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r- IşIN TANIMI
İş, Hanan Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile bağlı bulunan polikli-

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

Ulusal ya da uluslararası ölçütlerde değişiklik olduğunda; uyumlu olarak insan sağh-
ğını ilgilendiren tüm konularda şaılname hükiimleri ve ilgili maddeler tarafların mütala-
asına gerek kalmadan kendiiiğinden değişir.

z-İşiN Niroı,İĞİ vr ŞBrı,İ
Harran Üniversitesi Araştıma ve Uygulama Hastanesinde çahşan persone1, hasta ve

refakatçiye noımal, yemek, diyet yemeği ve kahvaltı planlama, hazırlama, servis, dağı-
tım hizmetlerinin ve hizmet siiresince ve sonrasında gerçekleştirilmesi gerekli bulaşık,
temizlik, atıkların toplanması gibi işlemlerin; sağhğa uygunluk ve sağhk koruma kural-
larına, Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerine, ilgili TS-]SO EN 9001:2008 'e ve JCI ölçüt-
lerine uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır

Şartname hükümleri ulusal ya da uluslararası kıstaslarda değişlik olduğunda; bu de-

ğişikliklerle uyumlu olarak insan sağlığını ilgilendiren tüm konularda ilgili maddeler ta-
rafl arın mütalaasına gerek kalmadan kendiliğinden değişir.

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

3_İKİ YILLIK TAHMiNi YEMEK SAYILARI

YEMEK ÇEŞIDl ÖĞÜN ZAMANI YEMEK SAYISI

Normal yemek (hasta. refa-
katçi, persone1)

Oğle- akşam 1.800.000

Noımal kahvaltı (hasta, re-
fakatçi, personel)

S abah

Ana diyet yemeği Ögle -akşam

Diyet kahvaltı Sabah

Ara diyet yemeği 120.000

Metebolik diyet, rejim 1, Sabah- öğle- akşam 25.000

salata bar ögıe 65000

4-BiR AYLIK TAHMİNİ YEMEK SAYILARI
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32_GIDA ÇEŞİTLERi TEKNiK ŞARTNAMESİ
33-SEBZE VE MEYVELERİN iSTENiLME ZAMANLARI
34- HASTANE YEMEK HİZMETLERi VE MUTFAK DENETLEME KOMİSYONLARI
35- MUTFAK DENETLEME FORMU

660.000

220.000

120.000

Kuşluk- ikindi-gece
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YEMEK ÇEŞİDi öĞr;N zaııeNı YEMEK SAYISI
Normal yemek (Hasta
refakatçi ve personel) Öglen-akşam

75.000
Sabah Kahvaltısı (hasta
refakatçi ve personel
için)

Sabah

Ana Diyet Yemeği Öglen-akşam
9.100

Ana Diyet Yemeği Sabah
5.000

Kuşluk-ikindi-gece
5.000

Metebolik diyet, rejim1 Sabah öğle akşam 1000

salata bar öğle 5000

s_BIR GUNLUK TAHMINI YEMEK SAYILARI

YEMEK ÇEŞiDi öĞtrN zaıııaNı YEMEK SAYISI
Normal yemek (Hasta
refakatçi ve personel) öglen-akşam

2500
Sabah Kahvaltısı (hasta
refakatçi ve personel
için)

Sabah 900

Ana Diyet Yemeği öglen-akşam
300

Ana Diyet Yemeği Sabah
150

Ara Diyet Yemeği Kuşluk-ikindi-gece l50

Metebolik diyet, rejim1 Sabah öğle akşam 35

salata bar öğle 250

s-YF],MEK HiZMETiNİN ZAMAN vE DÜZENİ

Yemek hizmeti 01.01,2019 da başlar ve 3I.12.2020 tarihinde sonlanr. Bu tarih aralı-

ğında hizmet kesintisiz devam eder.
Yemek haftanın 7 günü, dini ve resmi tiim tati1 giinlerinde kesintisiz devam eder. Perso-
nel, hasta ve refakatciye sabah kahvaltısı, öğle-akşam yemekleri;
Diyabetli hastalara; kuşluk, ikindi ve yatarken ara öğün,
Normal mesaiye gelen personele öğle yemeği,
Nöbetçi personele sabah kahvaltısı ile öğle-akşam yemekleri verilecektir.
Diyetli hasta ve personele diyet yemeği sabah, öğle akşam verilecektir.

u7. Dip |'{
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Ara Diyet Yemeği



6- İŞE BAŞLAMA VE BİTiRME TARiHİ
Yüklenici firma 01.01.2019 sabah kahvaltısı ile işe başlar 31.12.2020 tarihinde akşam
yemeği vermekle bitirir.

7 - iSTENİLEN EVRAKLAR

ilgili yemek firması, işe başladığı gün itibariyle aşağıda belirlenen belgeleri hastane
yemek komisyonuna vermek zorundadır.

TS-ISO-EN 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Kapasite Raporu;
Yüklenici firma giinlük 4000 (dört bin) yemek üretim kapasitesini gösterir belge.
İş deneyim belgesi; İş deneyimini gösteren belgeler % 50 oranından daha az o1ma-

yacak şekilde istenilmektedir
İşyeri üretim (gıda) izin belgesi olacaktır

Uı. Dip

Personele dair evraklar ise; işe başlangıçta teslim edilecektir
Personel özlük dosyası
Personel genel dosyası
Portör muayene sonuç dosyası
Personel hijyen belgesi

Her ayın sonunda yemek komisyonuna teslim edilecek evraklar
Kontrolü yapılmış yemek değerlendirme foımları
Soğuk ve ktıru depo ısı kayıt formları
Nem kayıtları
Depolara giren malzemelerin iiretim ve son kullanım kayıt formları
Mutfak ve yemek salonları ilaçlama raporları
Atık yağ raporu.

s_ işiN vArILMA yERi
Yemek pişirme; Hanan Üniversitesi osmanbey kampüsiinde bulunan Harran Ünirersi-
tesi Araştııma ve Uygulama Hastanesi Mutfağında,
Servis işlemi; Haran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine bağh bulunan
birimlerinde, hemodiyaliz, ayakta tedavi iiniteleleri, ameliyathane, yoğun bakım klinik-
lerinde. hastane ve hp fakültesi dekanlık personel yemek salonlarında, yapılacaktır.
Bulaşık yıkama işlemi;

Personel yemeklranesinde oluşan bulaşıklar yemek salonunda bulunan bulaşıkhanede,
ameliyathanede, mutfakta, kliniklerde o1uşan bulaşıklar Harran Üniversitesi Osmanbey
Kampüsü hastane mutlağında yıkanır

g-YEMEK HiZMETİNDE GÖREVLi PERSONEL

A- Personel Niteliği ve Sayısı

Toplam 48 personel ile hizmet verilecektir. Hizmet verecek personelin sayı ve iinvanları
aşağıda belirlenmiştir.

1 gıda mühendisi
2 diyetisyen (1 tanesi hastane adına metebolizma ünitesinde sürekli olacak)
1 aşçı başı
2 aşçı
3 diyet aşçısı (1 tanesi metebolizma iinitesi aşçısı olacak)

çABıLAR
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2 aşçı yardımcısı (1 tanesi metebolizma iinitesi aşçı yaıdrmcısı olacacak)
37 servis elemanı (garsonlar, bulaşıkçı ve ortacılar)(2tanesi sabit metebolizma

ünitesi servis elemenı olacakir)

B- Elemanlarrn Temini İle iügiıi Şartıar
Çalıştırılacak işçiler en az lise mezunu olacak. İşçiler erkek]erde 18-60, bayanlarda

18-58 yaş aralığında olacak. Yüklenici firmanın çalıştıracağı personel yaptığı işte dene-
yim sahibi olacaktır. Deneyimini belgeleyenlerde yaş şartl aranmayacaktır. İstenen bel-
geler aslı veya idare tasdikli kopyalardan olacaktır.

Yüklenici fiıma tarafindan çalıştırılacak her personelden aşağıda belirtilen belgeler
istenecektir.
1- Diploma fotokopisi
2- Resimli Nüfus cüzdanı sureti
3- Adli sicil kaydı
4- İkametgAh belgesi
5- Sağlık raporu ( balgam ve gaita kültürü, boğaz kültürü, akciğer grafisi, hepatit mar-
kerleri raporu vb.)
6- 4x6 ebadında 2(iki) adet vesikalık fotoğraf,
7-En son bitirdiği okula ait diplomanın sureti,
8-Çahştığı alanla ilgisini ve yeterliliğini belirleyen, diploma, sertifika ve kurs belgeleri.

C-.Elemanların Özellikleri Ve Görevleri

Aşçı ve Aşçı Yardımcıları:
1. Başaşçı, en az bir yıl tecrübeli aşçılık yiiksekokulu veya gastronomi böliimü me-

zunu yada en az 5 yıl tecrübeli olmak işartı ile bonservisli veya Milli Eğitim Ba-
kanlığı'nca onaylanmış kurs sertifikalı olacaktır

2. Toplu yemek ve hastane yemek menülerine hdkim olacaktır.
3. Yemek yapma becerisi olacaktrr.
4. Yemek çeşitlerini bilecek, içeriğine uygun, yapacaktır.
5. Birlikte çalışma yeteneğine süip, işin öneminin ve ciddiyetinin farkında, söyle-

neni dikkate alan, yaphğı işi net ve açık yapacaktır,
6. Yemeği standart ölçülerine uygun yapacak, teknik şartnameye hikim olacak,
7. Çözüm iiretme kapasitesine sahip olacaktır.

D- Diyetisyen ve Gıda Mühendisi:
Yemek hizmetlerinde anahtar teknik personel diyetisyen ve gıda mühendisidir. Gerek
diyetisyen gerekse gıda mühendisi diploması kAğıt üstünde olmayan, mesleğin gerekle-
rini yerine getiren, işine h6kim. yeniliklere açık, dinamik, bilgili, aktif çalışan olmalı,
mesleğinde yetenekli ve deneyimli olmalıdır. Gıda mühendisi aktif olarak mutfakta, di-
yetisyen ise mutfakta k[iniklerde ve personel yemekhanesinde bulunacaktır.

1 . Hastane çahşanları ve hastaların ti,iketimine sunulacak olan her türlü gıda ürünü-
nün, nefasetli, |eziz, yeterli besin değerine sahip ve sağlıklı bir şekilde tüketil-
meye hazır hale getirilmesi için Hastane Yemek ve Mutfak Kontrol komisyonu-
nun denetimi altında iirünün teslim alınmasından pişirilmesine ve tüketilmesine
kadar tüm aşamalarda gerekli tedbirleri ahr.

2. Yemekler hazırlandığında önce tat, ktvam, renk, içerik, pişme, yapı, doku, yeter-

lilik kontrolünü yaparak yemek komisyonuna sunar
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3. Yemeklerİn dağıtım ve tüketim aşamasında sıcaVsoğuk olması gerekenlerin
yeme anında bu özelliğe haiz olması için tedbir alır.

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

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

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

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

sağlığı tehdit edici hale gelenlerin bertaraf edilmesini sağlar
9. Iaşe memuru ile günlük yemeğin iaşesini hazırlar. Yemek için yeterli erzak

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

10. Yemeklerin yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri çerçevesinde baş aşçı ile birlik-
te hazırlama ve pişirme servis ve porsiyonlanmasrna yardımcı olur

1 1. Yemeklerin orijinal tariflerine uygun yapılmasına yardımcı olur.
l2. Sebze ve meyvelerin doğıu ve temiz yıkanması ve dezenfeksiyonunu sağlar.
1 3. Persone1 yemekhanesinin denetiminden sorumludur.
14. Mutfak personelinin her türlü eğitiminden sorumludur. Yemek dağıtımında gö-

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

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

l6. -Diyabetli hastalara verilecek ara öğünün hazırlanma ve kontroliinü sağlar.
17. Bulaşıkların doğru yıkanması dezenfeksiyonun doğru yapılmasını kontrol etme-

lidir.
l8. Yemekhane ve mutfakta meydana gelebilecek kazalara karşı sivil savunma uz-

manları ile birlikte gerekli tedbirleri almak ve kontrollerini yapmak
19. Çalışmalarında Hastane idaresine, Hastane Yemek Hizmetleri ve Mutfak Dene!

leme Komisyonuna ve Hastane Diyetisyenine karşı sorumludur

E- Servis elemanlarr (Garsonlar, Bulaşıkçı ve Ortacılar):
1. Hastanede servis görevlisi olarak çalıştırılacak elemarılar; en az lise mezunu ola-

caktır.
2. Kamuda veya özel sektörde benzer işlerde en az I yıl saha tecrübeli olacak ve

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

nu diplomah olacaktlr.
4. Hastane ortamında çalışma kapasitesine sahip olmalıdır.

F- Personele İtişkin Dosyalar

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdiirlüğü'nün mutfak hizmetlerinin moder-
nizasyonu ve mutfak standartlarının belirlenmesi standartları doğrultusunda poıtör mua-
yenelerini (akciğer grafisi, gaita kültiirü, gaitada palazit bakısı, boğaz ve buıun kültürü)
yaptırmak zorundadır.

