağlı patllcan söğiirme, mevsim Salata, yoğurt

çi§tlAF

Diyt

Maıtal çorba, tawk çöp şiŞ,
z.yağh patlıcaİ, Akdeniz

salata yogurt,

salata, yoğurt

Sa]ı

salata, yoğurt

salata, yoğurt

ta,

08,05.20l 9

Iokalü

Tarhaıa çorba tawk ka-

ıurma, z.yağh kabak, çoban

23.05.20|9

Süt, yumurta kaşal peyniri,

Perşembe

k. kaylsı, ceviz içi, Söğüş

24.05.2019
Cuma

Süt, kaşar peyniri, yumuıla
yeşiI zeytin, söğüş

5.05,2 0l 9

Süt, yumuta, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

Mercimek çorba, baget haşlama, z,yağlr kabak, çobaı

Lebeni çorba, taıuk çöp şiş,
z. yağlı domates, Akdeniz

Sebze çorba, ftrında baget,
z.yağlı fasu|ye, havuç salata, yoğurt

Tarhana çorba

salata, yoğurt

2

cumartesi
26.05.2019
Pazar

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşi] Zeytin, Söğüş

Yoğuıllu bulgur çolba, et
kavurma, z, yağlı tiırlü,
yeŞil salata, yoğurt
Domates çorba, et haşlama,

z.yağlı patlıcan,
salata, yoğurt

mevsim

Lebeni çorba, midye tavuk

.05.20 |9
PaZal1eSi

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
kayısı, ceviz içi, söğüş

z.yağlı domates, Akdeniz

28.05.20l9

Süt, yumuıla, kaşar peynir
k. Kaylsl, ceviZ içi, söğüş

Ezogelin çorba, et kawrma,
z. yağlı pathcan söğiırrne,

2,7

Sah

salata, yoğurt

salata

tawk

ka-

ıurma, z.yağh kabak, çoban
salata, yoğurt

Mantaİ çorba, tawk çöp şiş,

z.yağlı mantar,
salata yoğurt

Akdeniz

Yayla çorba, tawk tandr,

z,yağlı bamya, havuç salata,
yoğurt
Ezogelin çorba, bag€t haşlama, z.yağlü titlü, çoban
salata yogurt,

Sebze çorba, ta\,ırk biftek,

z. yağlı

çobaİ salata, yoğurt

yoğurt

fasulye, bostana,

Şehriye çorba, tavuk ka-

29.05.2019
Çarşamba

Süt, yumurta, kaşaı peyniri,
yeşil Zeytin^ Söğüş

Düğün çorba, firında kuru
köfte, z. yağlı bamya, do-

30,05.2019
Perşembe

Süt, yumurta, kaşaı peyniri.
k.kaylsı, ceviz içi, söğüş
Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil Zeytin. söğüŞ

matesli marul salata, yoğurt
Mercimek çolba, baget haş-

\,urma, zyağh kabak, mevsim salata, yoğurt
Lebeni çorba, tavü çöp şiş,

salata, yoğurt

salata

31

.05.2019

Cuma

lama, z.yağh kabak, çoban

Sebze çorba, taıuk biftek,

z. yağh

fasulye, bostana,

yoğul1

2019
TAR]H
0l

.06,2019

cuııanesi

02.06.20 |9

Pazar

03.06.20l9
Pazadesi

Ezogelin çorba, et ka\urma,

z. yağh patlıcan

söğürme,
çoban salata, yoğurt

HAZiRAN AYI DİYET YEMEKLERİ LİSTESi

SABAH KAHVALTI

öĞLE YEMEĞi

AKŞAM YEMEĞi

süt, kaşaf peyniri, yumurta
yeşil ze}tin, Söğüş

Yayla çorba, tavuk kavurma, Z. ya1h kabak, yeşil

Süt, yumuıla, kaşar peynir
k, kayısı, ceviz içi, söğüş

Şehriye çorba, baget haşla-

ma, z.yag\ mantar, çobaı

Mercimek çorba, tavuk
biftek, z. yağlı fülü, yeşil

Süt, yumurta, kaşar peynili,
yeşil zeytin, Söğüş

Sebze çolba, fırında kuru

Tarhana çorba

'z. Oi,ıt. Me

H]rl

Z. yağlü mantal, Akdeniz

lajt]ae9l

Salata, yoğurt

Diiğiin çoIba, tavuk tandlr,

z.yağlı fasulye,
salata, yoğurt

mevsim

Salata, yoğurt

salata, yoğurt

köfte, z.yağlı fasulye, havuç

ıurma, z.yağlı kabak, çoban

salata, yoğurt

salata, yoğurt

tawk

ka-

Süt, yumurta, kaşar peyni-

04.06.2019

Salı

11,

05.06.20l9

kayısı, ceviz içi, söğüş
Süt, kaşal peynili, yumurta
yeşil Zeytin, söğilş

k

Çarşamba

Mercimek çorba, et kavuıma, Z, yaglr ti.irlü, rokalı
]s
Domates çorba, et haşlama,

Z.yağll patiıcan,

meYsim

salata,

06,06.2019
Perşembe

süt, yumurta, kaşal peynir
k. KaVüSl, ceviz içi, söğüş

Lebeni çorba, midye tavuk

07.06.20l,9

Süt, yumuta, kaşar peyniri,
yeşilZeytin, söğüş

Ezogelin çorba, et ka\,urma.
z. yağlı bezelye, marul sala-

Cuma

Süt, yumurta, kaşar peyniri
k. kayısı, ceviz içi, söğüş

08,06.20l 9

cumartesi

0q,06.20]q

Paıar

I

SUt. kaşar peyniri. yumurıa
) eşil Zeyin. söğüş

]

10.06.20l 9

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

pazartesi

Salı

Süt, yumula, kaşar peyniıi,
yeşil Zeytin, söğüş

12.06.2019

Süt, ,yumurta, kaşar peyni-

1

1.06.2019

Z.yağlü domates, Akdeniz
salata,

urt

ta,

Düğtln çorba, firnda kuru
köfte, z. yağIı bamya, do-

matesli marul salata, yoğurt

Dom. pirinçli çorba, baget

haşlama, z.yağ\

kabak,

çoban Salata, yoğurt

Sebze çorba, midye tavuk,
z.yağlı fasulye, havuç sala-

ta, yoğui1

Mercimek çorba, et kavur-

ma, z, yağlı tiirlü, yeşil sala-

yoğurt
Domates çolba, et haşlama,
Z.yağll patlıcan, mevsim
ta,

ri.

Çarşamba
l

k, kayısı ,ceviz içi, söğüş
Süt, kaşar peyniri, yumurta
yeşil Zeytin, söğüş

3.06.20l9

Perşembe

salata, yoğut

Cuma

cumartesi

Süt, yumufta, kaşar peyniri,
yeşil Zeytin, söğüş

16.06.2019
Pazar

Süt, yumurta kaşar peynili
k. kayısı, ceviz içi, söğüş

pazartesi

l7.06.2019

Süt, yumurta, kaşal peynir
k. Kayısl, ceviz içi, söğüş

18,06.20l9
Salı

Süt, yumurta kaşar peyniri,
k. kaylsü, ceviZ içi, Söğüş

l

5.06,20l 9

I

l

Süt, yumurta kaşar peyniri,
k, kayısı, ceviz içi, söğüş

9.06.20l 9

Çarşamba

Ezogelin çorba,

kawrma,

Z. yağl1 patlücan söğürme,
çoban sa]ata, yogurt

Düğün çorba, fırında kuru
köfte, z. yağlı bamya, do-

matesli marul salata, yoğurt
Tarhana çorba, baget haş-

lama, z,yağh kabak, çoban
salata, yoğurt
Sebze çorba, fıfında baget,
z.yağlı fasulye, havuç salata, yoğurt
Mercimek çorba, et kavurma, z, yağh tftlü, yeşil salata, yoğurt
Domates çolba, et haşlama,
z.yağlt pat]lcan, mevsim
salata, yoğurt

Perşembe

Lebeni çorba, tavuk biftek
z.yağlı domates, Akdeniz

21.06.2019
Cuma

süt, yumuıla, kaşar peynif
k. KayıSl, ceviz içi, Söğüş

22.06.20|9
cumartesi

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil Zeytin, Söğüş

Ezogeiin çorba, et kawrma,
z, ya1b manlaf , marul salata, yoğurt
Düğiin çorba, fırında kuru

salata, yoğurt

köfte, z, yağh bamya, domatesli marul Salata, yoğurt

23.06,2019
Pazar
Uz qiyt l{e
Hllra ün

i,.,ıç1,,,,ıı ve

l

Süt, yumuıla kaşar peyniri,
k. kaylsl, ceviz içi, söğüş
çAğlLAF
t.5;

Mercimek çorba, baget haş|ama, z.yağh kabak, çoban
salata, yoğurt

ta,

Ezogelin çorba, baget haşlama, Z.yağlı türlü, çoban
salata

Sebze çorba, tawk biftek,

z. yağlı

mantar, akdeniz

Salata,

Şehriye çorba,

tawk

ka_

lurma, z.yağlı bamya, mev-

sim salata, yoğurt
Lebeni çorba, taluk çöp şiş,
z. yağlı domates, Akdeniz
salata

Tarhana çorba taluk kavurma, z.yağh kabak, çoban
salata, yoğurt
Mantar çorba, tawk çöp şiş,
Z.yağlı mantar, bostana yoğurt

Yayla çorba, ta\uk tandr,

z,yağlı fasulye, haıuç salaEzogelin çorba, baget haş|ama, z.yağ|ı türlü, çoban
salata yogurt,

et

Süt, kaşaı peyniri, yumuıla
yeşil Zeytin, söğüş

20,06.2019

salata

Yay|a çorba, tawk tand]r.
z,yağlı fasulye, havuç sala-

ta, yoğurt

Lebeni çorba, tavuk çöp şiş
z.yağlı domates, Akdeniz
Salata, yoğurt

Süt, yumuıla, kaşar peyniI
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

14,06.20l 9

Mantar çorba, ta\uk çöp şiş,

z.yağh pathcan, Akdeniz

Sebze çorba, tavuk biftek,
domates, akdeniz

z. yağh

salata, yoğuı1

Şehriye çorba, tavuk ka!.urma, z.yağlü patlıcan,

mevsim salata, yoğurt
Lebeni çorba, tavuk çöp şiş,
z. yağh mantar, bostana

Tarhana çorba ta\uk kavurma, z.yağlı kabak, çoban
salata, yoğurt
Mantar çorba, tavuk çöp şiş,

z.yağll mantar,
Salata yoğurt

Akdeniz

Yayla çorba, tavuk tandır,
z.yağlı domates, havuç sala-

ta, yoğurt

Ezogelin çorba, baget haşlama, z.yağlı tiillü, çoban
salata yogurt,

Sebze çorba, tarıık biftek,

z. yağlı

fasulye, akdeniz

salata, yoğurt

Şehriye çorba, tavuk kaWrma, z.yağll pat]lcan sö_
ğürme, mevsim Salata, yoğurt

Lebeni çorba, tavuk çöp şiş,
Z. yağlı domates, Akdeniz
salata

Süt, kaşar peyniri, yumurta
yeşil zeytin, söğüş

24,06.20lü9

Pazarlesi

SaIı

25.06.20l9

ta, yoğurt
l

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. KaytSü, ceviz içi, söğüş

l

Süt, yunruta. kaşar peyniri,

26.06.2019

yeşi1 Zeytil, Söğüş

Çarşamba

Sebze çorba, fırında baget,
z.yağh fasulye, havuç sala-

21

.06.2019
Perşembe

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
kayısı, ceviz içi, söğüş

28.06.20l9

Süt, yumuüla, kaşar peynir

Yoğurtiu bulgur çorba, et
kavurma, z, yağlı tüIIü,

yeşil salata, yoğurt
Domates çorba, et haşlama,
Z.yağlı pathcan, mevsim

k. Kaytsü, ceviz içi, söğüş

29.06.2019
cumartesi

Süt, yumurta, kaşar peyniıi,
yeşil zeytin, söğüş

30.06.20]9
Pazar

Süt, yumurta, kaşar peyniri.
k. kayısı, ceviz içi, söğüş

2019

Ezogelin çorba, baget haşlama, z.yağ|ı ti,irlü, çoban

Ezogelin çorba, et kavurma,
Z. yağll patlücan söğüIme,
çoban salata, yoğurt
Düğün çorba, firında kuru

H ?fla

Süt, yumuıla, kaşar peynili,
yeşil zeytin, söğüş

Süt, yumurta, kaşar peyni
ri,
k .kaylsı, ceviz içi, söğtiŞ

A;rç,lili.l 7J

ÇlEjj.li
ia!

fasulye,

bostana,

Lebeni çolba, taluk çöp şiş,
z. yağlı mantar, Akdeniz

salata, yoğurt

sim salata, yoğurt

salata

öĞLE YEMEĞi

AKŞAM YEMEĞİ
z.yağl,ı fasulye, mevsim

Şehriye çorba, baget haşlama, z.yaglı mantal, çoban
salata, yoğurt
Sebze çorba, firında kuru
köfte, z.yağh fasulye, haıuç
salata, yoğurt

Uz Dryt

yoğurt

Mercimek çolba, baget haşlama, z.yağlı kabak, çoban

matesli marul Salata, yoğurt

Süt, yumuıla, kaşar peynir
k. Kaylsı, ceviz içi. söğüş

Perşembe

Sebze çorba, taıuk biftek,

z. yağlı

Şehriye çorba, tavuk kavurma, zyağlı kabak, mev-

02.0,7.2019

04.0,7.2019

Salata

köfte, z. yağlı bamya, do-

Yayla çorba, tavuk kavurma, z. yağlı kabak, yeşil

Çarşamba

salata,

Lebeni çorba, midye tawk
z.yağlı domates, Akdeniz

Süt, kaşar peynili, yumurta
yeşil zeytin, söğüş

03.01.2019

taıüdüI,

yoğurt

0l .07.20l9
pazartesi

Salı

salata yoğurt

Yayla çorba, ta!,ı]k
z,yağh bamya, hawç

TEMMUZ AYI DiYET YEMEKLERi LİSTEsi

SABAH KAHVALTI

TARiH

z.yağh mantar, Akdeniz

Salata, yoğuı1

SaL

Cuma

Tarhana çorba tavuk kavurma, z.yağh kabak, çoban
salata, yoğurt
Mantar çolba, tavuk çöp şiş,

salata, yoğurt

Mercimek çolba, et kavulma, z, yağh tilrlü, rokalı

yeŞil Salata, yoğurt

Düğun çolba, tavuk tanür,
salata, yoğurt

Mercimek çorba, tavuk
biftek, z. yağlı türlü, yeşil
salata, yoğurt

Tarhana çorba ta\,ı.ık kaıurma, z.yağh kabak, çoban
salata, yoğurt

Mantar çolba, ta\.uk çöp şiş,

Z.yağll pathcan, Akdeniz
salata yoğurt

Süt, kaşar peynili, yumurta
yeşil Zeytin, söğüş

05.07,2019

Cuma

salata.

süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kaylsı, ceviz içi, Söğüş

06.0,7.2019

cumartesi
0,7

.01

.20|9

Pazar
08.0,7.2019

Pazaltesi

Lebeni çorba, midye tavuk
z.yağlı domates, Akdeniz

Ezogelin çorba, baget haşlama, z.yağ].ı turlii, çoban

süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil Zeytin, söğüş

Ezogelin çorba, et kavurma,
z. yagh bezelye. marul sala-

Z. yağlı mantal,

Süt, yumurta, kaşar peyniri
k. kaylst, ceviz içi, söğüş

Düğün çolba, irında kuru
köfte, z. yağlı bamya, do-

vrrrma, z.yağll bamya, mev-

ta. yoğurt

Salı

yeşil Zeytin, Söğüş

l0.07.2019
Çarşamba

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kaylsı, ceviz içi, SöğOş

Sebze çorba, midye tavuk,
z.yağh fasulye, havuç sala-

11.07.2019
Perşembe

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil Zeytin, Söğüş

ta,

|2.0,7.2019

Süt, ,yumurta, kaşar peyni

Cuma

Iü,

k.kayıSı,ceviZ içi,

Söğüş

Süt, kaşar peyniri, yumurta

13.01 .2019

ta, yoğurt

salata yogurt,

matesli marul Salata, yoğurt
Dom. pirinçli çorba, baget
haşlama, z.yağb kabak,
urt
ban sala

.2019

Yayla çorba, tarı]k tandır,
z,yağlı fasulye, hayuç sala-

Salata,

Süt, kaşar peyniri, yumurta

09.0,7

yoğurt

Sebze çorba, ta\uk biftek,

akdeniz

salata, yoğuı1

Şehriye çorba, tavuk kasim salata,
Lebeni çorba, taıuk çöp şiş,
Z. yağll domates, Akdeniz
salata

Tarhana çorba tavuk kawrma, z.yağh kabak, çoban
salata, yoğuft

Mercimek çorba, et kavur-

ma, z, yağlı tiirlü, yeşil sala-

Mantar çolba, tawk çöp şiş,
Z.yağh mantar, bostana yo-

ta,

yoğurt
Domates çorba, et haşlama,
z.yağlı patlıcan, mevsim
salata, yoğurt
Lebeni çorba, tavuk çöp şiş

ğurt

salata, yoğuı,t

salata yogurt,

Z.yağh domates, Akdeniz

Yayla çorba, tavuk

tandüI,

z,yağh fasulye, havuç salata,

yoğut

Ezogelin çorba, baget haş|ama, z.yağh ttirlü, çoban

cumartesi

yeşil Zeytin, söğüş

14.07.2019

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

Ezogelin çorba, et ka\urma,
z. yağlü patlrcan Söğiirme,

Sebze çorba, tawk biftek,
z. yağh domates, akdeniz

l5.07.2019

Süt, yumuta, kaşar peyniri,
yeşi] zeytin, Söğıiş

Düğün çorba, flrında kuru
köfte, z, yağlı bamya, do-

vurma, z.yağlü

16,07,20|9

Salı

Süt, yumurta kaşal peyniri
k .kaylsl, ceViZ içi, Söğüş

.2019
Çarşamba

süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

l8.07.20l9

Süt, yumurta kaşar pelniri,
k .kayısı, ceviz içi, söğüş

Pazar
pazartesi

|,7 ,0,1

Peışembe
|9 ..07

Süt, yumurta kaşar peyniri,

.2019

k .kayısı, ceviz içi, söğüş

Cuma

silt. kaşar peynili,
I yeşilZeytin.