1 . Yüklenici işi teslim aldığı gün itibriyle; personelin portör muayenesi sonuçlanmış
olup, portör muayene sonucu temiz olmayan personel iş başı yapamaz ve çalıştırıla-
maz. Yiiklenici günü gelen rutin kontrolleri(6 ayda bir) giinünden 5 gün önce yaptı-
rıp resmi raporlarını Mutfak Denetleme Komisyonuna vermek zorundadır.
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2. yüklenici firma, çalşan bütün personeline hijyen eğitimini aldırmak ve hijyen eğitim
belgesini belgesini Mutfak Denetleme Komisyonuna vermek zorundadır.

3. Firmanın Yemek Üretim yerinde çalıştıracağı aşçıbaşı, aşçıbaşı yardımcısı ve aşçıla-
rın Milli Eğitim Bakanlığından onaylr sertifıka veya usta eğitici belgesini, diplomala-
rını Mutfak Denetleme Komisyonuna vermek zorundadır.

4. yiiklenici firma çalıştırdığı bütün personelin resim, adres ve telefonlarının bulundu-
ğu dosyayı Mutfak Denetleme Komisyonuna verecektir. Personele ilişkin dosyaların
bir kopyasını yüklenici, kendisine idare tarafindan gösterilen personel biriminde tu-
tacaktır. Her personel için bir özlük dosyası oluştuulacak, bu şartnamede istenen
belgeler özlük dosyası içerisinde, idarenin denetimine açık bir şekilde bulundurula-
caklır

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

G-Personel Portör Muayenesi

1. Yemek hizmetindeki bütün çalışaılar, portör taramasından geçirileceklerdir.
Portör muayene raporu ile kastedilen belgeler Sağlık Bakanlığı'nın "Gıda İşi İle
Uğraşanlarda Ve Sıhhi Müesseselerde Çalışanlarda Portör Muayenesi İçin Yapılacak
Tetkikler Nelerdir," başlıklı yazıldığı şekilde olacaktır.
Gaita kültürü (salmonella ve shigella yönünden 6 ayda bir),
Dışkının mikroskopik incelenmesi (paraziter hastalıklar yöniinden 6 ayda bir),
Buıun ve boğaz kültürü (staph. aureus yönünden 6 ayda bir) ve
Akciğer grafisi (überküloz yönünden yılda bir) tetkiklerinin raporlan
Hepatit A ve hepatit B (yılda bir) kan sonuçlarını, yüklenici çalışanlarının poılör
takiplerini işe başlangıçta ve devamında, yukarıda beliıtilen sıklıklarla Sağlık
Bakanlığına ait sağlık kuruluşlarında veya bakanlıktan onaylı sağlık kurumlarında
yaptırarak sonuçları işe başlangıçta ve devamında 15 gün içinde idareye ibraz edecektir.
Portör muayene sonuçlarını hastane enfeksiyon komitesine ve mutfak denetleme
komisyonuna dosya halinde iletilecektir.

2. Portör muayenesi sonucu, Tifo, paratifo ve diğer bağırsak enfeksiyonlaıı, amipli veya
basilli dizanteri, gıda temizliği ile ilgili tüm enfeksiyonlar ve cilt hastalıklarına
yakalanmış ve bunların taşıyıcısı olan personel çahştırılamaz
3.Yiiklenici firma'hastane enfeksiyon komitesinin 'gerekli gördügü diğer tahlilleri

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

basilli dizanteri, gtda temizliği ile ilgili tüm enfeksiyonlar ve cilt hastalıklarına
yakalanmış ve bunlann taşıyıcısı olan personel çalıştırılamaz

5.Yüklenici firma 'hastane enfeksiyon komitesinin 'gerekli gördüğü diğer tahlilleri
yaptırmakla yükümlüdür. Gerekli personele hepatit aşılarını yaptıracaktır
6,Ponör tah]il masrafları 1üklenicile aiıtir.

Ğ-Personel Hijyeni:
1 . Üretim aşamasında ve yemek dağıtımında çalışan personel hastane idaresinin ve

Hastane Enfeksiyon Komitesinin beliriediği hijyen kurallarına, uyarrlarına eksiksiz
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2. işletmede personel hijyeninden sorumlu (diyetisyen, gıda mühendisi) bu konuda eği-
tim almış, görevli bir eleman bulı.ınmahdır. Görevlinin ismi idareye bildirilmelidir.
Gerektiğinde hastane enfeksiyon kontrol komitesiyle ortak çalışabilmelidir.

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

4. Gıdalarla taşınabilecek hastalıklara veya hastahk belirtilerine (sarılık, ishal, kusma,
ateş, ateşli boğaz ağrısı, burunda gözde veya kulakta akıntr vb.) sahip olduğu bilinen
veya sahip olmasından şüphelenilen veya taşıylclsı olan personelin gıda depolama ve
hazırlanıa alanlarına girmesine izin verilmemelidir.

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

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

7. Tımaklar kesilmiş olacaktır. Erkekler günliik sakat tıraşı olacaktır. Saçlar kısa kesti_
rilecektir. Üriinle direk temas halindeki tiim çalışanların bıyık ve sakalları olmama-
lıdır.

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

üretim alanına girmeden önce eller temizlenerek dezenfekte edilmelidir.
l0. Mutfakta ve serviste çalışan mutfak elemanı eldiven maske, bone, kolluk kullanma-

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

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

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

servis kı1 afeıini gi1 ecekti r.

14. Mutfakta çalışan personel kolay temizlenebilir temiz ve tercihen açık renkli; kıyafet,
çizme veya özel ayakkabı ve görevinin gerektirdiği koruyucu kıyafetler giymeli, kı-
yafetlerin sürekli temizliği sağlanmalıdır Yemekhanede ve servislerde görevli gar-
sonlar siyah pantolon, beyaz gömlek siyah papyon ve önlük takacaklardır

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

l6. Personele ait kişisel eşya, giysi ve gıdaların üretildiği alanlara konulmamalıdrr.
17. Hizmetin ifa yerinde çahşan personelin kullandığı tüm lavabo ve tuvaletlerde dezen-

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

18. Yemek salonunda dağıtrmda çahşacak personelin; bone, beyaz düğmesiz cepsiz ça-
lışma kıyafeti (kenarlarındaki şeriı[erin rengi İdare tarafında belirlenecektir) beyaz
pantolon, kıyafeti koruyucu beyaz önlük, beyaz çorap ve beyazkapah terlik giymek
zorundadır. Servis sırasında kesinlikle telefonla konuşmayacaktır.

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

I- Personel Çalışma Esaslarr

l. Yüklenici firma mutfak ve yemek denetleme komisyonuna karşı sorumlu bir eleman
belirleyecektir. Bu eleman diyetisyen veya gıda mühendisi olacaktır. Yiiklenici firma
kendisini temsilen seçtiği eleman, üniversite mezunu bilgisayar bilen, kolay iletişim
kurabilen, sosyal kişilik özelliğinde, söyleneni dinleyecek, anlayacak, saygıh, dedi-
Içodu yapmayacak, dürüst, hizmetlerin kusursuz yüriimesini sağlayacak, bu konuda

lü
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haslane idaresi tarafından muhatap kabul edilecek özelliklerde bir elemanını sürekli
bulundurulacaktır. Sorumlu eleman haftanın altı günü hastanede mutlaka olacak, di-

ğer giin için yardımcısı olacaktır.
2. Çalıştırılan personelin listesi, idareye işe başlama tarihinde verilecektir
3. Yüklenici firma işe başladığı gün itibariyle çahşacak personelin iş planını Yemek

Komisyonuna bildirecektir Yüklenici İdarenin haberi olmadan eleman değiştirmeye-
cek, Idare teknik şartname ve ihale dokümanında belirtilen yükiimlüliiklere uymayan
personeIin değiştirilmesini talep ettiğinde, personel derhal değiştirilecektir.

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

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

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

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

meleri, çay vs. şeyleri içmeleri, yüksek sesle konuşmaları, sakız çiğnemeleri, sigara

içmeleri, yere tükürmeleri kesinlikle yasaktır.

8. İşletmede Yüklenici veya personel hatasından kaynaklanacak her tiirlü kaza, yangın

vb. durumlarda zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

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

10. Yüklenici herhangi bir grev ya da işi durdurma ya da bırakma durumlannda hizmeti

aksatmayacak ve bununla ilgili tedbirleri alacaktır.

1l. yüklenici İş Kanunun işçi Sağlığı ve Güvenliği hükümlerine göre personelin sağhğı_

nı korumak üzere her türlü sağlık Ve emniyet tedbirlerini alacak ve tehlikeli koşullar-

da çahşılmasına izin vermeyeİektir. yüklenici Umumi Hıfzıssıhha Kanununun, işçi
Sağlığr ve Güvenliği Tüzüğü ve İş ve işçi Sağlığı ile ilgili diğer mevzuat hükiimlerini
yeiine getirmekle ve kazalardan korunma yöntem ve çareleri hakkında bilgiyi perso_

neline vermekle yükümlüdür.

l2. sosyal sigortalar Mevzuatının işçi_işveren hakkındaki yasalardan dolayı işçi alınma_

sı, işçi çıkinlması ve işçi haklarını ödemesi gibi sorumlulukları yükleniciye aittir.

ıaare uu konuda hiçbir sorumluluk taşımaz. yemekhanede çalıştlfllan personelin yol,

yemek, izin vb. her türlü sosyal haklarından Yüklenici sorumludur,
,l3. Yüklenicinin çalıştırdığı tüm personelin özlük haklarını 55l0 ve 4857 sayılı kanuna

göre sağlamak zorundadır.

14. Firma yapacağı hizmetlerle ile ilgili olarak çahştıracağl personel hakkında mevcut

yasa, yönetmelik, tüzük hükümleri, diğer mesleki vecibeler ile bu tarihten sonra çr_

tacakolan yeni mevzuata da uygun olarak işçi sağlığı, iş güvenliği ve sosyal güven_

lik önlemlerinin alınmasında tek başına sorumlu olacaktır
,l5. 

Her işçiye sabah akşam imza çizelgesi açılacak ve bu imza çizelgesi ay sonunda işçi_

nin o)İtiı. dosy,asına. idarenin onayından sonra konulacaktır. idarenin bilgilendiril_

mesinden kasıt kamu hizmetinin devamlıhk ilkesi, hizmetin devam etmesi ve kalite

arttırıcı tedbirlerin aksatılmadan yürütülmesi olarak anlaşılmalıdır. Yürürlükteki

mevzuat gereği yüklenici bir çalışanını işten çıkarması gerektiğinde iş Kanunu hü_

kümleri gİreğinİe gerekçe göstermek ve idareyi bilgilendirmek zorundadır,
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16. Güvenilirlik açısından persone1 hareketlerine dikkat edilecektir. ( Personel giriş-
çıkışları) yeni işe alınan elemanlar en az bir hafta hizmet içi egitim (Temizlik, hijyen
vs.) yaptırıldıktan sonra işe başlatılacaktır. yüklenici idareye bildirmiş olduğu y#
lerdeki elemanlarını idarenin haberi olmadan ve gerekçe göstermeden-degişi'irmeye-
cektir.

l7. yiiklenici firma tüm çalışan personeline idarece onaylanmış resimli görevli kartı ve-
recektir. Görev kartı sabit olacat düşmeyecek ve çıkanlmayacaktır

18.Yüklenici firma çalışma süresince idarenin belirlemiş olduğu ve gelecekte belirleye-
ceği kurallara uyacaktır. Burada betirtilmeyen hususlarda İş kanunu hükümleri ğe-
çerlidir.

İ-Personelin Eğitimi

l. yüklenici firmanın diyetisyeni ve gıda mühendisi eğitimin birinci derecede sorumlu-
sudur

2. Hijyen kural]arına uygun üretim ve kişisel hijyen konularında düzenli eğitim veril-
meli, bununla ilgili kayıtlar dosyalanmalıdr

3. yüklenici çalışanları hastanede çalışma esasları konusunda bilinçlendirilmeli, özel-
likle hastahklarda diyet tedavisinin öneminin farknda olmalı ve diyetisyenleri tara-
fından eğitilmelidirler.

4. Satın alma görevlisinin aylık yemek listeleri doğrultusunda menüye uygun yiyecekle-
ri alacak, uygrırı yiyeceği seçecek, yiyeceğin uygun koşullarda gelmesini sağlayacak
bilgi ve donanıma sahip o1acaktır. Gıda maddelerinin hertürlü özelliğini bilecek eği-
timi almalıdır.

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

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

7. Yüklenici işe aldığı her işçiye işe başlamadan önce ve işe başladıktan sonra hizmet
içi eğitimlerini vermekle yükiimlüdür. Verilecek eğitimin içeriğinde temizlik, görgü
ve nezaket kuralları, hastanede çalışma esaslan, besinleri uygun hazırlama ve pişirme
teknikleri, besinleri uygun saklama koşulları, seıwis ve porsiyonlama, atıkları düzenli
toplama, kumanya paketleme, servis ekipmanının doğru temin edilip kullanılması
konularını içeımelidir. Ayrıca ihtiyaç dAhilinde komisyon tarafindan belirlenen ko-
nulardada eğitim verilecektir

8. Anlatılan konular İdareye rapor halinde sunulmalıdır. Eğitime İdaıenin belirleyeceği
bir kişi veya komisyon üyelerinden biri dinleyici olarak katılabilir,

9. Çahşan personelin, çalışma konusu ile ilgili mevzuat hakkında bilgilendirilmesi sağ-
1anmahdır.

10-YEMEK HAZIRLANMASI

A- İş Yerinin Yükleniciye Teslimi
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Uz. Diyt
lla

1. Sözleşmenin imzalanmasından soffa yüklenicinin sözleşmede yazılı süre içinde
işe başlayabilmesi için idare her türlü demirbaş malzeme, alaç-gereç, temizlik
maddeleri ve personel kontrol edildikten sonra her iki tarafarasında ortak bir tu-
tanak düzenlenerek (İş Yeri Teslim Tutanağı) iş yeri teslimi yapılr.

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

3. Teslim edilen tüm malzemenin bakım, onarım, temizlik ve korunmasından ta-
mamen yüklenici fima sorumlu olacaktır. Yüklenici kendisine teslim edilen her
türlü demirbaş malzemeyi işin sonrıııa kadar korumak ve işin bitiminde aynen
teslim etmek zorundadıı. Aksi halde rayiç bedel üzerinden tazminle mükelleftir.

4. Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici sözleşmede yazılı süre içinde ve-
receği hizmetle ilgili ve yi,iklenicinin kendisi tarafindan temin edeceği gerekli
malzeme ve ekipmanını temin edecektir.

5. İlgili yüklenici fiıma aşağıda beliıliten yemek hazırlama, pişirme, taşıma, servis
ve bulaşıklarla ilgili demirbaşları temin edecek ve bulunduracaktır.

6. Yüklenici mutlak ve yemekhanelerde ısıtma, pişiıme, aydınlatma vb, amaçlarla
kullanılacak her türlü yanlcı ve patlayıcı cihazların emniyetini temin etmek zo-
rundadır.

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

8. Her birimdeki Muayene ve Denetim Komisyonları yemekhanelerin her alanında
denetim yapabilir. Yiiklenici 5t97 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tiiketimi ve Denet-
lenmesine Dair Kanun Hükmiinde Karamamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın-
daki Kanuna ilgili yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak üretim yapmak zonin-
dadır.

çA§li-Aİ
ıtesi

AdetbnııinnaşıN c|N§
20001 Porselen yemek takımı seti (servis tabağı, çukur tabak,

k6se, döılgen tabak)
i 500Kaymaz tepsi
200l'uzluk, karabiberlik. kürdanlık, peçetelik3

30Tabldot istif ve taşıma rafl(80 ve 50 lik)4
10Servis tabağı istif rafi(50. lik))
)Diyet yemeği servis arabası (en az 8 tane 50. lik küvet

alacak şekilde)
6

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

]8 Süzme tezgAhı
19 Hamrır Yoğurma Makinesi
10Çaymatik ( 100 kişilik)l0

11 Tulumba Makinesi
112 Mikser (büyük)
113 Mikser ( küçük)
1asiteliTerazi 0-150 k11
1l5 Mutfak Terazi (0 - 30 kg kapas iteli )
J16 az| ( 0-5 ke kapasiteli)Hassas'I'er
JThermobox biri 80 ki ilikl7
30/ı8 Fırın Tepsisi Çelik
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19 Termostatlı buhar ısıtıcılı dolap 2
20 Gastronom Küvet (50 lik kapaklı) 20
21 Gastronom Küvet (100 lük kapaklı) 36
22 Helvane Tencere ( Büyüklü ) 8

23 Helvane Tencere (küçük)
24 Diyet yemekleri tenceresi (100, 50, 5 kişilik )
25 Diyet kapaklı kaseleri 50
26 Katı meyve sıkacağı 1

2,7 Tencere Taşıma Arabası 2

28 Termometre -]

29 Ekmek Dolabı 1

30 Çırpma teli. 4
31 Deriıı Dondurı"ıcu 2
32 Hi jyenik Paspas l
_] _] Hareketli servis tezgdhı 6

34 Kepçe (büyüklü küçüklü) 80
35 Kevgir(büyüklü küçüklü) 40

Maşa 40
3] Servis çatalı (büyük) 25

38 Atık ve Çöp taşıma arabası (kapaklı) 4
39 Yemek taşima arabası 4
40 Yemek salonları için baharat seti 6
,+l Yemek salonları için ekmek sepeti( büyük, küçük)

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

12

43 Çatal, kaşık, bıçak (personel için)seti 2000
44 Gıda depolannda kullanılacak çelik raflar 10

45 Konvekşiyonlu fırın (en az 20 tepsili) 2
;16 Doğrama bıçakları(beyaz, yeşil, krmızı saph) 30

41 Servis benmari (4 gastronorm küvetli-100 lük) I2
,+8 Büytik küçük ölçü birimleri 2

49 Termostatlı yemek dolabı(ısıtma ve soğuk bölümlü) i0

B- Mutfak Aşağıda Belirtilen Şartlarda Olup, Eksiklikler İlgili Yüklenici Firma Ta-
rafından Tamamlanacaktır.

1 . Mutfakta soğuk hava deposu, kuru gıda deposu yemek hazrrlama ve pişirme ye-

ri, mutfakta bağlantıSl olmayan tuvalet ve duş alanı mevcuttur.
2. Mutfağın duvarları rutubet olmayacak şekilde izole edilmiştir.
3. Mutfak zemininde pis su tesisatı mevcut ızgarah ve sifonlu yer süzgeci bulun-

maktadr.
4. Mutfak aydınlatması var olup kesintilere karşı jeneratör mevcuttur.
5. Gaz tankı mevcut olup, mutfak dışındadır.
6. Sıcak su sistemi giineş enerji ve rezistanslı sistemle sağlanacaktır.
7. İstekli firma yemekle ilgili alanları görebilecektir. İhale sonrasrnda yemek hiz-

meti ve dağıtrm alanlarıyla ilgili itiraz edemeyecektir.
8. Yüklenici firma uluslar arası besin hijyeni ve besin güvenliği sisteminde kabul

görmüş kurallar dahilinde hijyen ve sanitasyon kurallarına, Sağlık Bakanlığı yö-
netmeliklerine, ilgili TS-ISO ve JCI kriterlerine uygun çahşacaktır.
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9. Hastane idaresinin belirleyeceği kişi/ler velveya komisyonilar tarafindan mut-
fakta ve diğer üretim, dağıtm yerlerinde denetim yapılacaktır.

C- Yemek Hizmetinin Yapılacağı Yerler

Haıran Üniversitesi Araştırma ve uygulama Hastanesinde hizmetin verileceği birimteı
aşağıda gösterilmiştir:

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

D-Muayene Kontrol Ve Kabul İşlemleri:

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

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

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

4. Yiiklenici fiıma, teknik şartnamede belirlenen teknik özellikler, gramaj, içeriğe uy-
gun malzeme kullanmahdır.

5. Yüklenici firma ginlfü iaşe çizelgesini hazırlayıp hastane mutfak denetleme komis-
yonuna srırrmalıdır.

6. Yüklenici firma iş akış belgesini (sahn alma, hazırlama, pişirme, servis, personel,
hijyen, ısı v.b) mutfak denetleme komisyonuna sunmalıdır.

7. Yüklenici firma personelin özlük, portör, SGK kayıtlarını mutfak denetleme komis-
vonuna sunmalıdrr.

E-Yemek Hazırlığının Yaprlmasr

Yemek hazırlığı osmanbey kampüsü hastane mutfağında yapılacak olup mevcut
olan demirbaş malzemelerin yanr stra gerekli diğer sarf malzemeler, , aç-gereç
yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

Kurumdan zimmet kaışılığında almaçak olan demirbaşların kullanıma hazır ha\e
getirilmesi, bakım ve onarımı yüklenici fiıma tarafindan karşılanacaktır.

Mutfak alanı içinde kullanılacak elektrik, su, gaz sarfiyatı yiiklenici fima tara-
findan ödenecektir. Bunun için takılacak sayaçlar ve tesisat çekimi yüklenici
firmaya ait olacaktır.

Personel yemekhanesindeki bulaşık makinesi ve mutfak katındaki bulaşık ma-
kinesi bakım onanm tamirat ücreti, kurulum ve tesisat çekimi yiiklenici firmaya
ait olacaktır.

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

lim edilir.
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6. yüklenici firme yemek listeterini komisyon imzasından sonra çoğaltarak ilgili
servis ve birimlere dagıtır.

7. yemek listesi planlamada yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri ve şartnamedeki
esaslar göz öntinde bulundurulacaktır. Yemek listesi oluşturulurken toplumsal
beğeni oranı Vo5\'den düşük olan yemekler listeye alınmayacaktır

8. Yemek listeleri aylık olarak önceden verildiğinden dolayı yi,iklenici firma gerekli
bütün glda malzemelerini temin edecektir. Bulamadık, depoda kalmadı, tedarikçi
getiümedi şeklinde hiçbir mazeret üretmeyecektir.

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

10. Hafta sonu ve tatillerde hiçbir şekilde et ve muadilinin girişi yapılamaz.
1 1 . Yemeğin hazırlanması için gerekli gıda maddeleri yemeğin özelliğine ve tarifine

uygun olarak şartnamede belirlenen oranda kullanacaktır. Önerilen gramajın al-
tında olmayacaktır.

l2. Yemek yapımında hiçbir şekilde hazır işlenmiş ürünler 1İnegöl köfte, kadınbudu,
şinitzel gibi) et bulyon, tuzot v.b gibi katkı maddeleri kullaııılmayacaktır ve de-
poda bulunduıulmayacaktır.

13. Yemek yapımı ile ilgili ön hazırlıklar bir gün önceden yapılacaktır. Ön hazırlık
işlemi yapılmış gıdalar uygluı koşularda saklanacak hijyenik saklama koşullarına
göre depo edilecektir.

l4. Yemek komisyonu tarafından yemek listelerinde yapılan değişiklikler en az bir
gün önceden yüklenici fiımaya bildirilecek ve yüklenici firma bu hususta tedbi-
rini alacakhr.

l5. Yemek firması komisyonun haberi olmadan yemek listesini değiştiremez.
16. Yemek yapımından önce mutfak hijyeni ve personel temizliği tam olarak sağla-

nacaktır

F- Yemek Sayılarının Belirlenmesi
AA-Yüklenici firma hazirlayacağı kahvaltı ve yemek miktarıyla ilgili yaklaşık sayıları
hasta* peısonel ve refakatçi sayılannı baz a|arak yapacaktr.

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

2. Hafta içi sabah - akşam yemek sayrlarr: Hasta + refakatçi+ nöbetçi personel sayı-
ları

3. Hafta sonu ve bayram tatillerinde sabah öğle akşam yemek sayrlarr: Hasta a re-
fakatçi+ nöbetçi personel sayıları baz ahnacaktır.

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

aşağıda tanımlanan saatlerde ve tanımlanan bilgisayar sisteminden alınacaktır
a. ana öğünler için yemek rasyonları (saat 06, l1, 16 da) ,

b. ara diyetler diyet rasyonlan için saat (09,14,21 de ) ahnacaktır.

Yemek dağıtımı esnasında, servis yatan hasta rasyonları servis sorumlu hemşiresinin adı
soyadı, imzası bulunan rasyonla dağıtılacaktır.
İsimsiz imzasız rasyonlar geçersizdir.

Ancak yemek sayılarında ,03

cihazından geçirilen kadar dikkate alınacaktır
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BB-NöbetÇi Personel sayrları ise başhemşirelik ve hastane müdürlügü tarafindan belirlenip
listesi yapılacakhr.

Nöbetçi personel listeleri başhemşirelik ve hastarıe müdülügü tarafından ayda bir güncelle-
nip imzalanacaktır.

Güncellenen nöbetçi personel yemek sayılan listesi de iaşe memurundan alınacakhr.
yerinde nöbet tutan personelin yemek sayılarıda post cihazından geçirilen kadar olacaktır.

usulsüz post cihazında kar1 geçirildiği tespit edildiği durumlarda cezai müeyyide uygulanır

cc-personel yemek salonlarında ve ameliyathanede yenilen yemek sayrsı ise tumike
sisteminden okutulan kadardır.

Turnike sürekli arıza durumunda bırakılırsa personel yemek salonundaki yemek sayısı mev-
cut sayının %o5 eksiği baz alınarak kaydedilir.
Yüklenici fiıma tumike sistemi ile ilgili her türlü sorunu 24 saat içinde çözmek zorrında-
dır.(bakım, tamirat, onarım).Bunun için ücret talep edemez.

Yüklenici firma günlük belirlenen yemek sayılarında + % 15 değişikliği peşinen kabul ede-
cektir. yüklenici firma buna iIiraz edemez.