.20|9
CumaıleSi
20.07

I

21.07.20]9
Pazar

23 .07

k. kayısı, ceviz içi, söğüş

24.0,7.20|9

Nerfen

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

Süt, yumurta kaşar peyniri,

Salı

Çarşamba

yumurta

söğüş

yeşil zeytin, söğüş

.2019

l

Süt, kaşal peyniri, yumurta
yeşil Ze}.tin, söğüş
Ll.R

]aji3ı?9!

çoban salata, yogurt

matesli marul Salata, yoğurt
Tarhana çorba, baget haş-

lama, z.yağlı kabak, çoban
salata, yoğurt
Sebze çorba, firında baget,
z.yağlı fasulye, havuç salata, yoğurt
Merçimek çorba, et kavurma, z, yağlı tiirlü, yeşil salata, yoğurt
Domates çolba, et haşlama,
z.yağlı patlıcan, mevsim

yoğut
Lebeni çoıba, tavuk biftek
z.yağlı domates, Akdeniz
Salata,

Süt, yumuıla, kaşar peyniri,

.2019
pazartesj

22.0,7

ilıyl..

Domates çorba, et haşlama,
z.yağlı pathcan, mevsim

Salata, yoğurt

Ezogelin çorba, et kavurma,
z. yağlı mantar, marul sala-

ta, yoğurt

Düğün çorba, firında krıru
köfte, z. yağh bamya, domatesli marul Salata, yoğult

Mercimek çorba, baget haşlama, z.yagt:, kabak, çoban
salata, yoğurt

Sebze çorba, fınnda baget,
z.yağlı fasulye, havuç salata, yoğurt

Salata, yoğurt

Şehriye çorba, tavuk ka-

patlıcan,
yoğurt
mevsim salata,
Lebeni çorba, tavuk çöp şiş,
Z. yağh mantar, bostana

Tarhana çorba ta\uk ka-

wrma, z.yağh kabak, çoban
Salata, yoğurt

Maıtar çorba, ta\uk çöp şiş,

z.yağh maİtar, Akdeniz
salata yoğurt

Yayla çorba, tavuk tandır,

Z.yağh domates, havuç sala-

ta, yoğurt

Ezogelin çorba, baget haşlama, z.yağlı ttir|ü, çoban
salata yogurt,

Sebze çorba, tavuk biftek,

z. yağlı

fasulye, akdeniz

Salata, yoğuı1

Şehriye çorba, tavuk kawrma, z.yağh patlıcan söğiirme, mevsim salata, yoğurt

Lebeni çorba, ta\,ırk çöp şiş,
domates, Akdeniz

z. yağh
sa]ata

Tarhana çorba tavuk kavurma, z.yağlı kabak, çoban
salata, yoğurt

25.07 .2019

Perşembe
26.0,7.2019

cuma
2,7 .0,7

.2019

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş
süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil zeytin, söğüş
Süt, yumurta, kaşar peyniri,

cumartesi

kayısü, çeviZ içi, Söğüş

28,07 .20],9

Süt, yumuıla, kaşar peynir

Yoğurtlu bulgur çolba, et
kavurma, z, yağlt türlü,
yeşil salata, yoğurt
Domates çolba, et haşlama,
z.yağlı patlıcan, mevsim
salata, yoğurt
Lebeni çorba, midye tavuk

z.yağlı domates, Akdeniz
salata, yoğurt

Pazar

k, KaylSı, ceviz içi, Söğiiş

Ezogelin çorba, et kawrma,
z. yağlı patlıcan söğürme,

,20|9
PazateSi

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeŞil Zeytin, Söğüş

Düğün çorba, firında kuru
köfte, Z. yağlü bamya, do-

29.0,7

30.0,7

.2019

3

|

.0,7

Süt, yumurta, kaşar peyniri,

Salı
.2019

Çarşamba

k .kayüsr, ceviZ içi, söğüş
Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeŞil Zeytin, söğüş

2019

mateSli marul salata, yoğurt
Mercimek çorba, baget haş-

larna, z.yağlı kabak, çoban
salata, yoğurt
Sebze çorba, tavuk biftek,

z, yağlı

yoğurt

ÖĞLE YEMEĞİ

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

Mercimek çolba,et ka!.ulma, z, yag].r tiirlü, rokalı

Süt, yumurta, kaşar peyniri.

yeşiıZeytin, Söğüş

Pazar

Süt, yumuüla, kaşar peyniri, k.kayısı ,ceviz içi, söği,iş

05,08.20l9
pazaııesi

Süt, kaşar peynili, yumurta
yeŞiI zeytin, söğüş

04.08.20l9

yeşil salata, yoğurt
Domatesli şehıiye çorba, et
haşlama, Z.yağll patllcan,
mevsim salata, yoğurt
Lebeni çorba, et tandıI

z.yağlı domateS, Akdeniz
salata, yoğurt

Ezogelin çorba, et kaıurma,

z. yağlr bezelye. marul sala-

ta,

,iyt
H

A,'Jiı|i,;:ı

Ç/,ıjLAF
ün

tesi
ina lrı3f3İğ§|

salata yogurt,

Sebze çorba, taıı_ık biftek,

Z. yağh fasulye, bostana,
yoğüt
Şehriye çorba, tavuk kaıurma, zyağlı kabak, mevsim Salata, yoğurt
Lebeni çorba, tawk çöp şiş,

z.

yağlü mantar, Akdeniz

salata

Ezogelin çorba, et kavuıma,
Z. yağlİ pattıcan söğtirme,
çoban salata, yoğurt

AKŞAM YEMEĞi

tana, yoğurt

02.08.2019
Cuma

i

tandlr,

z,yağlı bamya, havuç salata,
yoğurt
Ezogelin çorba, baget haşlama, z.yağlı titliı, çoban

salata, yoğurt

köfte, z.yağlı fasulye, çoban

Cumaıles

Yayla çorba, tawk

Tarhana çorba

Süt, kaşal peyniri, yumurta
yeşil Zeytin, Söğüş

03.08.20l9

Akdeniz

Salata yoğurt

Sebze çorba, fırında kuru

Perşembe

01.08.20l9

tz.

fasulye, bostana,

z.yağlı mantar,

AĞUsTos AYI DiYET YEMEKLERi LiSTEsi

SABAH KAHVALTI

TARIH

çoban salata, yoğurt

Mantar çorba, tavuk çöp şiş,

yoğurt

taluk

ka-

rıırma, z.yağlı kabak, bos-

Mantar çorba, tavuk çöp şiş,

Z.yağh pathcan, Akdeniz
sa]ata yoğurt

Yayla çorba, tawk tandır,
z,yağlı fasulye, mevsim
salata, yoğurt

çorba, baget haşlama
z.yağlt tiirlü, çoban salata

yoğurt,
Sebze çorba, tavuk biftek ,
z. yağh mantar, akdeniz
salata, yoğurt

Salı

Çarşamba

Perşembe

Mercimek

Süt, kaşar peyniri, yumurta
yeşil Zeytin, Söğüş

09.08,20l9
Cuma
]

salata. yoğurt
Dom. pirinçli çorba,et haşlama , z.yağlı kabak, çoban
salata, yoğurt
Sebze çorba, fırında kuru
köfte, z.yağlı fasulye çoban
salata, yoğurt

Süt, yumurta, kaşar peyni
ri, k.kayısı,ceviz içi, söğüş

08.08,20l9

0,08.20

bamya, semizotlu domates

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil zeytin, söğüş

07.08,2019

l

Yoğurtlu havuç çoıba., fırında kuru köfte, z. yağlı

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kaylsı, ceviZ içi, söğüş

06.08.20l9

Stlt, yumurta, kaşar peynir
k. KayıSl, ceviz içi, söğüş

9

cumartesi

çorba,fırında

baget, z, yağlı türlü, yeşil

ta\Tık kavurma, z.yağlı kabak, çoban
Salata, yoğurt
Mantaİ çorba, ta\T ık çöp şiş,
Z.yağh mantar, bostana yoTarhana çorba

yoğurt

salata, yoğurt

salata yogud,

z. yağlı patlıcan

l9

Süt, kaşar peyniri, yumuna
yeşiI zeytin, söğüş

Yoğurtlu havuç çorba. fF
rında kuru köfte, z. yağlı

SaIı

salata

Yayla çorba, tawk tandır,

l2.08.20 I 9
pazartesi
3,08.20

Lebeni çorba, tavuk çöp şiş,
z. yağlı domates, Akdeniz

ğurt

Süt, ,yumurta ,kaşar peyniri, k.kayısl ,ceviz içi, söğüş

l

sim salata, yoğüt

Domatesli şehriye çorba, €t
haşlama, Z.yağlr patlıcan,
mevSin] Salata, yoğurt
Lebeni çorba, et tandır

Pazar

.08.20l9

ıurma, z.yağlı bamya, mev-

salata, yoğurt

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşi1 Zeytin, söğüş

ll

Şehriye çorba, tavuk ka-

z.yağlı domates, Akdeniz
Ezogelin çoıba, et kavurma,

söğürme,

çoban salata, yoğurt

bamya,

domate

salata, yoğurt

sli

marul

z,yağlı fasulye, yeşil salata,

Domates çorba, baget haş-

lama , z.yağ].ı türlü, çoban

Sebze çorba, tawk biftek ,
z. yağlı domates, akdeniz
salata, yoğurt
Şehriye çorba, tavuk ka-

vurTna, Z.yağlı pathcan,
mevsim salata, yoğurt

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

Tarhana çorba,et haşlama ,
z.yağlı kabak, çoban salata,

Lebeni çorba, tavuk çöp şiş,
Z. yağh mantal, bostana

kofte, z.yağ|ı fasu|ye, ma-

Sebze çorba, fınnda kuru

Tarhana çorba

Perşembe

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil zeytin, söğüş

rullu domates salata, yoğurt

l6.08.20l9
cuma

Mercimek çorba fırında
baget, z, yağh turlü, yeşil

salata,

Süt,yumuna kaşar peyniri,
k.kayısı,ceviz içi, söğüş

l4.08.20l9
Çarşamba
l

5.08.20

l9

yoğurt

Sa|ata,

yoğurt

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

Yoğurtlu bulgul çorba, et
haşlama, z.yağll patlıcan,

Pazar

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil Zeytin, Söğüş

Lebeni çorba, €t tand[
z.yağll domates, Akdeniz

l9.08.20l9
Paza(esi

Süt, yumurta kaşar peyniri,
k.kayıSı ,ceviz içi, söğüş

Ezogelin çorba, et kavrırma,
Z. yağIü mantar, marul sala-

20.08.20l9
Salı

Süt, kaşar peyniri, yumurta
yeşil zeytin, söğüş

.08,20l9

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

l7.08,20l9
Cumanesi
l

8.08.20l9

mevsim salata, yoğurt

salata, yoğurt

ta,
I

yoğurt

Yoğurtlu havuç çorba. fırında kuru köfte, z. yağlı

bamya, domatesli marul
salata, yoğurt

2l

Çarşamba

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil zeytin, söğüş

22.08.20 ]9

Perşembe
2

3.08.20

cuma

l9

Süt, yumurta kaşar peyniri,

k.kaylsl ,ceviz içi, söğüş

Süt, kaşar peyniri, yumurta

24.08.20 |9

cumartesi

alÇABALAİ

!:L Diyt. Me
Harra

j,i3!:tlr,ı! ve

I

yeşilZeytjn, Söğüş

nl

rsitc!
na

ü

|]ıliaıes

Mercimek çorba, et haşla-

ma

, z.yağlı kabak, çoban

salata, yoğurt

Sebze çorba, flrında kuru

köfte, z.yağIı fasulye, çoban
salata, yoğurt

Yoğunlu bulgur

çoIba,baget fırında , z, yağh
türlü, yeşil salata, yoğurt
Domates çorba, et haşlama,
Z.yağlı patlıcan, mevsim
salata, yoğurt

tavuk

ka-

ırrrma, z.yağlı kabak, çobarı

yoğüt

Mantar çorba, taYuk çöp şiş,

z.yağlı mantar,
salata yoğurt

Akdeniz

Yayla çorba, tawk tandlr,
z.yağlı domates, yeşil sala-

ta, yoğurt

Domatesli pirinç

baget

haşlama

,

çorba,

z.yağlı

tiirlü, çoban salata yogurt,
Sebze çorba, tawk biftek ,
z. yağlı fasulye, akdeniz
salata, yoğurt

Şefuiye çorba, tawk ka-

vurma, z.yağlı pathcan söğiime, meYsim salata, yoğurt

Lebeni çorba, tavuk çöp şiş,

Z. yağlı domates, Akdeniz
salata

Tarhana çorba

taYü

ka-

vurma, z.yağh kabak, çoban
salata, yoğurt

Mantal çorba, ta\.uk çöp şiş,
z.yağlı mantar, Akdeniz
Salata yoğurt

Yayla çorba, tawk tanür,

z,yağ]i. bamya, yeşil salata,

yoğurt

et

9

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. KaylSü, ceviz içi, Söğüş

Lebeni

26,08.20l9

Süt, yumuıla, kaşar peyniri,
yeşil Zeytin, söğüş

Domatesli pirinç çorba, et
kavurma, z. yağlı patlıcan
söğ[rme, çoban salata, yo-

25,08.20

]

Pazar
pazartesi

2,7

.08.2019

Salı

çorba,

Z,yağI1 domates,

tandır

Akdeniz

Salata, yoğuı1

ğurt

Çarşamba

29.08.2019
Perşembe

Lebeni çorba, ta\,ıjİ çöp şiş,
z. yağlı mantar, Akdeniz

Süt, },umurta, kaşar peyniri,
yeŞil zeytin, söğüş

Sebze çorba, finnda kuru

Tarhana çorba tawk kavurma, z.yağlı kabak, bos-

Süt, yumurta, kaşar peyniri, k,kayısı,ceviz içi, söğüş

2019

Yoğurtlu havuç çorba. fırında kuru köfte, z. yağlı

01.09.20l9

02.09.2019
pazartesi

03.09.2019

Salı

tz. Ci7t- ilerycnı

,,,r.,,,H:,::f:

]

rokalü

et

tandır

Lebeni

çorba,

Z.yağlı domates, Akdeniz
salata, yoğurt

öĞLE YEMEĞi

Süt, yumurta, kaşaı peyniri,
yeşil Zeytin, söğüş

süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

Sebze çorba, fırında kuru

yeşil salata, yoğurt
Domatesli şehriye çorba, et
haşlama, z.yağlı patlıcan,
mevsim salata, yoğurt

Lebeni

çorba,
Z.yağh domates,
Salata, yoğurt

et

tanür
Akdeniz

Ezogelin çorba, et ka\,ıırma,

z. yağlı bezelye, marul salata, yogurt
Düğün çorba. fırlnda kuru
köfte, z. yağlı bamya, se-

mizotlu domates
urt

tılAl LI

Mantaİ çorba, tawk çöp şiş,

Z.yağh patlıcan, Akdeniz

Ezogelin çorba, baget haş-

lama , z.yağ|ı ttillü, çoban

salata yoğurt,

AKŞAM YEMEĞi

salata, yoğurt

yeşil Zeytin, söğüş
9

salata yoğurt

z, yağlı tıirlü,

Mercimek çorba,et kavurma, z, yağ\ tiirlü, rokah

Süt, kaşar peyniri, yumurta

06,09.20

yeşil Salata, yoğurt

ma,

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

05.09.20l9

Cuma

tana, yoğurt

köfte, z.yağlı fasulye, çoban

Çarşamba

Perşembe

salata

köfte, z.yağh fasulye, çoban
salata, yoğurt
Mercimek çorba,et kavur-

Süt, kaşar peyniri, yurnurta
yeşil zeytin, Söğüş

Süt, yumurta, kaşar peyniri, k.kayısı ,ceviz içi, söğüş

04.09.20|9

yeŞil salata, yoğurt

EYLÜL AYI DİYET YEMEKLERi LİsTEsi

SABAH KAHVALTl

Pazar

yoğurt

Mercimek çorba, baget
haşlama , z.yağlı, kabak,

.08.20l9
cumartesi

TARlH

,

bostana,

Süt, }umurta, kaşar peynir
k. Kaylsl, ceviz içi, söğüş

Süt, yumurta, kaşar peyniri, k,kayısı ,ceviz içi, söğüş

3l

Sebze çorba, tavuk biftek

Z. yağlü fasulye,

bamya, domatesli marul

Cuma

30.8.2019

salata yoğurt,

Şehriye çorba, tavuk kavurma, z.yağlı kabak, rnevsim salata, yoğurt

Süt, yumurta , kaşaı peyniri, k.kayısı,ceviz içi, söğüş

salata, yoğurt

28.08,2019

Ezogelin çorba, baget haşIama , z,yağll tülü, çoban

salata,

Taıhana çorba taıuk kavurma, z.yağlı kabak, bos-

tana, yoğurt

Mantaİ çolba, tawk çöp şiş,

z.yağlı pathcan, Akdeniz
salata yoğurt

Yayla çorba, tawk tandır,
z,yağh fasulye, mevsim
salata, yoğurt

Düğiın çorbaçorba,

haşlama

,

baget

Z.yağlı tüIlü,

çoban salata yogurt.

Sebze çorba, taıuk biftek ,
mantar, akdeniz
salata, yoğurt

z. yağlı

Şehriye çorba, tavuk ka-

vurrna, z,yağlı bamya, mevSim salata, yoğurt

.09.20|9
cumartesi

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil Zeytin, söğiiş

08.09,201 9

Süt, yumurta, kaşar peyniri, k.kayısı ,ceviz içi, söğüş

0,7

Pazar

Dom. pirinçli çorba,et haş|ama , z,yağlı kabak, çobaı
Salata, yoğurt
Sebze çorba, fırında kuru
köfte, z.yağJl fasulyeçoban
salata, yoğurt

09.09.20l9

Süt, kaşar peyniri, yumurta
yeşil zeytin, söğüş

Melcimek

10.09.2019

Süt, yumuta, kaşar peynir
k. Kayısl, ceviz içi, söğüş

Domatesli sehliye çorba,

pazaıtesi

Salı

11.09,2019

ÇaIşamba

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil zeytin, söğüş

çorba,firında
baget , z, yağlü tijılü, yeşil
salata, yoğurt
et

haşlama, z.yağlı patlıcan,
mevsim salata, yoğurt

Lebeni çorba, et tandf
z.yağll domates, Akdeniz

Yayla çorba, tavrık tandır,
z,yağlı fasulye, yeşil salata,

yoğurt

Domates çorba, baget haş-

lama , z.yağIı türlü, çoban

Salata yogur1,

Sebze çorba, taruk biftek ,
domates, akdeniz
salata, yoğurt

Ezogelin çorba, et kawrma,
Z. yağh pathcan söğürme,

z. yağlı

13.09.2019

Süt, kaşar peyniri, yumurta
yeşil zeytin, Söğüş

Düğün çolba. fırında kuru
köfte, z. yağlı bamya, do-

Vüma, z.yağh

l4.09.20l9
Cumanesi

l5.09.20l9
Pazar

Süt, ,yumurta ,kaşar peyni-

çoban salata, yogurt

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş
Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil Zeytin, Söğüş

yoğut

Tarhana çorba,et haşlama ,
z.yağlı kabak, çoban salata,

yoğurt

Sebze çorba, fırında kuıu
köfte, z.yağlı fasulye, ma-

rullu domates salata, yoğurt
l6,09.2019
pazaıtesi

Süt,yumurta kaşar peyniri,

k.kayısı,ceviz içi, söğüş

Mercimek çorba fırında
baget, z, yağlı tüIlü, yeşil
salata, yoğurt

Salı

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kayüsl, ceviz içi, Söğüş

l8.09.2019
Çarşamba

Süt, }umuıla, kaşar peyniri,
yeşil Zeytin, söğüş

19.09.2019
Perşembe

Süt, yumuda kaşar peyniri,

1,7

.09.2019

Yoğuıllu bulgur çorba, et
haşlama, Z.yağlı patlıcan,

mevsim Salata, yoğurt

20.09,20l9

k,kayısı ,ceviz içi, söğüş

Cuma

Süt, kaşar peynili, yumuıla
yeşil Zeytin, söğüş

21.09.2019

süt, yumurta, kaşar peynir

cumatesi

k, Kayısı, ceviz içi, söğüş

22.09.2019
Pazar

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil zeytin, söğüş

23.09.2019
pazartesi

Süt, yumula kaşar peyniri,
k.kayısı,ceviz içi, söğüş

24.09.2019

Süt, kaşar peynili, yumurta
yeşil ze}tin, söğüş

Sa]ı

25.09.2019
Çarşamba
26.09.2019
Perşembe

Div l\uvcn
Hllran
ı i, ,.-ı

ğurt

salata, yoğurt

matesli marul Salata,

ı;l,

salata, yoğurt
Mantar çolba, ta\uk çöp şiş,
z.yağh mar,tar, bostana yo-

ri, k.kayısı ,ceviZ içi, söğüş

Cuma

A.

Salata

Tarhana çorba taırık kaıurma, z.yağh kabak, çoban

Perşembe

|2.09.2019

|'z.

Lebeni çorba, tavuk çöp şiş,
Z. yağlı domates, Akdeniz

r"l.

Süt, yumurta, kaşar peynir
k, Kayısı, ceviz içi, söğüş
Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil Zeytin, söğüş
ÇAEALAr

ıe.]ıjtiİasi

Lebeni

çorba,

et

Şehriye çorba, ta\uk ka-

patlıcan,
mevsim Salata, yoğurt
Lebeni çorba, tavuk çöp şiş,
Z. yağh mantar, bostana

tawk kavurma, z.yağlı kabak, çoban
salata, yoğurt
Mantar çorba, tavuk çöp şiş,
Tarhaıa çorba

Z.yağh mantar, Akdeniz
Salata yoğurt

Yayla çorba, tavuk

tandüI,

z.yağlı domates, yeşil salata, yoğurt

tandf

Domatesli pirinç

çorba,
z.yağiıı
türlü, çoban Salata yogurt,

,

z.yağh domates, Akdeniz

baget haşlama

Ezogelin çorba, et kawma,

Sebze çorba, ta.ııık biftek ,
fasulye, akdeniz
salata, yoğurt
Şehriye çorba, tavuk kar.urma, z.yağlı patlıcan söğiırme, mevsim salata, yo-

salata, yoğurt

z. yağh mantar, marul sala-

ta, yogurt

Düğün çorba, firında kuru

yağlı bamya, domatesli marul salata, yoğurt
köfte, z.

Mercimek çoIba, et haşlama , z.yağlı kabak, çoban
salata, yoğurt

z. yağlı

ğurt

Lebeni çorba, tavuk çöp şiş,
domates, Akdeniz

z. yağlı
salata

köfte, z,yağlı fasulye, çoban

Tarhana çorba tawk kawrma, z.yağh kabak, çoban

Yoğurtlu bulgur çoIba,baget firında , z, yağlı

Mantal çorba, tawk çöp şiş,
Z.yağll mantar, Akdeniz

z.yağh patllcan, mevsim

Yay|a çorba, taıuk tandır,
z,yağlı bamya, yeşil salata,

Sebze çorba, firında kuru

salata, yoğurt

ttirlü, yeşil sa|ata, yoğuİt
Domates çorba, et haşlama,
sa]ata, yoğurt

Lebeni çorba, et tandır
z.yağlı domates, Akdeniz
salata, yoğuı1

Domatesli pirinç çorba, et
kavurma, z. yağlı patlıcan
söğiirme, çoban salata, yo-

salata, yoğurt

salata yoğurt

yoğüt

Ezogelin çorba, baget haş-

lama , z.yağlı tüIlü, çoban

saiata

Sebze çorba, tavuk biftek

z. yağlı

,

fasulye, bostana,

guü1

27

.09,2019

Cuma

28.09.20l9
cumartesi

Süt, yumurta , kaşar peyni

ri, k.kayısı,ceviz içi, söğüş

Süt, yumurta, kaşar peynir

k. Kaylsı, ceviz içi, Söğüş

Süt, yumurta, kaşar peyniri,

Düğün çorba. firında kuru

köfte, Z. yağlı bamya, domatesli marul salata, yoğurt

Mercimek çolba, baget
haşlama , z.yağh kabak,

yeŞil salata, yoğurt

Sebze çorba, firında kuru

29.09.2019
Pazaf

yeşil zeytin, söğüş

köfte, z.yağlı fasulye, çoban

30.09,20l9

Siıt, yumurta, kaşar peyni-

Mercimek çorba,et kayüfia, z, yağh tiirlü, Iokall

pazartesi

ri, k.kayısı,ceviz jçj, söğiiş

2019

0],l0.20l9
Salı
02.10.2019
Çarşamba

03,l0.2019
Perşembe
04.10,2019

Cuma

05,10.20l9
Cumal1esi

yeŞil salata, voğurt

Süt, kaşar peynili, yumurta
yeşil zeytin, söğüş

Süt, yumurta, kaşaı peynir
k. Kayıs], ceviz içi, söğüş

Sebze çorba, fırmda kuru
köfte, z.yağlı fasulye, çoban
salata, yoğurt
Mercimek çorba,et kavur-

ma, z, yağll tüIlü, rokall

yeŞil salata, yoğurt

Domatesli şehriye çorba, et

Süt, yumurta, kaşar peyniri, k.kayısı,ceviz içi, söğüş

Lebeni

Süt, kaşar peynili, yumuıla
yeşil Zeytin, söğüş

Ezogelin çorba, et ka\aürma,
z. yağlı bezelye, marul sala-

haşlama, z.yağlı patlıcan,
mevsim salata, yoğuı,t

07. l 0.20l 9

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil zeytin, söğüş

|)z, Diyt.

fıhnal ÇAirLhi

p.l3t'trna

iıiirsites
]ri]a |Jırtanesl

V.j

çorba,

et

tandf

Z.yağh domates, Akdeniz
Salata, yoğut
ta,

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

pazartesi

z. yağlı

mantar, Akdeniz

salata

Tarhana çorba tawk kavuıma, z.yağlı kabak, bostana, yoğurt

Mantar çolba, tal,ı,ık çöp şiş,

z.yağh patlıcan, Akdeniz
salata yoğurt

AKŞAM YEMEĞi

öĞLE YEMEĞi

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil zeytin, söğüş

06.10.20l9

PMal

vurma, z.yağlı kabak, mevsim Salata, yoğurt
Lebeni çorba, tavuk çöp şiş,

EKiM AYI DİYET YEMEKLERİ LİSTESİ

SABAH KAHVALTI

TARiH

salata, yoğurt

Şehriye çorba, tavuk ka-

yoğurt

Düğün çolba. fuında kuru

köfte, Z. yağlı bamya, semizotlu domates salata,

yoğurt
Dom, pirinçli çorba,et haşlama , z.yağlı kabak, çoban
sa] ata, yoğurt

Tarhana çorba ta\uk kavurma, z.yağll kabak, bos-

tana, yoğurt

Mantar çorba, ta\.uk çöp şiş,

Z.yağh patlıcan, Akdeniz
Salata yoğurt

Yayla çorba, tal,rk tandır,
z,yağlı fasulye, mevsim
salata, yoğurt

Düğün çorba, baget haşlaZ.yagh titlü, çoban

ma ,

salata yoğurt,

Sebze çorba, tavuk biftek ,
mantal, akdeniz
Salata, yoğurt
Şehdye çorba, tavuk kaWrma, z.yağlü bamya, mevsim salata, yoğurt

z. yağl]

Lebeni çorba, tavuk çöp şiş,
z. yağlı domates, Akdeniz
salata

Süt, yumurta, kaşar peyni-

08.10.2019

Sebze çorba, firında kuru
köfte, z.yağlı fasulye çoban
Sa]ata, yoğuİt

Tarhana çorba tawk kaıurma, z.yağlı kabak, çoban

çorba,flrında
bagel , Z, yağlı tülü, yeşil
Salata, yoğurt

Mantar çorba, tavuk çöp şiş,
z.yağlü mantar, bostana yo-

Domatesli şehriye çorba, et

Yayla çorba, taluk tandüI, z
,yağlı fasulye, yeşil salata,

Salı

ri, k.kayısı,ceviz içi, söğüş

l9.10.2019

Süt, kaşar peyniri, yumuta
yeşil Zeytin, söğüş

Mercimek

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

Çarşamba

l0,l0,20l9
Perşembe

l1.10.20]9

haşlama, z.yağlı patlıcan,

mevsim salata, yoğurt

Lebeni

et

Cuma
12.|0.2019
cumartesi

Süt, ,yumurta ,kaşar peyniri, k.kayısı ,ceviz içi, söğüş

Ezogelin çorba, et kawrma,
Z. yağlı patlıcan söğüıme,

l3.10,2019
Pazar

Süt, kaşar peyniri, yumurta
yeşil Zeytin, Söğüş

Düğün çolba. fırırrda kuru
köfte, z. yağh bamya, do-

Z.yağlı

tandır

AkdeniZ

salata, yoğurt

l0.20

14,

l9

k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

15.10.20l9
Salı

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil Zeytin, Söğüş

l6.10.2019

Süt,yumurta kaşar peyniri,

matesli marul salata, yoğurt

Taİhana çorba,et haşlama ,
z.yağlı kabak, çoban salata,

yoğurt

Sebze çorba, firında kuıu
köfte, z.yağlı fasulye, marullu domateS salata, yoğurt

k.kayısı,ceviz içi,

l7.10.20]9

sül, yumurta. kaşar peynir

l

k,

Kayısı, ceviz içi, söğüş

Perşembe
l 8.

Mercimek çoIba füIünda
baget, z, yağlü türlü, yeşil

söğüş

Çarşamba

Süt, yumurt4 kaşar peyniri,

l0.20l 9

Cuma

yeşil zeytin, söğüş

l9.10.20l9

Süt, yumurta kaşal peyniri,

cumartesi

k.kayüsü,ceviz içi, söğüş

20.|0.20l9

Stit, kaşar peynili, yumurta
yeşil Zeytin, söğüş

Salata, yoğuı1
YoğuİIu bulgur çorb4 et haŞlama. zŞalh patllcan, mevsim
salata. yoğurt
Lebeni çorb4 et tandf Z.yağlı
domates, Akdeniz salat4 yoğurt

Ezogelin çolba, et kavurma,
z. yağlı manlar, marul salata,

Pazar

yoğurt

Düğün çorba. fırında kuru
köfte, z. yağlı bamya, domatesli marul salata, yoğurt

21.10.2019
pazartesi

Süt, yumurta, kaşar peynir
k, Kayısl, ceviz içi, söğüş

Mercimek çorba, et haşlama , z.yağlı kabak, çoban

22.10.2019

Süt, yumuüla, kaşar peyniri,
yeşil Zeytin, Söğüş

Sebze çorba, fırında kuıu

Sa

lı

Süt, yumuta kaşar peyniri,

23.10.20l9

k.kayısı ,ceviz içi, söğüş

Çarşamba

Süt, kaşar peyniIi, yumurta

24.|0.2019
Peışembe

yeŞil zeytin, Söğüş

25.10.2019
Cuma

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kayüsl, ceviz içi, Söğüş

26.10.20|9

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil Zeytin, Söğüş

cumartesi

2,7

.|0.2019

Pqial
L:i Diyt

t

l

ııY
ünivtıs

,

Süt, yumurta , kaşar peynik.kayısl ,ceviz içi, Söğüş

^{,

;,,ajt:\€sl

Domates çolba, baget haşlama , z.yağlı türlü, çoban
salata yoğurt,

çoban salata, yoğult

Süt, yumurta, kaşar peynir

Pazanesi

ğurt

yoğurt

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil zeytin, söğüş

çorba,
domates

salata, yoğurt

salata, yoğurt

Sebze çorba, tavuk biftek .
domates, akdeniz
Salata, yoğurt
Şehriye çorba, tavuk ka-

z. yağh

wrma, Z.yağh

pathcan,

mevsim salata, yoğurt
Lebeni çorba, tavuk çöp şiş,
Z. yağlı maİtaİ, bostana

Taıhana çorba

ta}uk

ka-

vurma, z.yağlı kabak, çoban
salata, yoğüt
Mantar çorba, tavuk çöp şiş,

z.yağh mantar, Akdeniz
Salata yoğurt

Yayla çorb4 tavuk

z.yağlı domates, yeşil

yoğurt

tandır,
salata,

Domatesli pirinç çorba, baget
haşlama , z.yağlı türlü, çoban
salata yoğurt.