DD-Ayakta Tedavi, Hemodiya[z Ünitesi, Günübirtik Tedavi Üniteleri

İlgili bilimlerde günübirlik tedavi alan hastalara verilen bir öğünlfü kahvaltı veya yemeği
içerir.

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

EE-Dekanlık Yemek Salonu Yemek Sayıları,

İügili birimde görev yapan dekanlık sorumlu personelinin gözetiminde yemek yemeği hak
eden personelin isim ve imzasının bulunduğu listeler günlük yemek sayı dosyasına eklenir.

İsim ve imzah yemek sayı listesinde dekanlık sorumlu personel ve firma görevlisinin isim
ve imzası mutlaka olacaktır,

İsimsiz imzasız yemek sayı listeleri geçersizdir.

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

G-Günlük Yemek Sayılarının Belirlenmesi
Yemek sayılarının beIirlenmesi otomasyon üzerinden olacaktır. Bu nedenle kurulacak kioks
otomasyon sisteminin kurulumu yüklenici firmaya ait olacaktır
Sistem hastane otomasyon sistemi yazılımıyla uyumlu o1acaktrr post cihazlarrnrn temini,
bakım, onarımı yüklenici firma tarafından sağlanacaktır
Hastanede kullanılmak üzere en az l0 tane post cihazı bulunduımak zorundadır. Yemek
dağıtım1 yapılan bütün alanlarda post cihazı bulundurmak zoıundadır.
El post cihazı çalışmadığı zaman arızakısa siirede giderilecek veya yedek cihaz devreye
konulacaktır.
El pos cihazının çalışmamasından kaynaklanan zarar yüklenici firmaya ait olacaktır. El pos
cihazının çalışmaması durumunda öğiine denk gelen yemek sayısmln %5 eksiği kayda alınır.
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Yemek sayılarının denetim ve kontrolü hastane idaresinin belirlediği yemek komisyonu
(hastane müdürü, başhemşire, diyetisyen, iaşe memuru) tarafindan yapılacaktır.
Yemek sayılarının belirlenmesinde hafta içi, hafta sonu, resmi tatil öncesi, sonrası (dini bay-
ramlar, resmi bayramlar),haftanın ilk günü, haftanın son günü, izin mevsimleri, hava koşul-
lan, okul dönemleri yemeğin sevilme ve beğeni oranı v.b gibi sebepler göz önünde bulundu-
rulmahdır.
Otomasyon üzerinden alınan hasta ve refakatçi sayılanna, otomasyon üzerinden çalışan per-
sone1 sayıları eklenerek giinlük yemek sayısı belirlenir
Bütün günlük yemek sayıları bu şekilde belirlendikten sonra öğünlere göre dökümü yapıla-
rak pişirilecek yemek sayısı ve iaşe miktarı saptanlr.

Eğer sıradışı bir durum söz konusu ise yemek sayısı bildirilmemişse de bir gün önceki ye-
mek sal"ısı veya aynl güne denk gelen yemek saylsrnr esas alarak yemek yapacaktır. yeme-

ğin eksik çıkmaması için yüklenici firma gerekli önlemleri alacaktır. Yeterli sayıda yemek

çıkarılmaması halinde kuırım, yüklenici firma hakkında cezai işlem yapacaktır

Yemek sayıları gii.nliik olarak yemek komisyonu( başhemşirelik, müdürlük diyetisyen, iaşe
memuru] sorumlu otomasyon görevlisi tarafindan kontrol edilecektir.

EĞER kioks sistemi uygulamaya konulaınaz ise günlük hasta ve refakatçi yemek sayr-
larında saat 06, 11, 16 da otomasyon üzerinden alınan yemek sayılarr dikkate alrnrr.
Her iki taraf 7ol0 eksik veya fazla yemek sayılarrnr kabul edecektir.Raınazan ayında
sabit personelin %o30 u, refakatçi sayrlarrnm%o 50 si hesaplanarak günlük yemek sayr-
ları ve hakediş hesaplanır. Yüklenici buna itiraz edemez

Yemek sayılarının günlük imzalr otomasyon çıktılan, bir nüsha yüklenici firmada, bir nüsha
iaşe memurrrnda toplanıp ay sonunda toplam yemek saytlafl hesaplanıp yemek komisyonu
tarafından imzalanıp faturalandırmaya gönderilecektir.

Fatura ay bitimini takiben her ayın ilk haftası kesilecektir.

Yüklenici firma hiçbir şekilde ay bitmeden fatura kesilmesini talep edemez.

1 I_YEMEK YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER

Malzemenin Özellikleri

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

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

karşılanacaktır.
3. Ekmekler günlük olarak, hijyenik ortamlaıda hazırlanmış, tekli olarak poşetlenmiş,

tuzlu ve tuzsuz 1uvarlak, kepekli tam buğday ekmeği 50gr lık ambalajlarda öğün-

de 100gr olarak (2 adet.) servis edilecektir. Ekmekler hastaıe idaresinin belirleyeceği

oranda tam buğday unundan yapılmış ekmekler ile gerektiginde farkh cinsteki ek_

mekler (esmer, kepekli, çavdar, aıpa vb.) yüklenici firma taraflndan temin edilecek_

tir.
4. Kesinlikle bayat ekmek kullanılmayacaktır.
5. Ekmeğin ambalajı yırtık olmayacaktır.
6. Ekmek kuıuma temiz kasalarla gelecektir.
7 . Temiz ekmek sepetlerinde servis edilecektir. Ekmekler poşet torbalarla servise çıka_

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

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

|ir Di,/t. l4.rycn şp az 72 saat saklanmalıdır. Steril kaplar Gıda ve Tarım Bakanhğının önedi-
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ği kilitli poşetlerden olmahdır. Numunelerin saklandığı dolap başka bir amaçla kul-
lanılmayacaktır.

9. Muayene ve denetim komisyonu tarafindan bozuk tatsız pişmemiş veya olası gıda
zehirlenmelerinde analize gönderilir.Bozuk olduğu düşünülen üriinden Muayene ve
Denetim komisyonu gözetiminde bir asıl ve bir şahit numune alınacaktrr.. Numune
alma işlemi Gıda Maddeleri Tüzüğünün Numune Alma Esaslarına uygun şekilde ya-
pılmalıdır. Bu numrıneler İdarenin talebi doğrultusunda yetkili bir laboratuara gönde-
rilerek numunelerin tetkik ve tahlilleri yaptırılır. Bütiin bu masraflar yiikleniciye aiı
tir. Numunelerin uygun olmadığı rapor edildiği takdirde hastane idaresi tarafindaı
yüklenici hakkında cezai işlem uygulanacaktır.

l0. Yiyecek maddeleri kazana girmeden veya hazır hale getirilmeden önce iaşe edilecek
kişi sayısı ve ekteki listede belirtilen gramajlara göre kontrol edilir. Gramaj lar ekteki
listede belirtilen gramajdan aşağı olamayacaktır. Gramaj kontrol işlemi gerek görül-
düğü takdirde, pişmiş yemeklerde pişmiş ağırlık olarak, dağıtılan porsiyonlardan
yapılır.

l l. Yüklenici, acilen ortaya çıkan durumları da göz önüne alarak, yemek üretimi ve ser-
visi ile ilgili gerekli tedbirleri alacaktır.

l2. Yemekler kalite, nefaset ve gramaj yönünden beliılilen özelliklerde, doyurucu olacak
ve yüklenici hazırlayacağı kahvaltı, yemekler ve içeceklerde tekıik şartnamelere uy-
gun olarak 1.sınıf kaliteli, Tanm ve Köyişleri Bakanlığı üretim izni olaı, belgeli
malzemeleri kullanacaktır.

13. Ayrıca bulaşık ve her türlü temizlikte kullanılacak malzemeler de Sağlık Bakanhğı
üretim iznine sahip ı.irünlerden seçilecektir.

14. Yüklenici tarafindan yemek i,iıetiminde kullanılan su, alıcrnın mahallinden temin edi-
len su olacaktır.

15. Gerektiğinde su arltma sisteminden elde edilen suları kullanacaktır.
l6. Su arıtma sistemi ile verilen suların ayhk olarak numune kontrolü yapılacaktır
17. Şehir şebekesinde ya da hastane arterlerinde meydana gelebilecek arıza nedeniyle su

kesilmesi duıumunda yüklenici ihtiyacı kadar sıhhi koşullara uygun suyu temin et-
mek zorundadır. Bu iş için ilave ücret talep edemez.

18. Yüklenici yemekhanelerde, personel ve hasta servislerinde içme suyu olarak 200cc
pet bardak su servis edecektir

19. Servis edilen su gerekli koşullara uygun, Sağhk Bakaıılığı izin onaylı bilinen marka-
lardan olacaktır.

20. Yemek yapımında kullanılacak malzemeler hastanede bulrırıan yiiklenici firmanrn
depo veya mutfağına alınmadan önce "Hastane Yemek Hizmetleri ve Mutfak Denet-
leme Komisyonu" tarafindan kontrol edilecek ve uygruı görülmeyen malzemeler de-
po veya mutfağa alınmayacak ve yemek yapımında kullanılmayacaktır.

21. Hastane idaresinin görevlendireceği ilgiliYemek Hizmetleri Denetleme Komisyon
üyeleri, mutfağı ve kullanılan malzemeleri istediği zamaı denetleyebilecekler-
dir.kutfak denetiminde şartname sonunda belirlenen mutfak denetleme kurallan dik-
kate alınacaktır.

22. Ürtin çeşitliliğini attırmak amacıyla Hastane İdaresi gerektiğinde dondurulmuş ürün
talebinde bulunabilir.

23. Yemeklerde ve salatalarda kullanılacak sebze ve meyveler taze olacak ve çok iyi şe-
kilde yıkanacaktır. Günlük tüketilen taze sebze, meyve ve benzeri gibi gıda maddele-
ri klorlu su ile yıkanacaktır.

24. Haftanın 7 günü sabah küvaltısı, öğle ve akşam yemeğini ahcının mutfağında pişi-
rilmesi; pişmiş yemeğin sipariş adedine göre alıcının çeşitli dağıtım yerlerine nakli;
buradaki mutfak ve tesislerde sıhhi koşullarda muhafazası, hasta ve görev yerinden
ayrılamayan personel için odalarına kadar nakli, bunun haricinde kalan personele ise



ana yemek salonlarındaki porselen tabaklarla self servis düzeninde dağıtımı, ekmek.
peçete, kAğıt havlu, su servisi, bulaşıkların yıkanması, selfservis uoıuiluror, v...t

_ _ 93l9!annın ve mutfağın temizliğini yapmak yükleniciye aittir.
25. yüklenici firma, hastane idaresinin 1soileşme kapsamında) hazırladıgı yemek listele-

rini aynen uygulamak zorundadır. Şartnamede ueıirtımealgi t uıo" giu-u;u J"rt oiu-
cak şekilde başka bir yemek çeşidi aylık menüye yazılüğı i*ai.d.-ytıkü.rici b*,
veımekle yükiimlüdıir.

26. Et, tavuk, balft, yumurta, teleyağı süt yogurt, dondurma gibi hayvansal gıdalar ''di-
_ _ 19t_ 9ıd1" sayılacak ve soğuk zincire tabii olarak hastaneye gelecektir.
27. yüklenici, hastanenin ihtiyacı olan yiyecek malzemesi, araç gereç vs. malzemeleri

hastane ambarında bulundurmak zorundadır..
28. yemek esnasında kullanılacak her türlü malzeme, baharat ve ekipmanları sağlamakla

yükümlüdıir. porselen yemek tabağı, porselen servis tabağı, tatlııabağı, dortğen sala-
ta tabağl, k6se, çatal, kaşık, bıçak, tath kaşığı, werzalit-selfrom yemek servis'tepsisi
ve tepsinin üzerine konulacak tepsi kağıdı

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

kik, nane, kimyon, tarçın, kimyon bulundurulmalıdır
31. Masalarda örtü olacaktır. Masa öılüsü 2 takım ve 2 katlı olmahdır. (bunların rengi ve

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

paklı tepsiler, tekerlekli ma7zeme arabası -tekerlekli bulaşık taşıma arabası, bulaşık
rafı, teımostatlı yemek dolabı, v.b malzemeleı bulundurulacaktır

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

34. Yüklenici firma, hammaddenin temin edildiği yerlerle; almacak hammadde ve mal-
zemenin teknik ve idari şartnameye, standalda ve mevzuata uygun olacağına dair
sözleşme imzalamahdır.

35. Yüklenici 5197 Sayıh Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun
Hükmünde Karamamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanuna ilgili yönetme-
lik ve tebliğlere uygun olarak üretim yapmak zoılındadır

I2-MALZEiMENiN DEPOLAMA ŞEKLİ VE DEPONUN Öznı,ı,İrı,Bnİ

1. Ana depoda mutfak içinde günlük kullanılacak malzemelerin müafaza edileceği raf-
lı kullanıma uygun depo oluşturulacakhr.

2. Depoya konulacak bütün ürünlerin üzerinde son kullanma tarihi, iiretim tarihi, TSE
ye uygunluğu, gıda tarım bakanlığı izinleri v.b yasal onayının bulunmasr zorunludur.