Sebze çorba, taıuk biftek ,
fasulye, akdeniz
Salata, yoğurt

z. yağlı

Şehriye çorba, ta\.uk ka-

!,urma, z.yağh patlıcan söğtirrne, mevsim salata, yoğurt

Lebeni çolba, tavuk çöp şiş,
domates, Akdeniz

z. yağlı
salata

köfte, z.yağh fasulye, çoban

Tarhana çorba tavuk kaıurma, z.yağlı kabak, çoban

Yoğurtlu bulgur çorba,baget firında , z, yğlı

z.yağ]ı mantar, Akdeniz

salata, yoğurt

tiillü, yeşil salata, yoğuı1

salata, yoğurt

Mantar çolba, ta\uk çöp şiş,

salata yoğurt

Yayla çoıba, tawk tandır,
z,yağlı bamya, yeşil salata,

Domates çorba, et haşlama,
z.yağlı patlıcan, mevsim
salata, yoğurt
Lebeni çorba, et tandıI

yoğurt

salata, yoğuı1

salata yoğurt,

Z.yağlı domates

Akdeniz

Domatesli pirinç çolba, et
kavurma, z. yağh patlıcan
Söğürme, çoban salata, yoğurt

Düğün çorba. firlnda kuıu
köft€,

z, yağh bamya, do-

Ezogelin çorba, baget haş-

lama , z.yağh ttıIlü, çoban
Sebze çorba, ta\uk biftek

z. yağlı

,

fasulye, bostana,

yoğurt

Şehriye çorba, tavuk ka-

ırrrma, z.yağlı kabak, mev-

28. l

süt, yumuıla, kaşar peynir

0,20l9

pazartesi

k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

29.I0.2019

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil Zeytin, söğüş

Salı

Süt, yumurta, kaşar peyniri, k.kayısl ,ceviz içi, söğüş

30, i0,20 i 9

Çarşamba

süt, yumurta, kaşar peyniIi, k .kayısı ,ceviz içi,

31.10.20l9
Perşembe

SöğüŞ

2019

01.11.2019

Cuma

Süt, kaşal peyniri, yumurta
yeşil zeytin, söğüş

Siit, yumurta, kaşar peynir

02.11,2019

Cumaılesi

k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

03.11.20l9

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil zeytin, söğüş

Pazar
04,1 l .20l9

Süt, yumuıla, kaşar peyniıi, k.kayısı ,ceviz içi, söğüş

.20l9

Süt, kaşar peynili, yumuıla
yeŞil Zeytin, Söğüş

pazartesi

05.1 l

Salı
06.11.20l9

Süt, yumurta, kaşar peynir

Çarşamba

k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

07.11.2019
Perşembe

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil Zeytin, söğiiş

08.11.2019

Cuma
üz. Diyt.
H1rl

..,ı,,.,','',"

A

Siit, yumurta, kaşar peyni-

ri, k.kayısı ,ceviz içi, söğüş

çABALAF
iva19itOs,

Sim salata, yoğurt

Mercimek çorba, baget
haşlama , z.yağ|ı kabak,

Z. yağlü mantar, Akdeniz

y€şil salata, yoğurt

Sebze çorba, fuında kuru

köfte, z,yağlI fasulye, çoban
salata, yoğurt

Mercimek çolba,et kavurma, Z, yağlü tiirlü, rokall

yeşil Salata, yoğurt

Domatesli şehriye çorba, el

haşlama, z .yağlı patlıcan,
mevsim salata, yoğurt

Lebeni çorba, tavuk çöp şiş,

salata

Tarhana çorba tavuk kavurma, z.yağlı kabak, bos-

tana, yoğuİt

Mantar çorba, taıtk çöp şiş,

z.yağh patlıcan, Akdeniz
salata yoğurt

Yayla çorba, taluk tandır,
fasulye, mevsim

z, yağh

salata, yoğurt

KASIM AYI DİYET YEMEKLERİ LiSTESİ

SABAH KAHVALTI

TARlH

matesli marul salata, yoğurt

öĞLE YEMEĞi

AKŞAM YEMEĞi

Sebze çorba, fırında kuru

köfte, z.yağlı fasulye, çoban
Salata, Yoğurt

Mercimek çorba,et kavurma, z, yağlı tiillü, Iokalı

yeŞil salata, yoğurt

Şehriye çorba, et haşlama,

z.yağlı patlıcan,
Salata, yoğurt

mevsim

Lebeni çorba, et tandf

Tarhana çorba tavuk kaıT]rma, Z.yağh kabak, havuçlu maİul salata , yoğurt
Mantar çolba, taluk çöp şiş,
z.yağlı pırasa akdeniz salata
yoğurt

Yayla çorba, tavuk tandır,
z,yağlı fasulye, mevsim
salata, yoğurt

z.yağ]l pıIasa, Akdeniz sa-

Düğün çolba, baget haşIama , z.yağ\ türlü, havuç

Ezogelin çorba, et kawıma,
Z. yağlr beze]üye, maıxl Sala-

Z. yağlı mantal,

Diiğün çorba. fırında kuru
köfte, z. yağlı bamya, ha-

wrma, z.yağlı barnya, mev-

lata, yoğurt

ta, yoğuı1

Vuç Salata, yoğurt

Salçalı. pirinç çorba ,et haşlama , z.yağl 1 kabak
,mevsim salata, yoğurt
Sebze çorba, fırında kuru
köfte, z.yağlü fasulye marul
salata, yoğurt

salata yoğurt,

Sebze çorba, tavuk biftek ,
akdeniz

salata, yoğuf

Şehriye çorba, tavuk ka-

sim salata, yoğurt
Lebeni çorba, tavuk çöp şiş,
Z. yae]jü pan, AkdenD sala-

ta

Tarhana çorba tanrk kaırrrma, z.yağh kabak, mevsim Salata, yoğurt

09.1l,20l9
cumartes

Süt, kaşar peyniri, yumurta

yeşil zeytin, söğüş

j

l0.11.20l9

Süt, yumurta, kaşar peynir

Mercimek çorba,fırında
baget , z, yağlı tllrlü, yeşil
salata, yoğurt
Domatesli şehıiye çorba, et

Pazar

k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

11,l1.2019
PaZal.tesi

süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil zeytin, söğüş

12.1l .2019
SaIı

Süt, ,yumuta ,kaşar peyniri, k,kayısı,ceviz içi, söğüş

yoğurt
Ezogelin çorba, et kawrma.
z. yağlı karnıbahar, mevsim

l3. ] ]-20ls

Süt, kaşaI peynirj, yumurta
yeşil zeytin, söğüş

Düğün çolba. fırmda kuru
köfte, z, yağh bamya, ma-

haşlama, z.yağlı

l4,]1.20l9

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

Perşembe

l5,l1.2019
Cuma

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil zeytin, söğüş

l6.11,2019

Süt,yumuıta kaşar peyniri,

Cumaülesi

k.kayısı ,ceviz içi, söğüş

17.11.2019

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kaylsr, ceviz içi, söğüş

Pazar

Süt, yumurta kaşar peyniri,

]8.11.20l9

Yayla çorba, ta\uk tandüı, z

patlücan,

,yağh fasulye, havuç salata,

z.yağlı ıpazl, Akdeniz salata,

Domates çorba, baget haşlama , z.yağlı türlü, marul

:nevsim salata, yoğurt
Lebeni çorba, et tandüI

salata

Çarşamba

Mantar çorba, tavuk çöp şiş,
z.yağh mantar, yeşil piyaz ,
yoğurt

ıul

,

urt

salata, yoğurt

Tarhana çorba,et haşlama

,

z.yağlı kabak ,haıuç salata,

yoğuıt

Sebze çorba, firmda kuru

köfte, z.yağh fasulye, yeşil
salata, yoğu1

Mercimek çorba

firında

salata

Sebze çorba, tavuk biftek .
kabak, akdeniz
sal4ta, yoğurt
Şehfiye çorba, tavuk ka-

z. Yağlı

rurma, z.yağlı prasa, mev_

Sim salata, yoğurt
Lebeni çorba, tavuk çöp şiş,
z. yağIl mantal, havuçlu
marul salata
Tarhana çorba tavuk ka-

ıurma, z.yağlı kabai, yeşil
piyaz, yoğurt
Mantar çorba, tavuk çöp şiş,

baget, z, yağh türlü, akdeniz salata, yoğut

z.yağh mantar, Akdeniz

et

Yayla çorba, tavuk tandır,
z.yağh domates, yeşil sala-

Yoğurtlu bulgul çorba,
haşlama,

z.yağılı

pırasa,

mevsim salata, yoğurt

Düğün çorba. fırında kuru
köfte, z, yağlı kabak, marul

salata yoğurt

ta, yoğurt

Salçah pirinç çorba, baget
haşlama , z.yağh tülü,

pazartesi

k.kaylsü,ceviZ içi, söğüş

l9,l t.20l9
Salı

Süt, yumurta kaşar peyniri,
k.kayısı,ceviz içi, söğüş

20.|1.2019
Çarşamba

Süt, kaşal peyniri, yumurta
yeşil Zeytin, söğüş

Düğün çorba, firında kuru

21.11.2019

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

Mercimek çorba, et haşlama , z.yağlü kabak ,mevsim

z. Yağh

Sebze çorba, fırında kuru
köfte, z.yağh fasulye ,maıııl

Tarhana çorba taıuk kalurma, z.yağh kabak, yeşil

salata, yoğurt

Ezogelin çorba, et ka\urma,
z. yağlı mantar ,havuç salata,

Perşembe

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil zeytin, Söğüş

22.11 .2019

Cuma

Süt, yumurta kaşal peyniri,
k.kaylSl ,cevjz içi, söğüş

23.11.2019
cumartes

j

Süt, kaşal peynili, yumuıla

24.1|.2019
Pazar

yeşil zeytin, söğtiş

süt, yumurta, kaşar peynir

25.11.2019

yoğurt

köfte, z. yağlü bamya, ak_
deniz salata, yoğurt

Salata, yoğuıt

salata, yoğufl

Yoğurtlu bulgur çorba,baget fırında , z, yağlı
tüIlü, yeŞil Sa]ata, yoğurt
Domates çotba, et haşlama,
z.yağlıpürasa , mevsim salata, yoğurt
Lebeni çorba, et tandr

PaZaıleSi

k. Kayüsü, ceviz içi, söğilş

z.yağlı pazı. Akdeniz salata,
yoğurt

26.11 .2019

Süt, yumurta, kaşar peyniri,

Salı

yeşil zeytin, Söğüş

Salçalı pirinç çorba, et kaıuıma, z, yağlı kamıbüar,

Çarşamba

Süt, yumurta , kaşar peyniri, k.kayısı ,ceviz içi, söğüş

28.1 l .2019

süt, yumurta, kaşar peynir

2,7

.11.2019

Perşembe

üh, Diyt,l4e
H,]İl

k. Kayısı, ceyiZ içi, söğüş

ÇrEŞttAi
iıJcrsitesü

iı,.ıa l1astıesı

mevsim sa]ata, yoğurt

Düğün çoİba. fırında kuru
köfte, z. yağh bamya, do-

matesli marul Salata, yoğult
Mercimek çorba, baget

haş]ama , z.yağlı kabak,

yeşil salata, yoğurt

mevsim salata yoğurt,
Sebze çorba, ta!,ıü biftek ,
z. yağlı fasulye, akdeniz
sa]ata, yoğurt

Şehriye çorba, tavuk ka-

rıırma, z,yağlı pazı, mevsim
salata, yoğurt

Lebeni çorba, taRrk çöp şiş,

pırasa, Akdeniz

salata

piyaz, yoğurt
Mantar çorba, taluk çöp şiş,

z.yağll mantar,
salata yoğurt

Akdeniz

Yayla çolba, ta\,],]k
z,ya[ll barflya, yeşil
yoğurt

tandür,

salata,

Ezogelin çorba, baget haş|ama , z.yağ\ türlü, hawç
salata yoğurt,

Sebze çorba, tawk biftek ,
z. yağh fasulye ,marul sala-

ta , yoğuı1

Şehriye çorba, tavuk kaıurma, z.yağh kabak, mevSim salata, yoğurt

Lebeni çorba, taYü çöp şiş,
z. ya9h manlar rokalı yeşil
Salata

29.11.2019
Cuma

Süt, yumufia, kaşar peyniri,
yeşiI zeytin, söğüş

30.03.20l9

Süt, yumurta, kaşar peyniri, k.kayısı,ceviz içi, söğüş

cumartesi

Sebze çorba, firında kuru

köfte, z,yağlı fasulye, çoban
Salata

Mercimek çorba,et kavurma, z, yagh türlü, rokalı

yeşil salata, yoğurt

2019
,l,ARiH
01.12.2019
Pazar

Süt, kaşar peyniri, yumuıla
yeşil zeytin, söğüş

02.12.2019
pazaıtesi

Süt, yumuda, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

03.12.20|9

Salı

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil zeytin, söğüş

01.|2.2019
Çarşamba

Süt, yumurta, kaşar peyni
ri, k,kayısı ,ceviz içi, söğüş

05.12.2019
Perşembe

Süt, kaşar peynili, yumurta
yeşil Zeytin, söğüş

06.|2.2019
Cuma

Süt, yumuıla, kaşar peynir
k, Kaylsı, ceviz içi, söğüş

07

.|2.2019
cumartesi

Si.it, yumurta, kaşar peyniri,
yeşi1 Zeytin, söğüŞ

08.12,20l9

silt, yumurta, kaşar peyni-

ri, k.kayısı ,ceviz içi, söğüş

Siit, kaşar peyniri, yumuıla

pazartesi

yeşil Ze).tin, söğüş
lnaz Ç/.ü?J,hi
!İ|iteiü

l.ııt'iı

i,",,ıa

Jaıtı,ıesı

ka-

bezelye,

meysim sa]ata
Mantar çolba, tawk çöp şiş,

z.yağlı kabak, Akdeniz
lata yoğurt

öĞLE YEMEĞi

sa-

AKŞAM YEMEĞi

Sebze çorba, fırında krıru
köfte, z.yağlı fasulye ,haıuç
salata, yoğurt

09.|2.20].9

tawk

vuğna, z.yağlı

ARALIK AYI DiYET YEMEKLERi LİsTEsi

SABAH KAHVAI-TI

Pazar

Tarhana çorba

Tarhana çorba tawk ka\,ırrma, z.yağlı kabak, ha-

luçlu marul

Mercimek çorba,et kavurma, z, yağ]n türlü, rokalt

yeşil salata, yoğurt

Salata , yoğurt
Mantar çolba, tavuk çöp şiş,
z.yağh pürasa akdeniz salata
yoğurt

Şehriye çorba, et haşlama,
z.yağ\ pa^, mevsim salata,

Yayla çorba, tavuk tandır,
Z,yağ]ü fasulye, mevsim

yoğurt

salata, yoğurt

et

Lebeni çorba,

tanür
z.yağt.l plJasa, Akdeniz salata, yoğurt

Ezogelin çorba,

z. yağ|ı bezelye,
ta,

yoğurt

Düğün çorba, baget haşlaz.yağh tiıIlü, haluç

ma ,

sa]ata yoğurt,

et

kavurma,

maııl

sala-

Düğün çolba. fırında kuru

köfte, z, yağlı bamya, havuç salata, yoğurt
Salçalı. pirinç çolba ,et haşlama, z.yağl ı kamıbahar
,meYsim salata, yoğurt
Sebze çorba, firında kuru
köfte, z.yağlı fasulye marul
salata, yoğurt

Sebze çorba, tawk biftek ,
mantar, akdeniz
salata, yoğurt
Şehriye çorba, tavuk ka\urma, z,yağlı bamya, mevsim salata, yoğut
Lebeni çorba, tavuk çöp şiş,
z. yağh pazı, Akdeniz sala-

z. yağlı

ta

Tarhana çorba tawk ka\,ırrma, z,yağlı kabak, mev-

Mercimek

sim salata, yoğurt
Mantar çolba, ta\.uk çöp şiş,

salata. yoğurt

yoğurt

çoıba,flrında
baget , z, yağh tüIlü, yeşil

zJa9lı

mantar, yeşil piyaz

,

l0.12.20]9

Süt, yumurta, kaşar peynir

SaIı

k, Kaylsr, ceviZ içi, söğüş

11.12.2019

Süt, yumuta, kaşar peyniri,
yeşil Zeytin, söğüş

Çarşamba
12.12.2019
Perşembe
13.12.2019

l4.12.20l9

Düğün çorba. fırında kuru
köfte, z. yağh bamya, ma-

l6.12,2019
pazartesi

Siit,yumurta kaşar peyniri,
k.kayısı,ceviz içi, söğüş

|,7.|2.20|9
Salı

Süt, yumuıla, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

2.20l9

Süt, yumuüla kaşaı peyniri,

l

Domates çolba, baget haş-

Süt, kaşar peyniri, yumuıla
yeşii zeytin, söğtiŞ

Stit, yumurta^ kaşar peyniri,
yeşil zeytin, söğüş

Pazat

l 8.

yoğurt

taİdüI
z.yağl1 pırasa, akdeniz sala-

Lebeni çorba, et

z. yağh karnıbüar, mevsim
salata , yoğurt

rul salata, yoğuı1

Tarhana çorba,et haşlama ,
z.yağlı kabak ,haı.uç salata,

yoğuı1

l5, i2,20l9

Sebze çorba, fırında kuru

köfte, z.yağh fasulye, yeşil
sa]ata,

Mercimek çorba firında

bagel, Z, yagb tiillü, akdelIiZ Salata, yoğurt

Yoğurtlu bulgur çorba,

z.yağılı

haşlama,

et

pırasa,

mevsim salata, yoğurt

Düğlin çolba. fırında kuru

Çarşamba

k,kayıSü,ceviz içi, söğüş

19.12.2019
Perşembe

Siit, yumurta kaşal peyniri,
k.kayısı,ceviz içi, söğüş

Ezogelin çorba, et kavurma,
Z, yağll mantal ,havuç sala-

20.12.2019
Cuma

Süt, kaşar peyniri, yumurta
yeşil Zeytin, söğüş

Dliğün çorba. fırında kuru

köfte, z. yağlı kabak, marul
salata, yoğuı1

yoğul1

21

Siit, yumurta, kaşar peynir

.|2.2019

Cumaılesi

k, Kayısı, ceviz içi, söğüş

22.12.2019
Pazar

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil Zeytin, söğüş

23.12.2019

Süt, yumuıla kaşar peyniri,

pazartesi

k.kayıSü,ceviz içi, söğiiş

24.12.2019

Süt, kaşar peyniri, yumurta
yeşil Zeytin, söğüş

Sa]ı

köfte, z.

yağlı

bamya, akdeniz salata, yoğurt
Mercimek çorba, et haşlama , z.yağlı kabak ,mevsim
salata, yoğurt
Sebze çorba, fınnda kuru
kOfte, z.yağlı fasulye ,marul
salata, yoğurt

Yoğurtlu bulgur çorba,baget firında , z, yağlı

tiırlü, yeşil Salata, yoğurt
Domates çorba, et haşlama,

z,yağlı pırasa , mevsim salata, yoğurt

Süt, yumurta, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

25.12.2019
Çarşamba

26.12.20l9
Perşembe

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşii Zeytin, söğiiş

27.12.2019
Cuma

Süt, yumurta , kaşar peyniri, k.kayısı,ceViZ içi, söğüş

28.12.2019

cumaıleSi

Süt, yumuıla, kaşar peynir
k. Kayısı, ceviz içi, söğüş

29.12.20l,9
Pazat

Süt, yumurta, kaşar peyniri,
yeşil Zeytin, söğüş

Uz,Olp Herydrn

H:rıarlUn

l.;ı!'.,:,,ıı,t $,,

y

(A9.1LAt
iie5i

Yayla çorba, taluk tandlr, Z
,yağlı fasulye, haluç salata,

mevsiırr sala

Ezogelin çorba, et ka!,rrrma,

Süt, yumuıta, kaşar peynir
k. KaylS1, ceviz içi, söğüş

cumartesi

haşlama, z.yağlı ıspanak,

Süt, ,yumurta ,kaşar peyni-

ri, k.kayısı ,ceviz içi, söğiış

Cuma

Domateslj şehriye çorba, et

Lebeni çorba,

et

tanür

z.yağ|ı pazı, Akdeniz salata,
yoğuı1

Salçalı pirinç çorba, et ka-

ı.urma, z. yağlı karnıbahar,
mevsim salata, yoğurt

Düğün çorba. fırında kuru
köfte, z. yağlı bamya, domatesli malul salata, yoğurt

larna , z.yağ|ı türlü, marul

saiata

Sebze çorba, taıuk biftek ,
kabak, akdeniz
salata, yoğurt

z. Yağlı

Şehriye çorba, tavuk ka-

Wrma, z.yağh ptrasa, mev-

sim salata,
Lebeni çorba, tavuk çöp şiş,
z. yağ]ı mantax, havuçlu
marul salata
Talhana çolba ta\.ı]k kavurma, z.yağlı kabak, yeşil
plyaz, yoğurt

Mantaı çorba, ta!,ıık çöp şiş,
Z.yağlı mantar, Akdeniz
salata yoğurt

Yayla çorba, tavuk tandlr,
Z.yağlı domates, yeşil sala-

ta, yoğurt

Salçalı pirinç çorba, baget
, Z.yağlı türlü,

haşlama

mevsim salata
Sebze çorba, tavuk biftek ,
z. yağh fasulye, akdeniz
salata, yoğurt
Şehriye çorba, tavuk kawrma, z.yağlı pazı, mevsim
salata, yoğurt
Lebeni çorba, tavuk çöp şiş,

z. Yağlı

pırasa, Akdeniz

salata

Tarhana çorba

taruk

ka-

wrma, z.yağlü kabak, yeşil

piyaz, yoğurt
Mantar çolba, ta\,ırk çöp şiş,

Z.yağiı mantal, Akdeniz
Salata yoğurt

Yayla çolba, tawk tandıI.

z,yağlıı bamya, yeşil salata,
yoğurt
Ezogelin çorba, baget haşlama , z,yağh tiirlü, ha\.]ç
Salata yoğuft,
Sebze çorba, tawk biftek ,
z. yağh fasulye ,maıul salata , yoğurt

Şehriye çorba, tavuk ka-

Mercimek çolba, baget
haşlama , z.yağh kabak,

Vuıma, z.yağh kabak, mevSim salata, yoğurt
Lebeni çorba, tavuk çöp şiş,
z. yağlı mantaı rokalı yeşil

Sebze çorba, fırında kuru

Tarhana çorba

yeŞil SaIata, yoğuıt

köfte, z.yağlı fasulye, çoban
Saiata, yoğurt

salata

tawk

\,ıııma, Z,yağ]]

kabezelye,

mevsim salata , yoğurt

30.12.2019
pazartesi
31.12.2019

Salı

Süt, yumurta, kaşar peyni-

ri, k.kayısı ,Aeviz içi, söğüş

süt, yumurta, kaşar peyni-

ri, k.kayısı,ceviz içi, söğüş

Mercimek çorba,et kavurma, z, yağ|ı tiirlü, Iokalı

z.yağlı kabak, Akdeniz

Mercimek çorba, baget
haşlama , z.yağh kabak,

Lebeni çolba, tavuk çöp şiş,
z. Yağlı prasa, Akdeniz

yeşil SaIata, yoğurt

yeşil salata, yoğurt

Maİıtar çorba, taluk çöp şiş,

lata yoğurt

salata

Ramazan ayı iftar, sahur, bayramlar, hemodiyaliz, ayakta tedavi yemek listeleri sabit
olup değişiklik yaprlamaz

TABLO

3:

İFTAR MENÜsÜ 1sluİr LisTE)

irrınunNüsü

GUN
1

2
3
4

5
6
7
8

9

l0
1l

l2
13

Fırında Tavuk Baget, İç Pilav, Akdeniz Salata, Ayran
Domatesli Aıpa Şehriye Çorba, Tulumba Tatlı
Ezogelin Çorba, Çoban Kavurma, Sade Pirinç Pilav, Yeşil Salata, Ayran Revani
Etli Taze Fasulye, Ş.Li Pirinç Pilav, Yoğurt, Elma
Yoğurtlu, Havuçlu Aıpa Şehriye Çorba, Dondurma
Paımak Kebabı, Dom. Soslu Makama, Yoğuı1, Kırmızı Erik
Sebze Çorba, Aşure
Yayla Çorba, Tavuk Biftek, Salçalı Bulgıır Pilav, Akdeniz Salata, Melve, Kuru Kayısı- Ceviz İçi
Mercimek Çorba, Etli Kapama Pilavı, Çoban Salata, Yoğurt, Melve, Kek

Etli Kabak Yemeği, Mercimekli Bulgur Pilav, Yoğurt, Portakal
Domatesli Pirinç Çorba, Halka Tath
Mercimek Çorba, Fırında Kuru Et Köfte, Salçah Bulgur Pilav Domates Soslu Karışık Kızartma, Ayran, Tulumba Tatlı
Etli Bamya Yemeği, Ş,Li Pirinç Pilav, Yoğurt, Portakal
Ezogelin Çorba, Dondurma
Lebeni Çorba, Çıtır Tavuk, Domatesli Pirinç Pilavı, Mevsim Salata, Ayran Revaıi
Domatesli Aıpa Şehriye Çorba. Nohuttu Bulgur Pilav Üzerİ Et randır, ayrar1 Çoban Salata. Lokma Tatlı
Mercimek Çorba, Şehriyeli Güveç, Çoban Salata, Yoğurt, Meyve, Aşure
Ygğuıllu Aıpa Şehriye Çorba, Tavuk Döner, Nohutlu Pirinç Pilav, Domatesli Marul

,}I,,,t

ç4Er
İsitOsı

,.ii.]ajt:!€s1

sa-

Salata, Meyve. Revani

l{
l5
16

l7

Etli Türlü (Fırında), Ş.Li Pirinç Pilav, Yoğurt, Elma
Toyga Çorba, Dondurma
Sebze Çorba, Nohutlu Bulgur Pilav Üzeri Et Tandır, Bostana, Ayran, Meyve ,Kek
Süzme Mercimek Çorba, Tavuk Baget Haşlama(Salçalı) Nohutlu Bulgur Pilav, Domaıes Salata. Ayran. Kuru Kayısı-Ceviz İçi
Bol Domatesli Pirinç Çorba, Çiftlik Köfte, Dom. Soslu Makama, Yoğuı1, Erik, Sü!
laç

l8
t9
20

Ezogelin Çorba, Fırında Etli Sebzeli Güveç, Ş.Li Pirinç Pilavı, Yoğurt, Portakal,
Dondurma
Havuçlu Yoğurtlu Arpa Şehriye Çorba, Tavuk Külbastı, Salçalı Bulgur Pilav, Akdeniz Salata, Ayran, Aşure
Tavuklu Beyran Çorba, Özbek Pilav, Zeylinyağlı Fasulye, Malta Eriği, Ayran, Re\

2l
J

",)

23

21

aı]l

Ezogelin Çorba, İzmir Köfte, Peynirli Makama, Mevsim Salata Ayran Halka Tatlı,
Yayla Çorba. Tavuklu Mantar Sote, Mercimekli Bulgur Pilav, Yoğurt Malta Eriği,
Kuru Kayısı- Ceviz İçi
Yoğuıllu Havuçlu Arpa Şehriye Çorba, Etli Kuru Fasulye, Ş.Li Pirinç Pilav, Çoban
Salata, Ayran, Tulumba Tatlı
Ezogelin Çorba, Bahçıvan Kebap, Dom. Soslu Makama, Yoğurt, Akdeniz Salata,
Dondurma

25

26
71

Tarhana Çorba, Fırında Tavuk But, Safranlı, İç Pilav, Domates Salata, Ayran Aşure
DomatesIi Arpa Şehriye Çorba, Etli Bezelye, Peynirli Tepsi Böreği, Domatesli Marul Salata, Yoğurt, Halka Tatlı
Süzme Mercimek Çorba, Fırında Kıymalı Patates Akdeniz Salata, Ayran, Meyve,
Sütlaç

28
29
30

Toyga çorba, Ineg öl Köfte, Sade Pirinç Pilav, Yeşil Salata Alran, Halka Tatlı
Sebze Çorba, zbek Pilav, Z.YağIı Taze Fasulye, Ayran, Meyve, Revani
Toyga Çorba. Midye Tavuk, Domatesli Pirinç Pilav, Akdeniz Salata, Ayran, Kuru
Kay,ısı- Ceviz İçi

TABLO 4: SAHUR MENÜSÜ VE MENÜ İÇBniĞİNİN GRAMAJLARI
SABiT LisTE
(;
SAHUR MEN S

l

2

3
1

t
Uz. Di,/t

Mercimek çorba(250gr), beyaz peynir(40gr), haşlanmış yumurta(s 0), söğüş(l00gr),
yoğurt(200gr ), kuru kayısı- ceviz içi(60gr) , su(50Oml)
Ya1,la çorba(25Ogr), peynirli tepsi böreği(1609r), haş lanmış 1umurta(50gr), söğüş( 1 00gr), yeşil zel,tin(3 0gr), meyve(200gr), su(500ml)
Domatesli arpa şehriye çorba(250gr), beyaz peynir(40gr), haşlanmış yumurta(50gr), söğüş( 1 00gr), yoğurt( 200gr), kuru kayısı- ceviz içi(60gr), su(500ml)
Toyga çorba(25Ogr), menemen( l 80gr), kaşar p eynir(30gr), yeşil zeltin(30gr), fındık ezmesi(20gr) meyve(200gr), su(500ml)
Ezogelin çorba(250gr), ıspanaklı tepsi böreği(l70gr ), haşlanmış yumurta(50gr),
ğüş (1O0gr), yoğurt(200gr), meyve(200gr), su(50Oml)
ylmaz tAiA

nivals(esü

.!,ii,,,1a ,in;tat€şi

Sebze çorba(25Ogr), patatesli omlet(160gr), beyaz peynir(40gr), yoğurt(200gr),
söğüş(100gr), kuru kayısı- ceviz içi(609r), su(500ml)
Havuçlu şehriyeli yayla çorba(25Ogr), sigara böreği(l20gr), haşlanmış yumur_
ta(50gr), söğüş(100gr), siyah zeltin(30gr), meyve(200gr), su(500ml)
Terbiyeli tavuk çorba(250gr), nohut salatası(200gr), beyaz peynir(40gr), yoğurt(200gr), meyve(200gr), kuru kayısı- ceviz içi(60gr) su(500ml)
Tarhana çorba(25Ogr), süt(200ml), söğüş(100gr), kaşar peynir(30gr), haşlanmış

6
7
8

9

yumurta(50gr), tereyağı- bal(30gr), su(500ml)

Domatesli pirinç çorba(250gr), yoğurt(200gr), beyaz peynir(40gr), haşlanmış yumurta(50gr), siyah zel.tin(30gr), meyve(200gr), simit(100gr), su(500ml)
Mercimek çorba(250gr), beyaz peynir(40gr), haşlanmış 1umurta(50), söğüş(100gr),
yoğurt(200gr), kuru kayısı- ceviz içi(60gr) , su(500ml)

r0
11

Yayla çorba(25Ogr), peynirli tepsi böreği(l609r), haşlanmş 1ı-ımurta(50gr), sö-

12

ğüş(100gr), yeşil zel,tin(30gr), meyve(200gr), su(50Oml)
Domatesli arpa şehriye çorba(250gr), elma dilimi fınnlanmış patates(150gr), beyaz
peynir(40gr), söğüş(100gr), yoğuıt(200gr), kuru kayısı- ceviz içi(60gr), su(50Oml)
Toyga çorba(250gr), kaşar peyniri(30gr), haşlanmış yumurta(50gr), söğüş(100gr),

l3
l1

tahin- pekmez(30gr), meyve(20Ogr), su(500ml)

Ezogelin çorba(25Ogr), yoğurt(200gr), haşlanmış yumuıta(50gr), beyaz pey-

l5

nir(40gr), söğüş(100gr), kuru kayısı- ceviz içi(60gr), simit(100gr), su(500ml)

Sebze çorba(250gr), börülce salatas(200gr), haşlanmış 1umurta(50gr), yo-

l6

ğurt(200gr), siyah zel.tin(30gr), meyve(200gr), su(50Oml)

|7

Havuçlu şehriyeli yayla çorba(25Ogr), peynirli kol böreği(l609r), söğüş(l00gr),

18

meyve suyu(200m1), kuru kayısı- ceviz içi(609r), su(500m1)
Terbiyeli tavuk çorba(25Ogr), firınlanmış elma dilimi patates(150gr), beyaz pey-

19

nir(40gr), haşlanmış yumurta(50gr) söğüş(1 00gr), meyve(200gr)
Tarhana çorba(25Ogr), süt(200ml), üçgen peynir(3Ogı), haşlanmış yumurta(50gr),
söğüş(1 00gr), kek(1 00gr),

Domatesli pirinç çorba(25Ogr), kaşaı peyniri(30gr), haşlanmış },ı]muıta(50gr), söğüş( 1 00gr), yoğuı1(200gr), meyve(200gr)
Mercimek çorba(250gr), beyaz peynir(4Ogr), haşlanmış yumurta(50), söğüş(100gr),
yoğuıt(200gr), kuru kayısı- ceviz içi(60gr) , su(500m1)
Yayla çorba(250gr), peynirli tepsi böreği(160gr), haşlanmış yumurta(50gr), söğüş(1 00gr), yeşil zel,tin(30gr), meyve(200gr), su(500ml)
Domatesli arya şehriye çorba(25Ogr), beyaz peynir(40gr), haşlanmış 1umuıta(50gr), söğüş(100gr), yoğurt(200gr), kuıu kayısı- ceviz içi(60gr), su(500ml)
Toyga çorba(25Ogr), menemen(l80gr), kaşar peyniri(30gr), siyah zel,tin(30gr),

20
21

22

,ı
24

meyve(200gr), kek( 1 00gr), su(500ml)

,§

Ezogelin çorba(250gı), süt(200ml), haşlanmış 1umurüa(50gr), üçgen peynir(30gr),
söğüş(100gr), yeşil zeltin(30gr), simit(100gr), su(500ml)
Sebze çorba(250gr), patatesli omlet(l609r), beyaz peynir(40gr), yoğurt(200gr),
söğüş(100gr), kuru kayısı- ceviz içi(609r), su(50Oml)
Havuçlu şehriyeli yayla çorba(250gr), firınlanmış elma dilimi patates(150gr)

26
71

beı azoev nir(40gr),haşlanmış yumurta(50gr) söğüş(100g meyve(200gr),su(50Oml)
14e

}.,'rr'.,

lıı,[;

-l'

Yılmaz

ÇA§ALAi

]Valsltesl

Terbiyeli tavuk çorba(250gr), beyaz peynir(40gr), haşlanmış yumurta(50gı), sö-

28

ğüş(l00gr), yoğurt(200gr), meyve(200gr), simit(100gr) su(500ml)
Tarhana çorba(250gr), peynirli bohça börek(l609r), haşlanmış yumurta(50gr), söğüş(l00gr), ayran(200gr), kuru kayısı- ceviz içi(60gr) su(500ml)
Domates çorba(250gr), kaşar peyniri(30gr), haşlanmış yumurta(50gr), söğüş( 100gr), yoğurt(200), meyve(200gr), su (500ml)

29
30

TABLO 5: NORMAL YEMEK ALAN HASTALARIN KAHVALTİ LİSTESi
SABİT LiSTE

Mercimek veya yaylaçorba,haş yumurta, beyaz peynir, söğüş, siyah zeltin,ekmek
Süt, meyve, haş yumurta, kaşar peynir, tereyağ- bal, ekmek
Çay, söğüş, haş. Yumurta, üçgen peynir,kuru kayısı --ceviz içi, simit
Süt, söğüş, haş. yumurta kaşar peyniri, yeşil zeltin,fındık ezmesi, ekmek
Meyııe suyu, söğüş, haş.yumurta, beyaz peynir,tahin- pekmez, poğaça
Süt,meyve, kaşar peyniri, haşlanmış yumurta,siyah zeltin, kuru incir- fındık içi, ekmek
Süt, söğüş, haşlanmış yumurta, üçgen peynir, tahin helva, ekmek

1

I1
J
4
5
6
7

Normal yemek alan hastalann kahvaltrsı haftalık dönüşüm şeklinde uygulanacaktır

TABLO O: CÜNLÜX SALATA BARDA BULUNMASI GEREKEN SEBZELER
(sABiT LİsTE)
Elma dilimi patates,marul, kırn-ıızı lahana,haı,uç , roka, turp
Haşlanmı börülce, kıvırcık, beyaz lahana,havu ,Da danoz,domates
Haşlanmış nohut. göbek marul,kırmızı lahana, havuç, taze nane, salatalık
H anml atates,marul,bey az lahana, havuç,roka,turşu
Krıton, kıvırcık, kırmızı lahana, havuç,dereotu,kuru v a eşil soğan

]

2
_)

1

salata barda limon sürekli olacaktır.