3. Yemek yapımında kullanılan malzemeler depoya konmadan önce hastane idaresinin
belirleyeceği personel veya komisyon tarafindan muhtelif zamanda incelenecektir ve
onay alınmadan hiçbir malzeme depoya konmayacaktır.

4. Komisyonun kontrolünden geçen yiyecekler dayanıklıhk sürelerine göre kuru ve so-
ğuk hava deposunda saklanacaktır.

5. Yemek 1,apımında kullanılan malzemelerin saklandığı( depolandığı) mekönda yemek
yapımıyla ilgili olmayan yabancı hiçbir araç, gereç ve malzeme bulrındurulmayacak-
tır.

6. Yemek malzemelerinin saklaıdığı depoların zemin temizliğine dikkat edilmeli ve ha-
şef mticadeIesi yapılmalıdır.,ll
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7. kuru ve soğuk depoya konulan gıdaların üzeri giriş tarihi ve son kullanma tarihi ola-
cak şekilde etiketlenecektir. Depolama işlerinde stok rotasyonuna uygun depolama
yapılmahdır. (İlk giren ilk çıkar)

8. Bazı ürünlerin uygı-uı şekilde saklanabilmesi için derin dondı-ırucu kullanmahdır.
9. Depoların kapıları kilitli, kapı altları her tiirlü zararlı girişi önleyecek uygun donanı-

ma sahip olmahdır.
10. Depolarda ve taşlma araç ve gereçlerinde kullanılan alet, ekipman ve malzemeler te-

miz, sağlam ve hijyenik olmalıdır.
1 l . Ham madde, diğer üretim girdileri, işlenmiş gıdalar, yedek alet ve ekipmanl ar, temiz-

lik ve dezenfektan malzemeleri ayrı yerde depolanmamalıdır,
12. Ambalaj materyalleri ve paket malzemeleri bulaşmaya yol açmayacak şekilde amba-

lajlı ve etiketli olarak depolanacaktır.
l3. Ham madde, gıda bileşenleri, gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler

bozulmalarını, zarar görmelerini ve kirlenmelerini önleyecek, duvar ve zeminle te-
mas etmeyecek şekİlde, palet yüksekliğinde ve rutubet geçİrmeyen uygun malzeme
üzerinde muhafaza edilecektir

l4. Gıda maddeleri birbirinin özelliğini bozmayacak şekilde depolanmalıdır.
15. Gıdaların taşınması için kullanılan araç ve/veya kaplar, yeterli temizlik ve dezenfek-

siyona izin verecek şekilde tasallanmalı, temiz tutulmah, gerektiğinde bakımı yapıl-
malı ve iyi muhafaza edilmelidir.

16. Soğuk ve kuru depolarda Cr-Ni çelik paslanmaz ve yiikseklikleri ayarlanabilir seyyar
raf sistemleri bulundurulmah ve gıdalar cinsine göre ayfl ayfl, zeminle temas etme-
yecek şekilde belirli bir yükseklikte, hava akımı sağlanacak şekilde depolanmalıdır.

17. Depolarda tahta palet kullanılmayacak, tahta kasalar depolarda bulundurulmayacaktır
l8. Depolar ve taşrma araçlarında havalandırma, sıcaklık ve nem düzeyi, ham madde,

yardımcı madde üriin özelliklerine uygun olmali, depolar ve taşıma araçlannda sı-
caklık ve gerekli hallerde rutubet ölçer cihazlar bulunduıulmalı, bilgiler stirekli kay-
dedilmelidir. :

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

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

laşmayı engelleyecek biçimde yerleştirilmelidir.
22. Farkh gıda maddelerinin aynı anda birlikte taşınması durumunda, ıirünler birbirinden

tamamen ayrılmış olmalıdır.
23. Farklı gıda maddelerinin taşınmasında kullanılan kaplar, farklı yüklemeler arasında

çapıaz bulaşmayı engelleyecek biçimde temizlenmeli ve gerektiğinde dezenfekte
edilmelidir.

24. Araç ve içindeki kaplar, gıda dışında başka bir maddenin taşınmasında kullanılma-
malıdır.

A-Soğuk depolama:
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1 . Yüklenici firma tarafindan; dij ital göstergesi bulunan her tiirlü soğuk oda, dolap ve
derin dondıırucularda dışarıdan görülebilecek şekilde dijital göstergeleri çahşır ter-
mometre bulrınduracaktır

2. Bu termometreler her gün kontrol edilmeli ve günde en az 4 kez ölçiim değerleri çi-
zelge haline getirilmeli ve kontro1 ve denetime açlk olmalıdlr.

3. Sıcaklık verileri aylık olarak dosyalanmalıdır. .

4. Her ay sonunda Mutfak hizmetleri Denetleme Komisyonuna veya sorumlu idareciye
teslim etmelidir



5. Yüklenici firma, soğuk depoları, derin dondurucu depo, şarküteri depo, sebze- melwe
deposu, ön işlem görmüş soğuk depo olarak düzenleyecektir.

6. Depo ısı dereceleri ise; Derin dondorucu,-l8 derecede, şarküteri depo,0- +4 derece-
de, sebze- meyve deposu +4-+7 derecede, ön işlem görmüş soğuk depo, 0- +2 dere-
ce olmalıdır.

7. Yüklenici firma soğuk depolarda uygun raf sistemleri yapacaktır.
8. 0 ila +2 derecelerde kıyma en faz|a 1(bir) gün, parça etler en faz|a 2(iki) gün, süt +4

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

9. Yüklenici firma soğuk depolarda uygun raf sistemleri yapacaktır.

B- Kuru depolama:

1 . Yüklenici firma tarafından; depolarda ( kuru gıda, soğuk gıda, sebze deposu, şarküte-
ri, v.b-depolar veya kilerde) çahşır durumda termomeffe ve nemölçer bulundurulma-
lıdır.

2. Kuru deponun sıcaklığı 15-25 derece, nem oram 0/o60-65 olmalıdır. Ayrıca bu ölçiim
değerleri sabah ve akşam olmak üzere yapılmalı ve bu değerler çizelge haline getiri-
lerek denetime elverişli olarak dosyalanmalıdır. Her ay sonunda Mutfak hizmetleri
Denetleme Komisyonuna veya sorum[u idareciye teslim etmelidir

3. Yüklenici firma kuru depoların veya kilerin gerekli şekilde havalandırılması için ön-
lemler ahnmış olmahdır. Kuru depolarda uygun raf sistemleri yapacaktır.

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

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

I3_YEMEK VE KAHVALTI ÇEŞiTLERİ

A-Kahvattı Çeşitleri Ve Öze ikleri
Kahvalı, en az 2 (ıkı) gruptan oluşacak şekilde diyetisyen tarafindan belirlenecektir. Her

grubun içerdiği besin grupları aşağıda belirlenmiştir.
l-Birinci Grup
Haftada bir gün mewe suyu ekmek-söğüs
haftada bir gün cay. seker ekmek-söğüs ve]ıa mevve
haftada bir gün orba ekmek-sö m
haftada dört gün süt-ıyran seker-ekmek-söğüs veya meyve ile birlikte verilecektir

Bu grup bir grup olarak kabul edilecektir,

2-İkinci Grup;
a aşağıdaki listeden üç cesit ilave edilecek ve bu ikinci grup olarak kabul edilecektir;
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Peynir çeşitleri (Tıızsuzbeyaz_peynir (50gr), Normal beyaz peynir (50 gr), Kaşar peyniri
(40 gr), Gravyer peynir (4Ogr),Urfa peynir (50 gı)).
Yumurta
zeytin çeşit|eri; (siyah zeytin, yeşil zel.tin, dolma biberli zeytin (3Ogr)
Kuıu meyveler-kabuklu yemişler( Kuru incir veya kuru kayısı (50gi)-Ceviz-fındık(30gr)
5- Tatlı grubu (Reçel poşet + Tereyağı poşet (20 gr.lık poşetler), Baİ poşet + Tereyağı p"oşet
( 20 gr.tık poşetler), Fındık ezmesi (20- 25gr), Schokella1 20- 2sgr),İahin helva(kaıı"valtı
için) (20gr), kek (55- 609r hazır) veya kek ( 100 hastane mutfağında yapılmış)
Ikinci grup kahvaltı içeriği ise
Haftanın yedi günü yrımurta ve peynir çeşidinden
Haftanın üç günü zeytin çeşidinden
Haftanın iki günü kuru meyve-ceviz içi,fındık
Haftanın iki günü tatlı grubundan seçilecektir
Bu 2.ci grup olarak kabul edilecektir.
Haftanın iki gıinü ekmek yerine bir gün simit, bir gtin poğaça verilecektir.
Simit ve poğaça 100-1l0 gramdan az olmayacaktır.
Haftanın bir günü peynir yerine peynirli börek
Haftanın bir günü yumuıla yerine, omlet, menemen vb.
Haftanın bir günü nohut salatası, börülce salatası patates, biber, kabak patlıcan k ızartma ve-
ye biber patlıcan közleme verilebilir.
Kahvaltıda verilecek söğüş en az I00 gr, meyve 200 gramdan az olmayacaktır
kahvaltıda çay 2gr. lık poşet çay ve 10gr.lık poşet şekerle servis edilecektir. Çay servisi
kağıt bardakla yaprlacaktır

B- Yemek]erin Grupları ve Verilme Sıklıkları;
l.Grup Yemek: ÇORBALAR

Mercimek çorbası, ezogelin çorba, düğtin çorbası, yayla çorbası, pitinç çorba, sebze çorba,
arap aşı çorba, brokoli çorba, terbiyeli tavuk çorba, tarhana çorba, oba çorba, lebeni çorba,
domatesli şehriye çorba Abant çorba, Kafkas çorba v. b.
Haftanın iki- üç günü verilecektir
Her öğün için(öğle ve akşam öğiinleri) iki kez verilecektir

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

Dana ve kuzu etiyle yapılacaktır
Bahçıvan, Tas Kebabı, Çiftlik Kebap, İslim Kebap, Ankara tava, Et haşlama, Et Kızart ma,
Et döner, İzmir Köfte, Dalyan Köfte, Kadınbudu köfte, Sulu Köfte, tepsi kebabı, soğan ke-
babı, içli köfte vb
Hafta içi, haftanın 2 günü verilecektir.
Her öğün için(öğle ve akşam öğünleri) iki kez verilecektir
Etli sebze yemekleri, Krymalı yemekleri:

Dana ve kuzu etiyle yapılacaktır
Taze fasulye, bezelye, bamya, kuru fasulye, boranı, lahmacun manü, kıymalı kamabahar,
fırında patates, söğürme, kaınıyarık vb
Haftanın üç günü öğle ve akşam öğünleri) üç kez verilecektir
Her öğün için(öğle ve akşam öğünleri) iki kez verilecektir

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

4.Grup Yemekı PİLAVLAR,_MAKARNALAR, BÖREKLER, KIZARTMALAR VE
ZEYTINYAGLILAR

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

2.Börekler: Su böreği, kol böreği vb.
3.Zeytinyağlılar:. Zel4,inyağIı pırasa, zeltinyağlı taze fasulye, zeltinyağlı dolma, sarma,

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

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

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

l. Sütlü Tatlılar: Sütlaç, keşkül, sup dondurma vb.

2. Şerbetli tatlılar: Baklava, kadayıf, tulumba tatlısı, şekerpare, un helvası, yaz helvası,
tahin helvası

3.Taze mevsim meyveleri
4.Kompostolar ve hoşafları Vişne, ayva, erik, elma, kuru kayısı, kuru üzüm vb

5. Paket Ayran, paket yoğurt, cacık vb. Bu gruptaki yiyecekler çeşidine göre haftanın

her günü verilecektir.
6.Salatalar: Patates salatasl, kıslr, yoğurtlu kereviz salatası, mevsim salata, haşlanmış

sebze kamabahar, brokoli, havuç salataları vb ve salata bar

Salata Barrn Öze[kleri
Salata bar personel yemekhanesinde haftanın 5 iş günü öğle yemeklerinde mutlaka olacaktır.

Salata bar, günün menüsünün(4 kap) üzerine olacaktır. Salata bar günlük standart 250 kiŞilik
olacaktır.salata bardan alınan salatanın l porsiyon karşılığı 150 gr olacaktır

Salata barda belirlenen 6(altı) yiyecek grubundaki, her bir grup içinden en az bir yiyecek

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

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

Haşlanmış nohut, fasulye, börülce, patates, mlstr, firınlanmış elma dilimi patates, cips pata_

tes, krıton (kıtır ekmek) v.b
.Kırmızılahana, beyaz |ahana, brokoli, turp, salatalık
Havuç, domates
Marul, kıvırcık, aysberg (göbek marul)
Maydanoz, taze ıane, roka, dereotu, reyhan v.b

Turşu çeşit|eri, biber çeşitleri
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Yemek planlama çerçevesinde;

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

2. Ana öğiin menüsünde 1. Kap et yemekleri olacaktır. Haftanın 3 giinü büyük parçalı
et yemekleri 110- 300gr arası et olacak şekilde 1 öğün beyaz etten olacaktır,haftanın
4 günü küçük parçalı et yemekleri 50-609r olacak şekilde haftanın bir giinü beyaz et
olacaktır.diğer yemek grupları 1 . Kap üzerinden şekillendirilerek uygun kombinas-
yonlar şeklinde olacaktır.

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

4. Bazı yemekler kombin olup tek çeşit olarak kabul edilir. Ömeğin kapama pilav, pilav
üstü tandıI, pilavüstü kavurma, pilavüstü döner v.b

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

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

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

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

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

menüsü, ramazan ve kurban bayramı menüleri ektedir.
1O. Özel günlerde tıp bayramı, hemşireler günü gibi, yemek komisyonırnun uygun gör-

düğü yemekler yapılacaktır.

A-DIYET YEMEKLERJ

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

Çorbalar; ezogelin, sebze, şehriye, domates çorbaları v.b

Salatalar; mevsim, akdeniz, marul, göbek, havuç salata v.b
Yoğuı1 olmak üzere en az 5 çeşittir.
HaJtanın diyet durumlarına göre üzerine eklemeler veya çıkarmalar olabilecektir. omeğin
ekleme olarak. yumurta, muhallebi, meyve, patates, peynir, meyve suyu v,b olabilir,

Hastaların durumuna göre farkh diyet uygulamaları olabilir. yüklenici firma diyete itiraz

edemez. Diyet için gerekli gıda maddesi veya malzemeyi temin edecektir,

B_ARA ÖĞÜNLER
Süt_ meyve, yoğurt_ meyve, ayran_etimek, kuru kayısı_ ceviz içi, glutensiz bisküvi, melve

...yr_ uy.un, ni§asta pelte, muhallebi, haşlanmış patates_ a}ran, taze sıkılmış me},ve suyu,

ı"bıebi,-kek, kraker, mıslr nişastası, glütensiz ekmek, haşlanmlş },ı,ımurta, peynir vb.olarak

hastanın ve hastalığın özelliğine göre 1-4 çeşit verilebilir

C_METEBOLİK DiYETLER

Metebolik diyetler, protein içeımeyen, meyve, meyve su}.iı, zeytin tanesi, sebze Ve sebze

çorbaları, patates, pirinç, şehriye, proteinsiz büsküvi, tereyağ, bitki çayları, mlsır nişastası,
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nişasta peltesi ve çay içeıen diyet şeklidir. Verilecek besinin içeriği, çeşidi, yapılış şekli has-
taya göre değişkendir. Bu içeriğin dşında kullanılacak gıdarın teminine firma itiraz edemez.

D-REJiM I(AÇIK SIVD

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

Norma| yernek alan bir yıllık §abit hasta ve personel menüleri, diyet yemekleri , iftar
yemekleri, sahur kahvaltıları, bayram yemekleri, hemodiyaliz, ayakta tedavi ara öğün,
rejim 1, rejim2 içerikleri aşağıda belirlenmiştir. Uygulanacak listeler aşağıda belirtil-
diği gibi olacaktır. Uygulannıaması, komisyonun bilgisi olmadan değiştirilmesi duru-
munda cezai müelyide uygulanrr.
Aşağıda verilen yemek listeleri 2019 menüleri olup 2020'de de aynr menüler uygulana-
caktrr. Ancak ayhk nrenüde tatil günleri, hafta sonu gibi günler dikkate alınarak yer
değişiklikleri düzenleneleri komisyon tarafından yapılabilir. Yemek listeleri düzen-
lenmesinde madde 13'te bulunan esaslar dikkate alrnarak yaprlrr.

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

2019 OCAK AYI NORMAL YEMEK LisTEsİ

IJz. Dilı. çrirt4İ
Har 19itc!,

AKŞAM YEMEĞiSABAHKAHVAL1,ITARIH

Özbek pilav, z. yağlı pırasa,
yoğurt, muz

MERCİMEK ÇORBA,
peynir, yumurta piyaz, y.
ze\tin ekmek

01.01.2019
Salı

Toyga çolba , negöl köfte,
fasulye piyaz, revani

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

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

02.0 l .20l 9

Çarşamba

Yoğurtlu aydün köfte, ş.li
pirinç pilav, akdeniz salata,
elma

Etli mantaf sote, ş.li bulgur
pilav, ayran, elma

Süt, meyve, b .peynir, ,

tereyağı- bal, ekmek
03.01.2019
Perşembe

Tavuklu kağlt kebabı, dom.
soslu makama, yoğurt, pol-
takal

Mercimek çorba, Soğan

kebabı, ayran, fulumba tatlı
Çay, söğüş, haş .yumurta, b

peynir, s. zeytin, ekmek
04.01.20l9
Cuma

Etli küıru fasulye ş.li pirinç
pilav, turşu , ayran

portakal

Frında sebzeli tavuk güveç

,sade bulgur pilav ,ayran,
Süt, Söğüş, haş. yumurta,

üçgeİ peynir ,yeşil Zeytin

,PoGAÇA

05.01.20l9
cumartesi

. ,i]:lü|, ]3 !

I4-UYGULANACAK MENÜ ÖnşBxınnİ AŞAĞIDA BELiRTİDiĞİ GİBİ
OLACAKTIR

ÖĞLE YEMEĞİ

Ezogelin çorba, tavuk sal-
ma, patateS salata, Sütlaç



06.01.20l9
Pazar

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

Etli yoğuıllu patates yeme-

ği, havuçlu pirinç pilav,
göbek(aysbelg)salata, elma lav ,

Süzme mercimek çorba,
tawk kavurma, nohutlu

0,7 .01.2019
pazartesi

Çay elma, NOHUT SALA-
TASI , b. peynt, S. Ze}tin,
ekmek

Etli keIeViZ yemeği, sade
pirinç pilav, akdeniz salata,
yoğurt marul salata, aşure

Yayla çorba, et losto,( pa-
tates haşlama), mor lahanalı

08,01.2019
Sah

EZOGELiN çorba ,haş.
yumurta ,b. peynir, s .siyü
ze}tin , elma ,ekmek

Etli kağlt kebabı, pelnirli
makaına, moı lahanah ma-
rul salata, sütlaç

Mercimek çorba, frinda
lewek- çupra -alabalık
,rokalı yeşil salata, irmik
helva

t9.01,20l9
Çaışamba

Siit,, meyve, b .peynir, haş.
yumurta, tereyağı,-
bal,SİMİT

Sebze çorba tar.uk midye,
salçalı bulgur pilav, yoğurt

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

l0.01,20l9
Perşembe

Çay, söğüş ,b. peynir, haş
,)ı.ımurta .s. zeltin , ekmek

Çoban kar.urma, ş.li bulgur
pilav, alran, portakal

Süzme mercimek çorba
nohutlu bulgul pilav üzeli
tavuk tandüI, marul salata,
a}Tan

l l,01.20l9
cuma

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

Ezogelin çorba, biber dol-
ma, yoğuı1, elma

Boranı, ş.li pirinç pilav,
yoğurt, portakal

l 2.0 l .20l 9

cumartesi
Süt,, portakal haş yumurta
,üçgen peynil, yeşil zeytin
,PoGAÇA

Fırında tavuk but, iç pilav
,mevsim salata yoğurt,

Etli tiirlü mercimekli bulgur
pilav, yoğurt, turşu

l3.01,20l9
Pazar

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

Mercimek çorba, şinitzel,
bol yeşilli patates salata,
a},ran

l4,01.20l9
PaZaılesi

Meyve suyu, söğüş
,PATATESLi BOHÇA
BÖREK, haş. yumurta, y
Ze},tin , ekmek

Özbek pilav, z .yağh pırasa,
yoğurt tulumba tatlı

kebap, peyrıirli
akdeniz salata,

Büçıvan
makarna,
a}ran

l 5.0l .20l 9

Salı
YAYLA ÇORBA, meyve.
b .peynir, haş, yumurta,
tereyağl- bal ekınek

Ezogelin çorba, Hasanpaşa
köfte, börülce piyaz, yoğurt

i6.01.2019

Çarşamba
Süt, Söğüş
haş..yumuna
, SiMil

,b, peynir,
siyah ze}4in

Çiftlik köfte, peynirli makama,
salatalık cacığl, poİtakal

Tavuklu döğme]i beyran çor-
ba.peynirli bohça böregi, yoğurtlü
havuç kızaftma, halka tatlı

l7.01.2019
Perşembe

Çay. , söğüş ,kaşar peynir,
haş .yumuıla, yeşil zeytjn.
ekmek

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

Ezogelin çorba, pirinç pilav
üzeli et kavurma, yeşil sala-
ta, aylan

l8 .01.20l9
Cuma

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

Süzme mercimek çorba,
lahmacun, ayran, halka tatlı

Mantarlı tawk sote, ş.li
bulgur pilav, yoğurt, halka
tatlı

1 9,0 ] .201 9

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

Tavuk but haşlama , ş.li
pirinç pilav, mevsim salata,
ayraİ

Ezogelin çorba meyhane
pilavl akdeniz salata, yoğurt

20.01.2019
Pazar

Meyve suyu, söğüş, üçgen
peynir, yumurta piyaz, ye-
şil. zeltin ekmek

Etli bamya, bulgur pilavı,
ayıan, elma

Toyga çorba. ta\uk külbastı
,nohutlu pirinç pilav
,meVSim Salata, poılakal

21.0|.2019
pazartesi

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

Süzme n,ıercin,ıek çorba
pirinç pilav üZeri et tandlr,
l,ıavuçlu mor lahanalı gö-
bek(aysberg) salata, ayran

Fırında sebzeli kuzu incik.
pirinç pilav, mevsim salata,
ayran

22.01.2019
Salı

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

Taıuk kavuıma, ş.li pirinç
pilav marul caclğl, portakal

Ezogelin çorba, biber do]-
ma, yoğurt, elma

23.01.20l9
Çarşamba

Çay meyve, üçgen peynil,
haş. yumurta, yeşil zeltin,
SiMiT

Mercimek çorba, fırında
leyrek- çupra -alabahk
,rokalı yeşil sa]ata, irmik
helva

Şehriye çorba, , tan]k sar-
ma, patateS salata, sütlaç

24.01.20l9

{el»embe

Süt, söğüş ,kaşar peynir,
haş yumurta, k. kayüSl ce-

Flrlnda etli Sebzeli gıiveç ,

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

!1z. Dilt.M
H]r

ilfl,aI ÇAill-Ai
rşitesı
lna ilaji§ıe_çı

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

Etli bamya, pirinç pilav,
yoğurt, elma



viZ ekn]ek

25.0|.2019
Cuma

Meyve suyu, söğüş ,b. pey-
nir, haş yumurta, teleyağ-
bal. ekmek

Ezogelin çorba, içli köfte
turşulu maIul salata, ayran

Yayla çorba, bulgur pilav
üzeri çoban kavurma
,domatesli maru] salata
.revani

26.0I. 2019
cumartesi

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

27.0|.2019
Pazaf

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

Kapama pilav, z.yağh bat
bunya, ayran, muz

Etli yoğurtlu patates yeme-

ği, havuçlu pirinç pilav.
göbek(aysbere)salata, elma

28.01.2019
Pazaı,tesi

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

Boranı , sade pirinç pilav,
yoğurt hurma

Ta!.]k döneİ nohutlu pirinç
pilav mevsim salata, aylan

329.01.2019
Salı

EZoGELiN ÇoRBA,
meyve, kaşar peynir, haş.
yumurta, yeşil Zeytin, ek-
mek

Ezogelin çorba, fırında yu-
murtalı ıspanak, yoğurt,
aşuIe

Mercimek çorba, fırında
levrek- çupra rokaiı yeşil
salata, irmik helva

3 0.0 i .201 9

Çarşamba
Çay .mandalina, üçgen
peynir, haş. yumuıla, y
,zeytin SiMiT

Frlnda tavuk but, iç pilav,
mevsim salata, ayran

3l,01.20l9
Perşembe

Süt, Söğüş
haş yumuıla,
viz ekmek

kaşar peynir,
k. kayısı ce-

Süzme mercimek çorba
pirinç pilav üzeri et kavut-
ma, haıuçlu mor lahanalı
göbek(aysberg) salata, ay-
ran