TABLo

7:

GUN

SABAH KAHVALTI

öĞı,B yBırnĞi

Süt
Söğüş
Beyaz peynir
Haşlanmış yumurta

Mercimek çorba
Sade piıinç pilav üzeri et
tandır
Çoban salata
Ayran
Baklava

Toyga çorba
Çıtır tavuk (elma dilimi

Fırında tavuk but
Safranh iç pilav
Akdeniz salata
Ayran
Revani

Ezogelin çorba

Yayla çorba
Nohutlu bulgur pilavı
üzeri et kavurma

Salçalı taıuk baget haşlama
Ş.li pirinç pilav
Çoban salata

1

RAMAZAN BAYRAMI MENÜsÜ(sABir ı,isrB)

Kuru kayısı-ceviz içi

PATATES_BiBER
KIZARTMA

1

Çay
Meyve
Kaşar peyniri
Haşlanmış yumurta
Yeşil zel,tin

ÇoRBA
Meyve suyu
Söğüş
üçgen peynir
Hpşlanmış yumurta

_,

"

o'n:::Jt,

ı;ıi.,,:.;ı,f

ı

CAÇALAn

,ııesü

,.ı

a ]]ajt3aesi

Bostana ayran

AKŞAM YEMEĞi
patates)

Marullu domates salata
Ayran
baklava
İnegö1 köfte (domates sala-

talık)
Fasulye pilaki
Ayran
sütlaç

Tereyağı- bal

SİGARA BÖREĞi

Ayraıı

aşure

meyve

TABLO 8: KURBAN BAYRAMI MENÜSÜ(SABİT ı,İsrn)
GÜN

l

sABAH
KAHVALTI

öĞı,B ypnrnĞ|

Süt
söğüş
Beyaz peynir
Haşlanmış yumurta
Kuru kayısı-ceviz içi

Çoban kavuma

PATATES-BiBER
ZARTMA
2

3

pilav
KI-

pirinç

Domates salata
Aüran
Baklava

Et haşlama
Sebzeli bulgur pilav
Yeşil salata
Ayran
Baklava

çay
Söğüş
Beyaz peynir
Menemen
Kruu kayısı-ceviz içi

Toyga çorba
Çıtır taıuk (elma dilimi pa_
tates)
Marullu domates salata

NOHUT SALATASI

Mercimek çorba
Sade pirinç pilav
üzeri et taıdır
Çoban salata
Ayran
Baklava

Meyve suyu

Yayla çorba

Salçalı tavuk baget haşlama
Ş.li pirinç pilav

Ştjğtiş
Uçgen peynir
Haşlanmış yumurta
Tereyağı- bal

SİGARA BÖREĞİ

Çay Meyve
Kaşar peyniri
Haşlanmış yumuıla
Yeşil zeytin

4

Şehriyeli

AKŞAM YE

ÇoRBA

Nohutlu

bulgur

pilavı üzeri et kaVurma
Bostana ayran
aşure
kebap,
dom. soslu makama, yoğurt, yeşil salata, meyve

Orman

Ayran
baklava

Çoban salata
Ayran
me},Ve

Ezogelin çorba İnegöl köfte

domates

hk),pilaki,alran,sütlaç

salata-

Fasulye pilaki
Ayran

TABLO 9: HEMODİYALiZ TEDAVİSi ır,ı.N GÜNÜBİRLİK DiYET HASTALARI
MENÜSÜ( SABİT LİSTE)

sIRA GUNLER
pazartesi

1

2

Salı

J

Çarşamba

!)7.

Dilt,

ı;.i!

ı

SABAH KAHVALTI
Uçgen peynir(30gr),süt(200ml),
haşlanm ış } umurla(200gI). söğüş( 100gr), meyve(200), findık ezmesi(20gr) su(20Oml)
Üçgen peynir(3 Ogr),sü(2O0ml),
haşlanmış ) umuıla(200gr ). söğüş( 100gr), meyve(200), findık ezmesi(20gr) su(200ml)
Kaşar peynir(40gr), haşlanmış yumurta(50gr) süt(200ml), sö-

ÇAİlLAR

ry

iı]

jtııesi

öĞı,B ypırnĞi
İçli köfte(2 adet-120gr), ayran(2O0gr) söğüş( ] 00gr). meyve(200gr), kek(1 00gr),su(200ml)
İçli köfte(2 ader120gr), ayran(200gr) söğüş( 100gr). meyve(200gr), kek( 1 00gr),su(200ml)
Tavuklu yufka börek(180gr) yoğun(200gr), söğüŞ( l00gf), süt-

Perşembe

4

5

Cuma

6

Cumaılesi

pazartesi

7

salı

8

9

çarşamba

l0

11

Perşembe

I

Cu-,

l
]

ğü(100gr), meyve(200), kuru kayısı- ceviz içi(60gr)su(200ml)
Kaşar peynir(40gr), haşlanmış yumurta(S0gr) süt(200ml), söğüş( 100gr), meyve(200), kuru kayısı- ceviz içi(60gr)su(200ml)
Peynirli yufka böreği( 160gr), yogurt(200gr). söğüş('l 00gr). sütlaç(200gr), meyve suyu(20Oml),
su(200ml)
Peynirli yufka böreği( l60gr), yoğuıı(200gr). söğüş( l 00gr]. sütlaç(200gr), meyve suyu(20Oml),
su(20Oml)
Fınnlanmış patates(1 50gr)
tuzsuz beyaz peynir(40grı. yoğuıt(200gr]. haş|anmış yumurta(50gr), söğüş( 100gr), meyve(200er),su(200ml)
Fırınlanmış patates( 1 50gr)
tuzsuz beyaz peynir(4Ogr), yoğurt(200gr), haşlanmış yumurta(50gr), söğüş(100gr), meyve(200gr),su(200ml)
Tuzsuz beyaz peynir(40gr), haşlanmış yumurta(50gr) ayran(20Oml),
söğüş( 1 00gr), meyve(200gr),
kek(100gr),su(20Oml)
T,,ızsuz bey az peynir(40gr), haşlanmış yumurta(50gr) ayran(20Oml),
söğüş( 100gr), meyve(200gr),kek( i 00gr),su(200ml)
I Sigafa böreği.(l2Ogr} yoğurt(200gr).
l haşlanmış yumurta(50gr.). söl ğüş(l00gr). me}Ve(200gr). fınd|k
l ezmesi120gr).su(200ml)

12

Cumaılesi

Sigara böreği,( 1 20gr) yoğurt(200gr),
haşlanmış 1umurta(50gr), söğüş( 1 00gr), meyve(200gr), findık
ezmesi(20gr),su(200m1)

l3

Pazartesi

14

Salı

15

çarşamba

Kaşar peynir(40gr), süt(200ml),
söğüş( 1 00gr), meyve(200gr), kuru
kayısı- ceviz içi(60gr),su(20OmD
Kaşar peynir(40gr), Süt(20Oml),
söğüş( 100gr), meyve(200gr), kuru
kayısı- ceviz içi(609r),su(2 00m1
Peynirli yufka böreği( 160gr), yogun(200gr). söğüş( l 00gr). süt1aç(200gr), meyve suyu(2O0ml

in

:.:*ryi

maı CAŞALAfr
i!al!(osI

laç(200gr), me}.,/e su_
yu(200gr),su(200ml)
Tavuklu yufka börek( 180gr) yoğurt(200gr). söğüş( l00gr). sütlaç(200gr), me}.ve su1u(200gr),su(200ml)
Etli kapama pilav(200gr-609r et),
yoğurt(200gr), söğüş( i 00gr), meyve(200gr),su(200ml)

Etli kapama pilav(2OOgr 609r

et),

yoğurt(200gr), söğüş( 1 00gr), meyve(200gr),su(200ml)

Çıtr taıuk(90gr), elma dilimi

1 50gr), söğüş( 1 00gr), ayran(200ml), sütlaç(200gr),su(200ml)

patates(

Çıtır tavuk(90gr), elma dilimi
1 50gr), söğüş(1 00gr),
ayran(200ml),
sülaç(200 gr),su(200ml)

patates(

Tızsuz

bey az peynir(40gr), haşlan-

mış yumurta(50gr) ayran(20Oml),
söğüş( l 00gr), meyve(200gr),
kek( l00gr),su(20Oml)
Tızsıız bey az peynir(40gr), haşlanmış yumurta(50gr) ayran(200m1),
söğüş(100gr), meyve(200gr),kek( 1 00gr),su(200ml)
T,ızsıız b ey az p eynir(4 0 gr),
süı1200m1.1. haşlanmış yumurta(50gr), söğüş( 100gr), meyve(200gr), fındık ezmesi(20gr)
su(200ml)
T uzsız b ey az p eynir(4O gı),
süt(200ml). haşlanmış yumurta(50gr), söğüş(1 00gr), meyve(200gr), fındık ezmesi(20gr)
su(200ml)
Tavuklu sandeviç(1 60gr) ayran(200ml), söğüş( 100gr), meyve(200gr), sütlaç(200gr),s 20Oml
Tavuklu sandeviç(1 609r) ayran(200m1), söğüş(1 00gı), meyve(200gr), sütlaç(200gr),su(200ml)
Çıtır tavuk(90gr), elma dilimi
patates(1 50gr), söğüş(1 00gI), ayran(200ml), sütlaç(200gr),su(20Oml)

]

s

l6

perşembe

Cun-ıa

17

cumartesi

18

pazartesi

19

20Oml

Peynirli yufka böreği( t 60gr), yoğun(200grı. sögüşü l00gr). süt-

laç(200gr), meyve suyu(20Oml),
200m]
FırınIanmlş patates( 1 50gr)
Itızsuz beyaz peynir(40gr), yo

ğuı1(200gr), huşlar.,ş yu.urta(50gr), söğüş( 1 00gr), meyVe 200
20Oml
Fınnlaımış patates(1 50gr)
tuzsuz bey az peynir(40 gr), yoğurt(200gr), haşlanmış yumurta(50gr), söğüş(l00gr), meyve(200gr),su(200ml)
Kaşar peynir(4ogr), süt(20Oml),
söğüş( 1 00gr), meyve(200gr),
su(20Oml), fındık ezmesi(20gr)

20

Sah

Kaşar peynir(40gr), süt(20Oml),
söğüş( 1 00gr), meyve(200gr),
su(20Oml), fındık ezmesi(20gr)

2|

Çarşamba

22

Perşembe

23

Cuma

21

cumartesi

Sigara böreği,(120gr) yoğurt(200gr),
haşlanmış yumuıla(50gr), söğüş( 1 00gr), meyve(200gr), fındık
ezmesi(20gr),su(200ml)
Sigara böreği,( 1 20gr) yoğurt(200gr),
haşlanmış yumurta(50gr), söğüş( l 00gr), meyve(200gr), findık
ezmesi(20gr),su(200ml)
Tuzsuz beyaz peynir(40gr), haşlanmış yumurta(50gr) ayran(20Oml),
söğüş( 1 00gr), meyve(200gr),
kek( 100gr),su(200ml)
Tuzsuz bey az peynir(4Ogr), haşlanmış yumurta(50gr) ayran(200ml),
söğüş( 1 00gr), meyve(200gr),
su(200ml), findık ezmesi( 20gr)
Kaşar peynir(40gr), süt(20Oml),
söğüş( 100gr), melwe(200gr), kuru
kayısı- ceviz içi(60gr),su(20Oml

25],-*",i
26

Salı

Kaşar peynir(40gr), süt(20Oml),
söğüş( 1 00gr), meyve(200gr), kuru
kayısı- ceviz içi(60gr),su(20Oml

27

Çarşamba

Peynirli yufka böreği( 160gr), yogurt(200gr). söğüş( 1 00g0. süılaç(200gr), meyve suyu(2OOml),
su(200ml)

'

)ı

.

liıt.

l4eryen
Hııran Üni

Irit
,]a

Çıtır tavuk(90gr), elma dilimi

patates(

1 50gr), söğüş( l 00gr), ayran(200ml), sütlaç(200gr),su(200ml)

Sade pirinç pilav üzeri et tandır(200gr 609r et), söğüş(100gr),
yoğurt(200gr), meyve(200gr),su(200ml)
Sade pirinç pilav üzeri et tan-

dır(200gr 60gr et), söğüş( l00gr),
yoğurt(200gr), meyve(200gr),su(200ml)

Peynirli yufka böreği( 160gr), yoğuıt(200gr), söğüş( 1 00gı), süt

laç(200gr), meyve suyu(200ml),
su(200ml)
Peynirli yufka böreği(160gr), yoğun(200gr). söğüş( |00gr). süt1aç(200gr), melwe suyu(20Oml),
su(20Oml)
Sigaıa böreği,(1 20gr) yoğurt(200gr),
haşlanmış yumurta(S0gr), söğüş( 1 00gr), melve(200gr), findık
ezmesi(20gr),su(200ml)
Sigara böreği,( 1 20gr) yoğurt(200gr),
haşlanmış yumurta(50gı), söğüş( 100gr), meyve(200gr), findık
ezmesi(20gr),su(200ml)
İçli köft e(2 adet- 120 gr), ay ran(200gr) söğüş( l 00gr). meyve(200gr), kek( 1 00gr),su(200ml)

Kaşar peynir(4Ogr), süt(20Oml),
söğüş(i 00gr), meyve(200gr), kuru
kayrsı- ceviz içi(60gr),su(20Oml
Sigara böreği,(1 20gr) yoğurt(200gr),
haşlanmış 1umurta(50gr), söğüş( 100gr), meyve(200gr), fındık
ezmesi(20 gr),su(200ml)
Sigara böreği,( 1 20gr) yoğurt(200gr),
haşlarımış yumuıla(50gr), söğüş( 1 00gr), meyve(200gr), fındık
ezmesi(20gr),su(200m1)
Peynirli yutka böreği( 160gr), yogurı(200gr). söğüş( 1 00gr). süılaç(200gr), meyve suyu(20Oml),
su(200ml)

Peynirli yufka böreği( l60gr), yo-

Perşembe

28

00gr), sütlaç(200gr), meyve suyu(200ml),
su(200ml)
Fırınlanmış patates( 1 50gr)
tlızsıız beyaz peynir(40gr), yo.
ğurt(2t]Ogr), haşüanmış yumurta(50gr), söğüş( l00gr), meyve(200gr),su(200ml)
Frrınlanmış patates( 1 50gr)
tuzsıız beyaz peynir(4Ogr), yo.
ğurt(2OOgr), haşlan-ış yumurta(50gr), söğüş(1 00gr), meyve(200gr),su(200ml)
ğurt(200gr), söğüş(

29

Cuma

30

cumartesi

l

Peynirli yufka böreği( 160gr). yoğun(200gr). söğüşı l00gr.,ı. süı1aç(200gr), meyve suyu(20Oml),
s 20Oml
Tavuklu kapama pilav, yoğurt, söğüş, me}.ve

Tavuklu kapama pilav(2009r-60gr
et), yoğurt(200gr), söğüş(1 00gr),
meyve(200 gr),su(200ml)

Ayrıca Hastalara 100gr tuzsuz ekmek verilecektir.
Yemek|erin tuz oranr hastalara göre be|irlenecektir.
Bazı özellikli diyet hastalarına farklı diyet yemeği istenebilir
Yemek servisinde, yenıek kaşığı, çatal ,brçak, ıslak mendil mutlaka olacaktrr.

TABLO l0:AYAKTA TEDAVİ ALAN (KEMOTERAPi )HASTALARIN sABiT Di-

YET

MENÜSÜ

sIR{

GüNLER

1

pazartesi

,

Salı

3

Çarşamba

4

Perşembe

5

Cuma

MENÜ
Beyaz pelrıir (40gr), söğüş (100gr), yoğurt (200gr),
meyve 200gr), kayıs(30gr)- ceviz içi (30gr), su
(200ml)

Tuzlu çubuk kraker (40gr), söğüş (100gr),

ayran
(200ml), beyaz peynir (40gr), meyve (200gr), kuru
kayısı(30gr)-ceviz içi (30gr), su (200ml)
Beyaz peynir(4O gr), söğüş (100gr), ayran (200m1),
meyve (200gr), kuru kayısı (30gr)- ceviz içi (30gr)
Su (20Oml)
Tuzlu çubuk kraker (40gr), söğüş (100gı), ayran
(200ml), beyaz peynir (40gr), meyve (200gr), kuru
kayısı(3 0gr)-ceviz içi (30gr), su (20Oml)
Peynirli yutka böreği (160-1809r),), söğüş (100gr),
ayran (200ml), meyve (200gr), kuru kayısi (30gr)ceviz içi (30gr)
Su (20Oml

Ayakta tedavi alan hastalara söğüş olarak, domates salatalık verilecektir.
Yemek servisinde, yemek kaşığı, çatal. bıçak, ıslak mendil mutlaka olacaktır.
Menüye hastanın klinik durumuna göre diyetisyen taraiından değişim yapılabilir. Yüklenici
duruma itiraz etmeyecektir.
Belirtilen menü ve gramaj aynen uygulanacaktıI. Eksik, hatalı, uygun giiniin menüsüniin
verilmemesi durumunda
cezai müeyyide uygulanır
1A
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l5-YEMEĞiN PiŞi RiLMESi

1.

yemekler Harran Üniversitesi osmanbey kampüsü hastane mutfağında ilgili yüklenici
firma
tarafindan hazırlanacaktır.

2.

Yemek pişirilmesi ve servisi ile ilgili hastane mutfak ve yemekhanesinde kayıth bulunan her
türlü demirbaşlar tutanakla firmaya teslim edilecektir.

3.

İdare tarafından verilmemiş ancak ihtiyaç olan tiim malzemelerin temini, gerektiğinde taşl-

4.

Elektrik, sıcak ve soğuk su, doğalgaz giderleri için ara sayaçtan bakılacak ve bedeli aylık hak

nabilir bakım ve onarım gerektirenler yüklenici tarafındaı karşılanacaktır.
edişten düşülecektir.

5.

Yemek üretimi aşaması, mutlaka l diyetisyen ve

6.

Yemek hizmetlerinde anahtar tekıik personel deneyimli diyetisyen ve gıda mühendisidir.
Hastane Yemek Hizmetleri ve Mutfak Denetleme Komisyonu tarfından hazırlanıp onaylanan, aylık yemek listeleri (persone1, normal yemek alan, diyet yemeği)ayın bitiminden 3-5
gün önce yüklenici fiımaya teslim edilecektir.

7.

Yüklenici firma yiyecek temininden pişirme aşamasına kadar yemeğin hijyenik koşularda
hazrlanması için her türlü önlemi alıcaktır.

8.

Yüklenici firma gıdayı tedarik ederken gıdayı, bütün gıda ürünleri onaylanmış tedarikçilerden
temin edilecektir.

9.