Etli kulu fasulye, ş.Ii pirinç
pilav, yoğurt, tulşu

2019 ŞUBAT AYI NORMAL YEMEK LiSTESİ

AKŞAM YEMEĞiSABAHKAHVALTI öĞLE YEMEĞiTARiH

Mercimek çorba, soğan
kebabı, aylan, tulumba tatlı

Tavuklu kağıt kebabı, dom,
soslu makama, yoğurt, por-
takal

01.02.20l9
Cuma

Çay, söğüş, haş .yumurta, b.
peynjr, s. ze}tin, ekmek

Fırında sebzeli tavuk güveç

,sade bulgur pilav ,ayran,
portakal

Etli kuru fasulye ş.li pirinç
pilav, turşu , a}Tan

02.02.20|9
cumartesi

Süt, söğüş, haş. yumurta,
iiçgen peynir ,yeşil zeltin
,PoĞAÇA

Etli yoğurtlu patates yeme-

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

SüZme mercimek çorba,
tavuk kavurma, nohutlu
bulgur pilav,yoğurt

Süt, portakal, üçgen peynif,
haŞ. yumurta, yeşil. Zeytin
ekmek

03.02.2019
Pazar

Yayla çorba, et rosto,( pa-

tates haşlama), mor lahanalı
maıul Salata, aşure

Çay elma, NOHUT SALA-
TASI , b. peynir, s. zeytin,
ekmek

Etti nohut yahni sade pirinç
pilav, tulşu, yoğurt

04.02.2019
PaZaılesi

sebze kebabı, kısır
lahanalı havuçlu
salata, ayran

moI
maru]

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

EZOGELiN çorba ,haş.
yumurta ,b. peynir, s.siyah
zel,tin , elma ,ekmek

Etti bezelye, ş.li pirinç pi-
laY, ayran, portakal

Havuçlu arpa şehriyeli yo-

ğuflu çorba, çıtlr ta-
vuk(biber turşu), salçalı
bulguı pilav ,revani

06.02.2019

Çarşamba

süt,, meyve, b .peynir, haş.
yumurta, tereyağl,-
baı.SiMiT

, 1ivt.14

$,]ü

(t§İiıi
ites]

Uı l,dnıa:]ajiiıe§i

05.02.2019
Salı

I

I

Çay , b. peynir haş
,)umurta, s. zeytin, manda-
lina, POĞAÇA

TaWk sote, nohutlu pirinç
pilav, yoğurt, elma

Tas kebap, pirinç pilav,
akdeniz salata, yoğurt



01.02,2019
Perşembe

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

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

Süzme mercimek çorba
nohutlu bulgur pilav üzeri
tawk incik, marul salata,
aylan

08.02.20|9
Cuma

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

Ezogelin çorba, biber dol-
ma, yoğurt, elma

09.02.20 ]9
cumartesi

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

Fırında taıuk but, iç pilav
,meVSim sa]ata yoğuİt,

Etli tıirlü melcimekli bulgur
pilav, yoğurt, tulşu

l0.02.2019
Pazar

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

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

Mercimek çorba, şinitzel,
bol yeşilli patates salata,
ayan

11.02.2019
pazartesi

Meyve Suyu, söğüş
,PATATESLi BOHÇA
BÖREK, haş. yumurta, y
zeytin , ekmek

Silzme mercimek çorba,
taı.uk midye ,haı,uçlu pi-
rinç pilav, salatalık cacığı

kebap, pel,ııirli
akdeniz salata,

Bahçıvan
makama,
ayIan

|2.02.20 |9
Salı

YAYLA ÇORBA, meyve,
b .peynir, haş, yumurta,
teleyağl- bal ekmek

Ezogelin çorba, patates
kebabı, akdeniz salata, yo-

ğuIt
13 .02.2019

Çarşamba
Süt, söğüş ,b. peynir,
haş..yumurta , siyah Zeytin

,SiMiT

Çiftlik köfte, peynilli ma_
kama, yoğut, poılakal

Etti kabak yemeği, peynilli
talaş böreği, yoğurtlu havuç
küZartma. halka tatl1

ll4.02.20|9
Perşembe

Çay, , söğüş ,kaşar peynir,
haş .yumuıla, yeşil Ze}.tin,
ekmek

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

Ezogelin çorba, pirinç pilav
üzefi et kayulma, yeşil sala-
ta, a}Tan

15.02.2019
Cuma

Süt,, Söğüş ,b. peynir ,haş.
yumurta, .Siyah zeytin
,ekmek

Süzme mercimek çorba,
lahmacun, ayIan, halka tath

MaİtaIlü et sote, ş.li bulguı
pilav, yoğurt, halka tatlı

Çay,, söğuş, b. peynir, haş.
yumurta, , s. zeltin, Po-
ĞAÇA

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

Ezogelin çorba etli sebze
tava, akdeniz salata, yoğurt

1,7,02.2019
Pazar

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

şil, zeytin ekmek

Etli bamya, bulgur pilavı.
ayran, elma

Toyga çorba, tawk döner
,nohutlu piIinç pilav
,mevsim salata, portakal

] 8.02,20l9
pazartesi

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

Silzme mercimek çorba
pirinç pilav üzeri et tandr,
hawçlu mor lahanalı gö-
bek(aysberg) salata, ayran

Salçah et haşlama,pirinç
pilav, mevsim salata, ayran

19.02.2019
Salı

MERCIMEK ÇORBA,
beyaz peynir , haş. yunurta
,veşil zeytin,,ekıııek

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

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

Mercimek çolba, fırında
levrek- çupIa -alabahk
,rokalı yeşil salata, irmik
helva

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

20.02.2019

Çaışamba

Etli bezelye, pirinç pilav,
yoğurt, elma

Havuçlu arpa şehriyeli yo-

ğurtlu çolba,çıtll tawk(cipS
patates), mevsim sala-
ta,revani

21 .02.2019
Perşembe

Süt, Söğüş ,kaşar peynir,
haş yumuüla, k, kayısı ce-
viz ekmek

Ezogelin çorba, bulgur pi-
lav üzeri çoban kavurma
domatesli marul salata ay-
ran

22.02.2019
Cuma

Meyve suyu, Söğüş ,b. pey-
nir, haş yumurta, tereyağ-
bal. ekmek

Ezogelin çorba, içli köfte
salata]ık caclğı,aşure

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

Kapama pilav, z.yağh bar-
bunya, ayran, muz

Ta!..ık sote, ş.li pirinç pilav,
yoğurt, elma

l/

23.02.2019
Cumaülesi

ı.)z, DiiL

i-]C,.,.'.
uoıa l-{a ;i,aıe9i

|6.02.2019
cumartesi

I

I

Boraİıı, ş.Ii pirinç pilav,
yoğurt, portakal

Etli bamya. pirinç pilav,
yoğurt, elma

Ezogelin çorba^ biber dol-
ma, yoğurt, elma



24.02.2019
Pazar

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

Fırında sebzeli baget, salça-
lı bulgur pilav ,beyaz-mor
lahanalı maruI salata, alran

Etli yoğurtlu patates yeme-

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

25 ,02.20 |9
PaZartesi

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

Boranı , sade pirinç pilav,
yoğurt hurma

Tavuk döner nohutlu pirinç
pilav mevsim salata, ayran

26.02.20],9
Sa]ı

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

Etli bezelye, peynirli ıspa-
naklı kol böreği ,ayran,
halka tatlı .

Mercimek çorba, firında
lewek- çupra rokalı yeşil
salata, irmik helva

2,7,02.20t,9

Çarşamba
Çay .mandalina, üçgen
peynir, haş. yumurta, y
.zeytin SİMiT

Fır|nda tavuk but, safranlı
iç pilav, domatesli marul
salata, alran

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

halka tatlı

28,02.20|9
Perşembe

Süt, söğüş
haş yumu(a,
viz ekmek

kaşar peynir,
k. kayısı ce-

Mercimek çorba, İnegöl
kofte, böriilce piyazı, alran,

Çoban kavurma. Nohutlu
bulgur pilav, mevsim salata,

Sütlaç

2019 MART AYI NORMAL YEMEK LİSTESİ

-arşav 

yEvpĞiöĞLE YEMEĞiSABAHKAHVALTITARiH

Tavuklu kağıt kebabı, dom.
soslu makama, yoğurt, por-
takal

Mercimek çorba, soğan
kebabü, ayran, tulumba tatll

Çay, söğüŞ, haş .yumurta, b
peynir, s. Zeytin, ekmek

01.03.20l9
Cuma

Etli kuru fasulye ş.li pirinç
pilav, tüşu , a}T an

Für|nda tavuk but, iç pilav
,mevsim salata, ayran

,PoĞAÇA

Süt, söğüş, haş. yumurta,

üçgen peyniI ,yeşil zeytin
02.03.20l9
Cumaltesi

rtbul ilav

çorba,
nohutlu

mercimek
kavurma,

süZme
taVuk

Etli yoğurtlu patates yeme-

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

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

03,03.201 9

Pazar

Yayla çorba, et rosto,( pa-

tates haşlama), mor lahanalı
marul salata, aşure

Etli nohut yahni sade pirinç
pilav, furşu, yoğurt

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

04,03.2019
pazartesi

Mercimek çorba, firında
levrek- çupra
alabalıt<(fasulye piyaz)
,rokah yeşil salata, irmik
helva

Sebzeli köfte, sade pirinç
pilav, mor lahanalı havuçlu
marul salata, a},ran

_v-uınurta ,b. peynir, s.siyah
zeytin , elnıa ,ekmek

EZoGEL çorba ,haş05.03.20l9
Salı

Etli türlü, ş.li pirinç pilav,
ayran, portakal

Havuç|u arpa şehriyeli yo-

ğurtlu çorba, çıtır ta-

vuk(biber turşu), salçalı
bulgur pilav ,revani

Süt,, meyve, b .peynir, haş.

) umurta,tereyağı-bal,siM iT
06.03,2019

Çarşamba

Süzme mercimek çorba
nohutlu bulgur Pilav üZeıi
hindi tandır, marul salat4

Ezogelin çorba, biber dol-
ma, yoğurt, elma

Çay, söğüş ,b. peynir, haş

.yumurta .s. ze},tin , ekmek
07.03,20l9
Perşembe

|h Dj|t, çıİlLıİ
|1 itesü
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ayran

Boranı, ş.li pirinç pilav,
yoğurt,elma

08.03.20l9
Cuma

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

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

Flrında sebzeli tavuk güYeç

,sade bulgur pilav ,a}Tan,
portakal

Ezogelin çorba meyhane
pilavl akdeniz salata, yoğurt

09.03,20l9
Cumaltesi

Süt,, ponakal haş yumurta

,üçgen peynil, yeşil zeyin
PoĞAÇA

Edi patates sote, ş.|i pirinç
piIav, ayran, ponakal

Mercimek çorba, şinitzel,
bol yeşilli patates salata,
ayran

l0.03.20l9
Pazar

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

Salçalı arpa şehriye çorba,
tavuk midye ,hawçlu pi-
rinç pilav, salatalık cacüğı

kebap, peynirli
akdeniz salata,

Bahçıvan
makarna,
ayran

11.03,20l9
PazaıleSi

Meyve Suyuj söğüş

,PATATESLi BOHÇA
BÖREK, haŞ. yumurta, y
zeytin , ekmek

Edi bamya, pirinç pilav,
yoğurt, elma

Ezogelin çorba, fırında pa-
tatesli et köfte,börülce sala-
tası,ayran

12.03.2019
Salı

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

Edi kabak yemeği, peynirli
milldy böreği, yoğurtlu
havuç kızartma, halka tatlı

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

l3.03.20l9
Çarşamba

Süt, Söğüş ,b. peynir,
haş..yumurta , siyah ze},tin

SiMiT

Yoğurtlu arpa şehriye
çorba, bulgur pilav üzeri
tavuk kaYurma , yeşil
salata, revani

Yayla çorba, içli köfte
,meYsim salata,baklava

Çay, , söğüş ,kaşar pey-
nir, haş .yumurta, yeşil
Zeytin, ekmek

1J.03.20l9
PerŞeünbe

Mantarlı et sote, ş.li bulgur
pilav, yoğuİt, muz

Süzme meıcirnek çorba
lahmacun, ayran, halka tatlı

Süt,, Söğüş ,b. peynir ,haş.
yumuıla, .siyah zeytin ek-
mek

15.03.20l9
cuma

Etli bezelye ,ş.li pirinç pi
lav, yoğut, elma

Ta\,,ı]k but haşlama , ş.li
pirinç pilav marul salata,
ayran

Çay,, Söğüş, b. peynir, haş

).umurta, , S. ze),tin,
PoĞAÇA

l6.03.20l9
Cumanesi

Toyga çorba, ta}uk döner ,

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

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

şil. ze},tin ekmek

17.03.2019
Pazar

Macar gulaş, pirinç pilav,
mevsim salata, ayaan

Süzme mercimek çorba
sade pirinç pilavı üzeri et

tandır, havuçlu mor Iahanall
göbek(aysbelg) salata, ay-
ran

Süt, meyve, b .peyniı, haş.