Teknik şartnameye uygun olmayan bütün gıdalar reddedilecektir

l0. Bütün gıdalar yabancı maddeler,

l

gıda mühendisi gözetiminde olacaktır.

haşereler ve kemirgenler açısından kontrol edillecek,, rastla-

nılması halinde kesinlikle alınmayacaktır.uygun olan alınacaktır.
l J . Her türlü gıda temini haftaıın belirli gün ve saatinde olacaktır. Hastane Yemek Hizmetleri ve

Mutfak Denetleme Komisyonu tarfından kontrol edilerek depoya alınacaktır.
l2. Gıda depo ve dolaplarının, Depo ve dolapların düzeni ve temizliği için Mutfak, yemekhane, soğuk hava depoları, kuru gıda depoları, kullanılan araç ve gereçlerinrutinolarak
denetlenecek sıcaklık ve nemkayıtları düzenlitutulacaktır.
13. Yemek yapımında hazır ürün, gıda katkı maddesi, et bulyon kullanılmayacaktır.
14. Ürünlerin depolama sıcaklığının uygun olması, depoların temiz ve düzenli tutulması sağla-

nacaktır.

l5. Ürünler üzerinde son kullanma tarihi etiketleri olmasına, TsE vs. izinlerinin olmasına dikkat
edilecektir
16. Son kullanma tarihi geçmiş ürün kullanılmayacaktır.

l7. Depoda çürük, kötü ambalajlı, paslı, üzeri açık vs. ürün olmayacaktır
18. Depoda yabancı madde bulunmayacaktır. (personel üniforma, tahta malzeme, temizlik mal-

zemesi vb.)

l9. Depoda tahta kasalarla malzeme saklanmayacak. ,plastik kasalarda saklanacaktır.
20. Eski, kalmış, bekletilmiş ürün bulunmayacaktır
2l . Tüm sebze ve meyvelerin uygun dezenfektaılarla temizlenecektir

22. Mutfakta kullanılan araç ve gereçlerin temizliğine titizlikle dikkat edilecektir.
23. Mutfak temizliği her zaman ön planda tutulacaktır
24. Mutfakta kullanılan et, tavuk, balık ve süt ürünlerinin temin ve kullanımında dikkat edilmesi
gereken durumlar

25. Süt ve süt ürünlerinin son kullanım tarihleri ve taşınma veteslim edilme şekilleri kontrol
lerek satın alınacak ve kullanılacaktır.
,l
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26. Ürünler hazırlık aşamalarında mutfak ortammda uzun süre bekletilmeyecektir.
27, Urünler doğranmak üzere soğutucudan kısım kısım çıkarılacaktır.
28. Hazırlık aşamalarında mutIaka ceırahi eldiven kullanılacaktır. ve kullanılan eldivenler tekrar
kul lanılmadan çöpe atılacaktır.

29, Dondurulmuş ürünlerin ku]lanımında dikkat edilmesi gereken durumlr ise
30. Tüm dondurulmuş ürünlerin paketten tencereye direkt atılmayacaktır
3l

. Dondurulmuş ürünlerin mutfak sıcaklığında çözündiirülmeye

bırakılmayacaktır

32, Çözinen ürünlerin asla tekrar dondurulmayacaktır
33. Çözündürülrnek üzere soğutucuya alınan etlerin muhafaza süresi soğutucuya a]ındığı günden
itibaren 2 gündür, ciğer, kıyma (catering mix) gibi hassas ürünlerin çözülme gerçekleştikten
sonra hemen kullanılacak, bekletilmeyecektir

34. Sıcak servisi yapılacak ürünlerin 1 gün önceden tam pişirilmesi lezzetini kaybetmesine sebep
olur, aynı gün pişirilmesi zor olan yemekler için bir gün önceden ön hazırlık yapılması veya
yarı pişmiş hale getirilecektir
35, Sıcak servisi yapılacak ürünler pişirildikten sonra ]ezzet ve kalitesini kaybetmemesi için derhal benmarilere alınarak min 65 co de olacaktır.
36. Hazırlık ve pişirme işlemleri sırasında ürünlerin tadına asla parmakla bakılmayacaktır.
37. Mutfağın hijyeni ve mutfak personelinin temiz olması sağlanacaktır.
38. Yemek olarak, normal yemekler, diyet yemekleri, metebolizma hastaları için diyet ve özel
diyet karışımları hazırlanacaktır.
39. Öğle ve akşam yemekleri farklı menülerden oluşacaktır
40. Hastane idaresinin istemesi halinde yüklenici firma tarafindan değişik yemek ve kahvaltı çe-

şitleri çıkanlabilecektir
olarak yapacağı yemek çeşitlerinin iaeşesini hazırlayıp yemek hizmetleri denetim komisyonuna sunacaktır.

4l. Yüklenici fiıma günlük

42. yemeklerin ve yemeklerde kullanılan gıda malzemelerinin kişi başına düşen gramaj listeleri
yer alan etli yemeklerde gra_
şartname ekinde sunulan listelerde belirtilmiştir. Bu listelerde
yüklenici
firma bu listede belirtilen gramajlara uya_
majlar kemiksiz et olarak sağlanacaktır.
benzerlerine uygulanan esaslar geçerli
yemek
için
listedeki
türleri
Listede
olmayan
caktır.

olacaktır
43. Yemek malzemelerinin yeterli ve doğru bir şekilde temin edecektir. Yeterli sayıda yemeği

pişirecektir.

yemek listesi
44. yüklenici firma güırüne ve öğününe denk gelen yemek çeşitlerini yapacaktır.
tesliminden sonra yemek değişikliği talep edemez.
45. Diyet yemekleri için mutfak alanında daha izole alan oluşturulacak ve diyet yemekleri özen
ve titizlikle yapılacaktır.

yüklenici
46. Diyet yemekleri için gereken her türlü malzeme ve gıda maddesi ve diyet ürünleri
fi rma tarafından karşılanacaktır.
Belir47. Hastane diyetisyeni tarafından hastanın diyetine göre eklemeler faıkh besinler olabilir.
lenecek ürünleri yüklenici firma temin edecektir.
48. Diyet yemekleri için deneyimli donanımlı, elemanla birlikte diyetisyen aktifolarak çahşa_

caktır.
49. Diyet reçetelerine dikkat edilerek yemekler hazırlanacaktır
50. Diyet hastalarl için gerekli olan yemekleri hastane diyet uzmanının direktifleri doğrultusunda
plştrüp hqzırlayacaktır.
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5l . Diyet tedavisi uygulanan hastalara diyetisyen taıaflndan belirlenecek olan uygun kahvaltı ve
diyet yemekleri verilecektir.
52. Gerektiği durumlarda, diyetisyenin talimatları doğrultusunda artan öğünlerde diyet yemekleri

verilebilecektir. Hangi tiir diyet yemeklerinin yapılacağı diyet uzmanı tarafindan yüklenici
firma görev lisine bild irilecektir.

53. Diyet yemekleri, diyet uzmanı tarafından gerektiğinde 8-10 çeşide kadar, hastaya özel olarak, oluşturulacaktır

54. ,Hastanın durumuna göre gün içinde hemen diyet yemeği hazırlanabilmedir.
55. Diyet yemekleri için rnutfak alanında daha izole alan oluşturulacak ve diyet yemekleri özen
ve titizlikIe yapılacaktır.

56. Diyet yemekleri için gereken her türlü malzeme ve gıda maddesi ve diyet ürünleri yüklenici
fi rma tarafından karşılanacaktır.
57. Hastane diyetisyeni tarafindan hastanın diyetine göre eklemeler farklı besinler olabilir. Belirlenecek ürünleri yüklenici firma temin edecektir.
58. Diyet yemekIeri için deneyimli donanımlı, elemanla birlikte diyetisyen aktifolarak çalışacaktır.
59. Diyet reçetelerine dikkat edilerek yemekler hazırlanacaktır

60, Diyet hastaları için gerekli olan yemekleri hastane diyet uzmanının direktifleri doğrultusunda
pişirip hazırlavacaktır.
6

!, Diyet tedavisi uygulanan hastalara diyetisyen tarafından belirlenecek olan uygun kahvaltı ve
diyet yemekleri verilecektir.

62. Gerektiği durumlarda, diyetisyenin talimatları doğrultusunda artan öğünlerde diyet yemekleri
verilebilecektir. Hangi tür diyet yemekIerinin yapılacağı diyet uzmanı tarafından yüklenici
fi

rma görevlisine bildirilecektir,

63. Diyet yemekleri, diyet uzmanı tarafından gerektiğinde 8-10 çeşide kadar, hastaya özel olarak, oluşturuIacaktır
64. .Hastanın durumuna göre gün içinde hemen diyet yemeği hazırlanabilmedir.
65. Hastane personelinden diyet yemeği yemesi gerekenler istedikleri takdirde diyet yemeği yi_

yebileceklerdir.
66. Diyet alması gereken personel alması gereken diyeti doktordan resmi onaylı olarak hastane
başhekimliğine sunacaktır. Uygun görüldüğünde diyet yemeği hazırlanacaktrr,
67. Her yemeğin orijinal tanımına, içeriğine uygun yemek yapacaktır. Ömeğin, yemek etli bam_
nohut sunmayacak veya fırında kuru et köfte ise tavuk köfte sunmayacaktır.
1,a
'Bu ise bamyall
konudaki özensizlik ve ciddiyetsizlik cezai müeyyide sebebidir,
68. Yüklenici firma teknik şartnamede belirlenen gramaj oranları ve içeriğine dikkat edecektir.
69. Yemeğin pişirme aşamalarını doğru şekilde uygulanması sağlanacaktır,
pişecek,
70. yiyecekler doğru şekilde seçilip, doğru yıkanacak, doğru doğranacak, doğru ocakta
uygun
olacaktır.
doğru terbiye yaplacak, standart]ara

7l. yüklenici diyetisyeni ve gıda mühendisi aktifolarak yemek hizmetlerinin başında duracak,
uygunıuguna karar verdiğ yemeği denetime sunacaktır. uygun olmayan yemeği yeniden ha_
zırlayacaktır.
72. yemek hizmetleri denetiminden geçmeyen yemek servise çıkanlamaz. Eksik yemeği mutla_
ka başka bir yemekle tamamlayacak, yemekler eksik servis edilmeyecektir,
73. Pişirilen yemekIerin rengi, kıvamı, kokusu ve tadı uygun niteliklerde olacaktır,
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74. Yönetim taraflndan talep edilen veya olası gıda zehirlenmelerinde analize gönderilmek ama_
cıyla, günlük çıkan yemeklerden her gün firma gıda mühendisi ve diyetisyeni tarafindan özel
steril kaplara her bir üründen bir asıl ve bir şahit numune alınacaktır.
75.

Asıl numune]er

72 saat saklanmak üzere günlük öğünlerden önce idareye teslim edilmek zo_

rundadlf. Numune alma işlemi Gıda Maddeleri Tüzüğünün numune alma yönetmeliği esaslarına uygun şekilde yapılmalıdır. Ahnan nurnuneler idarenin uygun gördüğü buzdolabında
veya soğuk odada(+z l +4 o) saklanacaktır. Bu numuneler idarenin talebi doğrultusunda res_
mi bir ]aboratuara gönderilerek numunelerin tetkik ve tahlilleri yaptırılır. Bütiin bu masraflar
firmaya aittir. Yüklenici firma numunelerin alınması ve saklanmasında kullanılmak üzere; 1
adet kufu hava sterilizatörü, 2 adet 150 L. kilit]i buzdolabı (1 tanesi idarede, 1 tanesi firmada
olacak şekilde), İl tarım müdürlünün önerdiği numune alma poşetleri ve numune alma ekipmanı bulundurmak zorundadır.
76. Kuıumda, hekim tasdikli besin zehirlenmesi raporu alan en az l0 kişi olduğu takdirde bütü_
nüyle bu kişilerin sağlık masraflan ve iş gücü kayıplarının maddi tazminatı firma tarafından

karşılanacaktır. Bu konuda uygulanacak cezai müe}yede ayrıca geçerlidir.

77. Müteahhit firma herhangi bir kontaminasyon veya zehirlenme beliıtisinde bu numuneleri
analize gönderip, sonucunu hastanemiz idaresine belgelemek sorumluluğundadır. Yapılan
analiz harcamaları yükleniciye ait olacaktır.

16-YEMEKLERİN TAŞINMASI VE DAGITILMASI
l

.

2.
3,

4.
5.
6.
7.

Yemek taşınması ve dağıtılmasl ile ilgili tüm araç, gereç ve sarf malzemeleri (nakil aracı,
kapları benzin vb.) yüklenici firma tarafından karşılanacaktır
Hazır|anan yemekler "Hastane Yemek Hizmetleri ve Mutfak Denetleme Komisyonu" tarafından incelenir. Hastane Yemek Hizmetleri ve Mutfak Denetleme Komisyonu, Hast. Başhekimi i,eya Yardımcısı Hast. Müdürü veya Yardtmcısü, Başhemşire veya Yardımcısı, Uzm.
Di) eti)) en ı eya Diyetisl en. iaşe memurunda oluşur.
Günlük sabah kahvaltısı ve akşam yemeği nöbetçi idari müdür ile nöbetçi idari hemşirehem-

şire (supervisor) tarafindan, tatil günlerinde ise bütün öğünler; nöbetçi idari müdür ile nöbetçi idari hemşire (supervisor) tarafindan denetlenecektir
Yemek denetiminde muhatap olarak yüklenici firmadan teknik elemanlardan diyetisyen ve
baş ahçı olacaktır. Konuyla ilgisiz üçüncü şahıslar bulunmayacaktır.
Denetim sırasında yemekler uygun tabaklara konulur ve herbir komisyon üyesine ayrı ayrı
hazırlanır.komisyon üyeleri aynı tabaktan değerlendirme yapamaz.
Yemek değerlendirme sırasında yemek çeşidi kadar çatal, kaşık,peçete ve su bulunduracaktır.
Hastane Yemek Hizmetleri ve Mutfak Denetleme Komisyonu" yemeğin tad, şekil, renk, kıvam, koku, pişme durumu ve diğer özelliklerine göre değerlendirir aşağıda görülen değerlendirme lormunu doldurur. Ancak komisyon tarafindan uygun olduğuna karar verilen yemekler servis edilebilecek ve dağıtımı yapılabilecektir. Uygun olmayan yemeğin telafisi ise
firma tarafından sağlanacaktır. Yüklenici firma bu durumla ilgili hak talebinde bulunmayacaktır,

8,

Yeınek denetiln saatleri, sabah kahvaltısı saat 06: 30 da, öğle yemekleri saat 10.30 da, akşam
yemekleri ise 16.] 0 da hastane yönetiminin belirledği yemek komisyonunda görevli veya
görevliler tarafından denetlenecektir. Mevsime göre saatlerde değişiklik yapıldığı takdirde
bu durumdan yüklenici firma haberdar edilecektir.

9.

yemek değerlendiıme formu iyi, orta, kötü ifadeleri kullanılarak doldurulacaktır. Olumsuzluk durumunda Hastane Yemek Hizmetleri ve Mutfak Denetleme Komisyonu, tutanak tutu_
lacak veya personel ya da hastalardan gelen tutanaklarda değerlendiımeye alınacaktır.
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17- GÜNLÜK YEMEK DEĞERLENDiRME FoRMU
GÜNLÜK YEMEK DEĞERLENDİRME FORMU

öĞüN:
Yemek çeşidi

TARiH:
Pişme
durumu

Yemeğin
içeriği

Yemeğin
görünümü

Yemeğin
kokusu

Yemeğin
tadı

Yemeğin
|ezzeIj

Yemeğin
kıvamı

GENEL DEGERLENDIRME:

KoMİsYoN Üynı-nnİ
ADI- SOYADI:

il{zıı

Not: Değerlendiıme foımu iyi orta ve kötü olarak doldurulacaktır
Yüklenici firma formları günlük olarak dosyalayacak ve ay sonunda yemek denetleme komisyona teslim edecektir.

Ih. Dj,/t. M
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I8-HASTALARJN YEMEK DAĞırını »ÜznNi
Hastanemiz yerleşim planı doğrultusunda yemek servisleri aşağıda belirlenen plan çerçevesinde yapılacaktır.

DAĞITIM YERi

SAYI

Sabah

öğle

akşam

l

1

2

1

1

2

1

l

2

1

1

2

1

1

2

l

1

2

ara öğün-

1

1

1

C Blok diyet (1,2,3,4 kattaki diyet yemekleri- ara öğün-

1

1

1

C Blok zemin kat + C- Blok birinci kat Normal vemek

]

2

C Blok ikinci kat- Noımal yemek

J

C Blok üçüncü kat - C Blok dördüncü kat
Normal yemek

A Blok birinci kat- Normal yemek

4
I

PERSONEL SAYISI

5

A Blok ikinci

6

A Blok üçiincü kat- A Blok dördüncü kat-

kat- Normal yemek

Normal yemek

A Blok diyet (1,2,3,4 kattaki diyet yemekleri-

7

ler)-koroner yoğun bakım
8

1er)- bütün yoğun bakımlar-ayakta tedavi,

hemodiyaliz

Her katta aynı elemanlar görevlendirilicektir. Her katta görevli servis elemanı servisin özelliklerine, hastalarına hAkim olacak, her eleman kendi katından sorumlu olacaktır

A blok ve C blokta yatan diyet hastaları için heı blokta diyet servis elemanı görevlendirilicektir

Diyet servis elemanı diyet yemekleri, diyabetli hastaların ara öğünleri, hemodiyaliz, ayakta
tedavi alan hastalarınyemeklerinin doğru bir şekilde dağıtımındaı sorumlu olacaktır.
Servis elemanlarının yerleri kesinlikle değişmeyecektir.

Resmi tatillerde katlardaki (Al-Cl, A2-C2,, A3-C3 gibi)hasta -refakatçi sayrlarr toplarnı 60 ve altrnda ise tek yemek aratıasıyla servise çıkrlabilir.
Servis personelinin seçimi ve değişimi yemek denetleme komisyonu tarafindan yapılacaktır.

I.:1
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19- YEMEK DAĞITIM SAATLERİ

öĞüNı,Bn

HASTA YEMEKLERİ

Sabah

06.30-07.30

ögıe

l1.30- 13.00

12.00- 13.30

Akşam

1730 * 18.30

17.00_r9.00

Kuşluk

09.30-10.30

iı<ınaı

l4.30-15.30

gece

21.00-22.00

sahur

PERsoNEL YEMEKLE_
Ri

23.00_01.00
01.30-03.30

iftar

Son bir buçuk saat içinde

Son bir saat içinde

M9y;im dönümlerinde özel günlerde gerekirse komisyon kararı doğrultunda saatlerde değişiklik yapılabilir. yemek komisyonunun bilgisi olmadan yemek saatieri değiştirilemez
Diyabetli hastalara kahvaltı, öğlen ve akşam yemekleri ve ara öğünler diyetisyenin öngördüğü saatte verilecektir.

Hemodiyaliz ve ayakta tedavi kliğinde yemek dağıtım saatleri kliniğin durumu, hastanın talebi doğrultusunda sonra belirlenecektir.
Hastaların yemek saatine kesinlikle dikkat edilecektir.

yüklenici firma mutlaka yemek dağıtım saatlerine uyacaktır. Aksi yüklenici
firmaya halde

cezayi meeyyide uygulanır.

Bazı özel dı.ırumlarda (yoğun bakım v.b) bir kısım diyet hastaları için yemeklerin saat ve
öğün sıkhğında değişiklik yapabilecek ve yüklenici firma bu konuda haberdar edilecektir.
2O-YEMEK SERVİSİNİN YAPILMASI
1. Hastane ve yemek dağıtılan birimlerinde; yemek dağıtımı, servisi ve sonrası hizmet-

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

, ıiı

lerinin tamamı yüklenici firmaya aittir.
Yüklenici firma, yemek seıvisi için gerekli olan tiim ekipmanlaı ve diğer olası malzemeleri yeterli miktarda temin edecektir.
Yemek servisleri, hasta ve personel yemek servisi olmak üzere iki bölümdiir.
Personel yemekleri, hastane idaresi tarafindan belirlenen yemek salonlarında, dekan1ık yemek salonunda ve ameliyathanede belirlenen yemek salonunda yiyecektiı
Nöbetçi personeller görev yerlerinden ayrılamadıkları için yemekler görev yerlerine
bırakılacaktır
Bazı özel durumlarda görev yerinden aynlmayan personelin yemeği görev yerlerine
bırakılacaktır
Hasta ve refakatçi yemekleri belirlenen hasta seruislerinde verilecektir
Kat ofislerinde teımostath yemek dolabı(ısıtma ve soğuk bölümlü) bulundurulacakttr.Termostlı dolaplar yemek dağıtımı yapılan servisler, yoğun bakım ve ameliyathane de bulundurulacaktır ve dolap[ar firma tarafından karşılanacak bu dolaplar
kom nikel . paslanmaz çelikten, kapaklı, raflı, tekerlekli, yemek dağıtımında kulla-
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ntlan gastronolTn küvet ve fırın tepsileriyle uyumlu olacaktıI.Aynca termostatlı dolap
soğuk bölmeside olacaktır.

A_PERSONEL YEMEK SALONLARi VE PERSONEL YEMEK SERViSİ

1.

2.

Personel yemek servisleri 2 şekilde yapılacaktır
sabah, akşam, tatil gtinlerinde ise sabah öğle akşam personelin
çalıştığı birime bırakılacaktır.

3. Normal mesai günlerinde ise c blok yemek salonu, 4.kat ameliyathanede

bulunarı
Yemek salununda, tıp fakültesi dekanlık binası yemek salonrırıd ahizmet verecektir.

4. yiiklenici

firma, personel yemekhanesinde çift yemek baıtosuyla, ameliyathane ve
dekanlık yemekhanesinde tek yemek yemek bankosuyla hizmet verecektir.

5.

Ana yemek salonundaki herbir servis bankosunda en az 4, salon içi ve tabaklann toplanmasında herbir salonda 4 personel görev alacaktır. Ameliyathane yemek bankosunda 2, dekanhk yemekhanesinde l personel görev alacaktır

6.

servis yapılan yemek salonunun estetik düzenlemesi üüklenici firma tarafından yapılacaktır. (Masa örtüsü, ıuner, çiçek, tablo, perde, ışık düzenleme, v.b.)

7.

seıwis yapılan bütün alanın temizliği ve servis yapılmasr ile ilgili tiiürn araç gereç ve
sarf malzemeleri (servis bankosu, servis kabı, tabak, kaşık, çatal, bıçak, sürahi, bardak, peçete, tuzluk, kiirdan, biberlik, masa örtüsü, vb) yiiklenici firma tarafindan karşılanacaktır.

8. yemek

dağıtılmadan önce yemek salonu açılacak, temizlenecek, havalandırılacak,
yazın soğuk, kışın sıcak tutulacaktır.

9.

Masa üstü malzemeler çiçek, peçete, tuzluk vb tamamlanacak ve salon servise hazır
hale getirilecektir. Masa öıtüleri temiz ve iyi ütülenmiş, takım halinde olacaktır.
Mutlaka yedek örtü bulundiırulacaktr.

10.

Salon içinde her yemek barıkosu yanrnda veya yakınında salata bar, baharat ve sosların konulacağı stantlar hazırlanacak. Yemeğin niteliğine uygun hazır soslar (mayonez, ketçap, sirke. zeytİnyağı, limon suyu, nar ekşisi v.b) kullanılacaktır. Yemek servislerinde sunulacak baharatlar(tuz, karabiber, kırmızı biber) gramlık kağıt poşetler_
de servis edilecektir.

l

l. Yemekler bütiin salonlarda kaymaz tepside porselen tabak ve kAselerle, metal çatal,
kaşık, bıçakla yapılacaktır. Yemeğin özelliğine uygun tabak, k6se kullanılacakhr.
Yemek servisinde yıplanmış, çatlak, kınk malzemeler kullanrlmayacaktır.

12.

Tiim yemekhanelerde bir öğünde yemek yiyen personel saylsmın Yo 10' dan fazlası
servis tepsisi, tabak, çatal, kaşık, bıçak ve bardak hazır bulundı.ırulacaktır Personel
çatal, kaşık ve bıçakları tek kAğıt ambalaj h olarak seıvise çıkarılacaktır.

13.

Bir öğiin servisi süresince adı geçen malzemeler ( tabak, çatal, kaşık v.b) iki kez kullanılmayacaktır, (ikinci kez yıkanmak sureti ile tekar servis edilmeyecektir). Islak,
kirli, lekeli olmayacaktır.

14. Servis

ekipmanlan ve ıslak mendil yemek bankosıınun yanında olacaktır.

15. Günün menüsü yemekhane

girişlerinde günlük olarak yazı|acaktt.

l6. Doğru gramajlı örnek menü yemek banko girişine konulacaktır.
l7. Her ye
lerinin
Uz, Diyt.
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k bankosunun yanmda hassas terazi bulundurulacaktır. Özellikle et yemekğru porsiyonlanması zorunludur.
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18.

Yemek servisinde yemeğin doğru porsiyonlanmısma uygun numarah kepçe, kase,
servis kaşığı v.b bulundurulacaktır

19.

servis yemek bankolarlnln sol kısmında ekmek standı oluşturulacaktır. Ekmekler
tam buğday, sade, kepekli, tuzsuz v.b çeşitte ve ambalajh o1acaktır.

20. Personel yemek salonundaki servisinde ekmekler ambalajlı 50 gr.

lık olacaktır. Kişi-

başı 100gr olarak 2 tane olaıak servis edilecektir

2l. Ekmekler hasır sepetlerde servise sunulacaktır. Naylon poşetlerde kesinlikle servis
o1mayacaktır.
22. Yemeklerde 200 cc. '1ik pet

bardak su servisi yapılacaktır.

23. Yemek dağıtımı yapan personel temiz kıyafet giyecek, kep, eldiven ve bonesini takacak temizlik ve hİyen kurallarına uyacaktır. Servis esnasında esas servis elemaıı drşında en az iki yardımcı eleman bulunacaktır.
24. Yemek hizmetlerinin sunumu hastaıede belirtilen esaslara uygun olarak hijyen kural-

larından, yemeklerin lezzetirıden, nefasetinden ödiin şekilde sunum yapacaktlr.

için getirilecek yemekler tepsi ve küvetlere konulacaktır Yemekler kapah sistemle yemek salonuna götürülecektir

25. Personel yemekhanesine personel

için
firma tarafindan gerekli önlemler alınacaktır. Personel yemek salonunda her böliimde
yedek yemekleri sıcak tutacak ısıtmalı yemek dolabı olacaktır. Bu konuyla ilgili malzeme temini veya mevcut malzemelerin (ısıtmalı servis araçları vb gibi) tamir işlemi
firma tarafindan (2 giin içinde ) yapılacaktır.

26. Servis alanında sıcak yemeklerin sıcak, soğuk yemeklerin ise soğuk dağıtılması

küçiik mutfak ve ofislerin kullanımı sırasında ihtiyaç duyulan
onarımlar (demirbaş ve diğer malzemenin tamiri, bakrmı onarımı ile kullanılan alanların tadilat, bakım, onarımı, boya-badana, mutfak dolapları, fayans tamiri vd) firma
tarafindan yaptırılacak ve kurum bu amaçla herhangi bir ücret ödemeyecektir.

27. Mutfak, yemekhaneler,

28.

Mutfak, yemekhaneler, küçük mutfak ve ofislerin rögaı ve stizgeçlerinde veya lavabolarında meydana gelen tıkanıkların ve her dirlü tesisat arızalarının en kısa siirede
giderilmesinden yüklenici firma sorumlu olacaktır

29.

Yüklenici firma hastane idaresi uygun gördüğü takdirde, gerektiğinde görev yerinden
ayrılamayan hastane personeline yemek veya paket yemek (kumanya) verecektir.

30.

Yemek saylsınln yetersiz olmaması için yüklenici firma gerekli önlemleri önceden
alacaktır. Yükleniçi firma yemek salonlarında çok beğenilen yemeklerde Yo20, normal beğenilen yemeklerde Yol0 fazlasını bulundurmak zorundadrr.
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l. Yemek salonlarında (ana ve ameliyathanede) yemek almak için kartlı geçiş sistemi
uygulanır. Kartsız geçişlerde yemek verilmez, verilir ise sorumluluk yüklenici firmaya aittir. Yemek sayısına dAhil edilemez. Yüklenici firma tumike sistemi ile ilgili her
tiiırlü bakım ve onarımdan soıumludur. Dekanlık yemek salonunda ise el post cihazı
kullanılacaktır.

32.

Yüklenici firma yemek alanlannda, yemek salonlannda idare onayı almadan, ücretli
ücretsiz yemek servisi ve satlşı yapamaz.

B-RESMİ TATİLLERDE NORMAL MESAi SONRASI PERSONEL YEMEĞİ SERVİsİ
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1. Resmi tatillerde,
kılacaktır.

hafta sonu sabah öğle akşam personel yemeği çalıştığı birime bıra-

2.

Yemekler en az 4 göz|i benmari arabalarıyla, yarı bölme sıcak, yan bölme soğuk
servis edilme özelliğine sahip olacaktır.

3.

Sıcak servis edilecek yemek sıcak olarak, soğuk servis edilecek soğuk olarak servis
edilecektir. Yemeklerin ısı derecesine mutlaka uyulacaktır

4.

Yemekler seı1 melamin, beyaz renkli tabldotlarla dağıtılacaktır. Tabldot tepsiler
gözlü olup 2 göz 250 ml, 2 göz 150 ml,1 göz 100 ml' lik olacakır.
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5. Personel yemek seıwisinde, su servisi kapah 200 cc. lik pet bardaklarda yapılacaktır.
6. Yemek servisinde, disposable çatal, kaş*, bıçak, ıslak mendil mutlaka olacaktır.
7. Yemek arabasında bir gram ambalajh poşette tuz ve baharat bulıındurulacak, ihtiyaç
halinde personele verilecektir.

8.
9.

Ekmekler tam buğday 50 gr'lık şeffaf ambalajlı olarak 2 tane verilecektir.

10.

Yemek servisi yapan personel hasta ve personellere karşı davranışlarında saygılı, ince, nazik olacak, görgü kurallarına uyacaktır.

Yemek alan personelin manyetik kartları elpost cihazında geçirilerek hem yemek sayısı belirlenir. Hem de yemek alıp almadığı teyit edilir. Yemek almayan personelin
kartı el post cihazında geçirilemez. Tespiti halinde 2 tarailı (personel ve yüklenici
personeli) cezai müeyyide uygulanır.

C-HASTA VE REFAKATÇİ YEMEKLERİNİN sBnvisİNİN
YEMEK TABLDOTLARININ TOPLANMASI
1

.

yıpııı1,{sı

ve

Yemek servisinde ve hizmetinde görev alan bütiin personeller, eldiven, bone, maske,
kolluk takacaktır.

2.

Yemek arabaları her hasta odası kapısına kadar gelecektir. Hasta ve refakatçi yemek
ve kahvaltı servisi, hastanenin hasta yatan tüm servislerinde, hasta odalannda, hasta
yemek deskine kadar götiidlerek yapılacaktır, . Ka]ıvaltı ve yemek servisi hastalar
ayağa kalkmadaı servis garsonları tarafından yapılacaktır

3. Tetkik için aç kalan hastaların kahvaltılan veya yemekleri düa sonra verilecektir
4. Tabldotlar hasta odalarından yiiklenici firma personeli tarafindan toplanacaktıı
5. yemek servisine çıkaı personeler sabit olacak ve servisine, hastalarına h6kim olacaktır.

6.
7.

Yemek servisine çıkan personeller en az lise mezunu olacaktır.
Yemek servisi yapan personeller görgü ve nezaket kurallarına uyacak, işini doğru
yapacaktır.

8. Normal yemekler

en az 4 gözlü benmari arabalarıyla, diyet yemekleri ise 8 gözlü
benmari arabalarıylayarı bölme sıcak, yarı bölme soğuk servis edilme özelliğine sahip olacaktır.

9. Normal

benmari arabalarının her bir gastronom küveti en az 80-1OO kişilik ve kapaklı olacaktır. Diyet benmari arabaları gatronom küveti ise 50-60 kişilik ve kapaklı'ola-

caktır.

l0. Benmari
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basının alt kısmı raflı tepsi, yedek malzeme konulabilir olmalıdır
ÇA§lLAİ
Var§iteS

1

l

.

Benmari arabaları tekerlekli olacaktır. Tekerlekler her yöne dönebilen ses çıkarma_
yan modelden olacaktır.

12.

Benmari arabasının çekme ve itme kolu olacak, cr-ni kolay temizlenebilir olacaktır.

13.

Elektirikle ısınabilme özelliğine sahip olacaktır.

l4. Benmari arabasının yanına ekmek sepeti asılabilir olacaklr
l5. Yemekler ve kahvaltılar seı1 melamin, krem rengi tabldotlarla dağıtllacakür. Tabldot tepsiler 5 gözlü olup 2 göz 250 mI,2 göz l50 ml,1 göz 100 m[' lik olacaktır,
](ahvaltı hiçbir şekilde üç gözlü köpük tabakla üst üste ylğma şeklinde verilemez
17. Bazl özellikli hastalarda enfeksiyon riskine karşı disposable 5 gözlü tabldotla ye_
mekler verilecektir
16.

servisinde, su servisi kapalı 200 cc pet bardakla yapılacaktır.

18. Hasta yemek

l9. Yemek servisinde, disposable çatal, kaşık, bıçak, ıslak mendil mutlaka olacaktır.
20. Yemek arabasında bir gram ambalajlı poşette tuz ve baharat bulundurulacak, ihtiyaç
halinde hasta ve refakatçiye verilecektir.

2l. Ekmekler tam buğday 50 gr'lık şeffaf ambalajlı olarak kişi başı 2 tane olarak hastalara verilecektir
22. Kahvaltıda verilecek çay kağıt bardakta, çay 2gr kağıt poşet, şeker 10 gr kağıt poşet

olarak servis edilecektir.

23. Diyet hastalarının yemekleri ayn diyet benmari arabasıyla dağıtılacaktır. Diyet ye-

mekleri diyetisyenin verdiği talimat doğrultusıında, diyet kartlarına bakılarak yapılacaktır.

24. Yemek dağıtımı servis rasyon listesi doğrultusunda olacaktır. Servis rasyon listesinde

servis sorumlu hemşiresinin isim ve imzası mutlaka olacaktır. İsim ve imza olmayan
servis rasyon listeleri geçersizdir. Firma elemanı sistemden rasyon çıkaramaz. Tespiti durumunda cezai müeyyide uygulanır.

25. Servisterdeki yemek dağıtımı sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemekleri ve ara

öğünlerin dağıtımı servis sorumlu hemşireleri nezaretinde yapılacaktır.

26. Servis sorumlu hemşiresi, yemek sayılaıının ve rasyon listelerinin doğruluğunu kont-

rol edecektir.
27. Yemek alan hasta ve refakatçilerin manyetik kartları elpost cihazında geçirilerek ye-

mek sayısı belirlendiği gibi yemek alıp almadığı da teyit edilir. Yemek almayan hasta ve refakatçinin kartı el post cihazında geçirilemez. Tespiti halinde cezai müeyyide
uygulanır.

28. Hastaların yemeği standart porsiyon ölçüleri doğrultusunda dağıtılacak, belirlenen

oranın altında kesinlikle olmayacakir. Hastanın yemeğinden çalınmayacaktır.

29. Hasta ve refakatçi yemeği unutulmayacaktır.
30. Yemek servis saatlerine uyulacaktır. Saatinde yapılmayan servislerde cezai müeyyide

uygulanır.
31 .

Ara öğünler dispoable kaplarda streçlenerek verilecektir.

32. Ara öğünler

iki kath, kapaklı cr-ni alaşımh, tekerlekli hareketli servis tezgdhıyla da-

ğıtılacaktır.
yon listesi gününde ve saatinde alınarak servise çıkılmalıdır.

33. Ara ö
Uz. Diyt.
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