}umurta, tereyağı- bal, ek-
mek

l8.03.20l9
pazartesi

Hawçlu arpa şehriyeli yo-

ğurtlu çorba, çıtır ta-

vuk(biber turşu), salçalı
bulgur pilav revani

Etli bezelye, piIinç pilay
yoğurt elma

MERciMEK ÇoRBA,
beyaz peynir , haş. yumurta

,yeşil zeytin, ,ekmek

l9,03.20l9
Salı

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

Mercimek çorba, fırında
levrek- çupra alabalık (fa-

sulye piyaz) ,rokalı yeşil
salata. irmik helva

20.03.20|9
Çarşamba

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

Et dönel ,sade pirinç pilav
mevsim salata, ayran

Taırık kavurrna, ş.li pirinç
pilav marul cacığı, portakal

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

2| .03.20|9
Perşembe

Ezogelin çorba, biber dol-
ma, yoğurt, elma

Çiftlik köfte, peynirli ma-
kama, yoğurt, portakal

22.03.2019
Cuma

bal ekmek

Meyve suyu, söğüş ,b. pey-
nil, haş yumurta, tereyağ-

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

Kapama pilav, z .yagi bar.
bunya, ayran, muz

Çay , b. peynir haş

.yumurta, s. zeytin, manda-
lina, PoĞAÇA

23.03.2019
cumartesi

üz. Diyt ılııaz Çt§lliı-
Hn
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24.03.20|9
Pazar

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

Flıında sebze]i baget, salça-
lı bulgur pilav ,beyaz-mor
lahanalı marul Salata, ayran

Etli yoğurtlu patates yeme-

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

25,03.2019
pazartesi

Çay, söğüş, PEYNIRL]
MUSKA BÖREK, haş
.yumurta,,siyah zeytin

Boranı , sade pirinç pilav,
yoğurt , portakal

Yayla çorba, çoban kavur-
ma bulgur pilav, domatesli
marul salaıa ,

]6.0j-2019
Salı

EZocELiN ÇoRBA,
meyve, kaşar peynir, haş.
yumurta, yeşil zeltin, ek-
mek

Etli bezelye. peynirli ıspa-
naklı bohça böreği ,ayran,
halka tatlı .

Havuçlu arpa şehriyeli yo-

ğunlu çorba, midye ta-
Yuk(cips patates), böriılce
salata, reVani

27 .03 ,20 ]9

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

Fırında tavuk but. saftanh
iç pilav, domateSli marul
salata, aylan

Tas kebabı, pirinç pilav,
akd€niz salata, ayran

28.03.2019
Perşembe

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

Etli kabak musakka, doma-
tes Soslu makarna, yoğurt,
aşure

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

29.03.2019
Cuma

Süzme mercimek çorba, içli
köfte, mevsim salata, sütlaç

Etli patlıcan güveç ,Sade
pirinç piIav ,ayran, halka
tatlı

30.03,2019
cumartesi

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

Ezogelin çorba, çıtır ta-
vuk(cips patates)domates
salata, ayran

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

31,01.20l9
Pazar

Süt, meyye, b .pe}nir, haş.
yumurta, tereyağı,-bal,
ekmek

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

Ezogelin çorba fınnda seb-
Zeli tavü,akdeniz salata,
yoğuİt

2019 NİSAN AYI NORMAL YEMEK LİSTEsi
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Saray tava, cevizli erişte,
yoğüt, elma

Ezogelin çorba, nohutlu
pirinç pilav üZeri et tandır,
bostana, ayran

Çay elma, NOHUT SALA-
TASI , b. pel,rıir, s. zeltin,
ekmek

0],04.20l9
pazartesi

Yayla çorba, firında kuru
köfte, dom. soslu karışık
kızartma. halka tatlı

Lebeni çorba, çıtır tavuk,
salçah bulgur pilav, doma-
tes salata

EZOGEL N çorba ,haş

ln elıııa.ekmek
yumurta ,b, peynir, s .siyah
le

02.0120l9
Salı

Mercimek çorba, etli biber
dolma, yoğurt, muz

Etli kuru fasulye, ş.li pirinç
pilav alran, elma

SiM iT

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

03.04.2019

Çarşaınba

Etli bamya, rnercimekIi
bulgur pilav, yoğurt, elma

Yayla çorba, içli köfte, ço-
ban salata, aşure

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

04.04-20l9
Perşeınbe

Çoban kavurma, , ş.li pirinç
pilav ayran, portakal

Brokoli çorba, ankara tava,
yoğurt, elma

cevlz l i, ekmek

Çay ,söğüş ,kaşar peynir,
haş .yumurta, k .kayısı

05.04.20l9
Cuma

bunya, yoğurt, muz
zbek pilav, z. yağh barYayla çorba, tawk külbastl,

salçalı bulgur pilav, marullu
domates salata

,üçgen
PoĞA

Süt,, portakal haş yumurta06,04.2019
cumarttsi

Tavuklu mantar sote.. bul-
gur pilav, çoban salata, el-
ma

Sebze çorba, kıy. patates

oturİna, yoğurt, portakal
Çay, söğüş ,haş. yumurta, b

peynir, S. Ze},tin, ekmek
0,7 .04.2019
Pazar

Ezogelin çorba, nohutlu
pirinç pilav üZeri et tandır,
bostana, a}Tan

Etli nohut yahni, sade pirinç
pilav, turşu ayran

Meyve suyu, Söğüş

,PATATESLi BOHÇA
BÖREK, haş. yumurta, y

zeltin , ekmekf

08.04,2019
pazartesi

ilr]taİ€s!

Çay, söğüş, haş .yumuna, b.
peyniİ, s. ze}tin, ekmek

peynir, yeşil zeytin

A;]!r.lı.iJ
llt ır



09.04.2019
Salı

YAYLA ÇORBA, meyve,
b .peynir, haŞ. yumurta,
tereyağı- bal ekmek

Orman kebap, dom. soslu
makarna, yoğurt, elma

Domatesli arpa şehriye çor-
ba, mantı, çoban salata,
aşure

l0.04,20l9
Çarşamba

Süt, söğüş ,b. peynir,
haş..yumuna , Siyah zeytin
,SiMiT

Etli bezelye, peynirli tepsi
böreği, kabaklı tarator, tu-
lumba tatlı

Yayla çorba, çıür tawk,
salçalı bulgur pilav, marullu
domates salata

l l .04,20l9
Perşembe

Çay, , söğüş ,kaşar peynir,
haş .yumuıla, yeşil Zeytin,
ekmek

Yayla çorba, fırında kuru
köfte, dom. soslu kalüş*
kızartma, aşure

Kamıyarık, şeh. pirinç pi-
lav, yoğurt, elma

12.04.20l9
Cuma

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

Fırında tavuk incik, ş,li
pirinç pilav, akdeniz salata,
yoğurt

İzmir köfte, kısır ,alran,
portakal

13,04.20l9
cumartesi

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

Özbek pilav, z. yağh bar
bunya, yoğuı1, muz

Sebzeli taluk but haşlama,
domatesli bulgur pilavı,
mevsim salata, yoğurt

|4.04,2019
Pazar

Meyve suyu, söğüş, üçgen
peynir, yumurta piyaz, ye-
şil. zeltin ekmek

Tar.uk kavuıma, nohutlu
pidnç pilav, yoğurt, porta-
kal

Etli yoğurtlu patates, doma-
tesli bulgur pilav, çoban
salata, elma

1 5.04,2019
pazartesi

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

İslim kebabı, peynirli ma-
kama akdeniz salata, yoğurt

Etli kuru fasulye, ş.li pirinç
pilav ayran, elma

16.04.2019
Salı

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

Lebeni çorba, midye taı.uk ,

bol yeşili patates Salata,
revani

Yoğuİtlu aydln köfte, ş,li
piıinç pilav, akdeniz salata,
portakal

l1.04.2019
Çarşamba

Etli bamya, mercimekli
bulgur pilav. ),oğult, elma

Ezogelin çorba, arap tava,
pidnç pilav aylan

18,04.2019
Peışembe

Süt, Söğüş ,kaşar peynir,
haş yumuıla, k. kayısı ce-
viz ekmek

Frında etli sebzeli güveç

,börülce salatası yoğufi,
portakal

Mercimek çolba, piliç top-
kapı, çoban Salata, keşkül

]9..01.2o19
Cuma

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

Süzme mercimek çorba,
soğan kebabı ayran, halka
tatl1

Domatesli pirinç çorba
,paımak kebabı, yoğurtlu
sebzeli makama, elma

20.04.20|9
cumartesi

Kıy .kabak oturtma, cevizli
erişte, yoğurt, poılakal

Mantallü tavuk sote. nohutlu
pirinç pilav, yoğurt, halka
tatl1

2L04.2019
Pazar

Tavuk but haşlama nohutlu
bulgur pilav, çoban salata
yoğurt

Etli flrln tiirlü, peynirli ma-
kama, yoğurt, elma

22.04.2019
pazartesi

Çay, söğüş, ..PEYNIRLlMUSKA tsoREK, haş
,Yumurta! .siyah Zeytin

Ezogelin çorba, arap tava,
pirinç pilav ayran

Çiftlik köfte, börülce sala-
ta§ı,yoğurt, elma

23.04.2019
Salı

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

Kamıyarık, şeh. pirinç pi-
lav, yoğuı1, elma

Lebeni çorba, midye tavuk ,

bol yeşili patates salata,
revani

24.04,2019
Çarşamba

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

Domatesli arpa şehriye çor-
ba, maıtü, çoban salata,
aŞuIe

Kağıt kebabı, do. soslu ma-
kama, akdeniz salata, yo-
gurt

25.04.2019
Perşembe

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

Mercimek çorba, etli biber
dolma, yoğurt, erik

26.04.20|9
Cuma

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

Lebeni çorba, tepsi kebabı,
boStana, halka tatlı

Etli kabak yemeği. merci-
ıı-ıekli bulgur pilavü, yoğuı1.
muZ

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

Etli yeşil fasulye, şeh. bul-
gul pilav, yoğurt ,muz

::-'\*İ*#::

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

Çay , b. peynir haş
.yumurta, s. zeltin, manda-
lina, PoĞAÇA

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

Sebze çorba, ankara tava,
yoğurt, çoban salata

2,7.04. 2019
cumartesi

Fırında sebzeli tawk güveç,

ş.li pirinç pilav, alıran, por-
takal



28-o4,2019
Pazar

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

Sebze çorba ,tavuk külbastı
bol yeşilli patates salata,
Sütlaç

Etli nohut yahni, sade pirinç
pilav, turşu ayran

29.04.2019
pazartesi

Çay, söğüş, PEYNiRLi
MUSKA BÖREK, haş
.yumurta, .Siyah zeytin

Etli patllcan musakka, ş.li
bulgur pilav, yoğurt , çilek

Adana kebap, salçalı bulgur
pilavı, bostana, aylan

30.04.20l9
Salı

YAYLA ÇORBA, meyve,
kaşar peynir, haş. yumuıla,
yeşil zeytin, ekmek

Terbiyeli köfte, ş.li pirinç
pilav, akdeniz sala-
ta,bademli muhalebi

Kamıyarık, şeh. pirinç pi-
lav, yoğurt, elma

2019 MAYIS AYI NORMAL YEMEK LİsTEsİ
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Ezogelin çorba, nohutlu
pirinç pilav üzeri tavuk
döner, bostana, ayran

Süt,, meyve, b .peynir,
haş. yumurta, t€reyağı,-
bal. Simit

, Etli taze fasulye, ş.li pi-
rinç pilav, yoğurt, elma

0t.05.20ı9
Çarşamba

Ezogelin çorba, soğan ke-
babü, ayraİ halka tath

İzmir köfte, kısır, ayran,
halka tath

02.05.2019
Perşembe

Çay, söğüş ,b. peynir, haş

,}umurta .s. ze}.tin , ekmek

Ezogelin çorba, nohutlu
bulgur pilav uzeli et tand[,
bostana, a},ran

Parmak kebabı, dom. soslu
makarna, yoğu1, ktmızı
erik

03.05.2019
Cuma

Çay ,söğiış ,kaşar peynir,
haş .)nımurta, k .kayısı
ceviz içi, ekmek

Ezogelin çorba etli kabak
oh.rtma, yoğurtlu makama,
portakal

Yayla çorba, tavuk biftek,
salçalı bulgur pilav, Akde-
niz sa]ata

04.05.20l9
cumartesi

Süt, portakal haş },ı]murta,
üçgen peynir, yeşil zeytin
PoĞAÇA

Tavuk incik, mısırlı pirinç
pilav, çoban salata ayran

Mercimek çorba, meyhane
pilavı, çoban salata, yoğurt

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

05.05,201 9
Pazar

Etli kağıt kebabı, peyrıirli
makarna, yoğurt, elma

Etli kabak yemeği, meIci
mekli bulgur pilaY, yoğurt,
portakal

Meyve suyu, Söğüş

,PATATESLi BOHÇA
BöREK, haş. yumurta, y
Zeytin , ekmek

06.05,20l9
Pazarİes,ü

Domatesli ta\,ırk sote, ş.li
bulgur pilavı, yoğurt, porta-
kal

Mercimek çorba, lahmacun,
aylan, tulumba tatlü

YAYLA ÇORBA, meyve,
b .peynil, haş. yumurta,
tereyağü- bal ekmek

07.05.20l9
Salı

Etli bezelye, peynirli tepsi
böreği, yoğurt, tulumba tath

Etli bamya yemeği, ş,li pi-
rinç pilav, yoğurt, portakal

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

08.05.2019

Çarşamba

Lebeni çorba, çltr tavuk,
patates salata, Ievani

09.05,2019
Perşembe

l

Çay, , söğüş ,kaşaİ pe},ıril,
haş .yumurta, yeşil zeytin,
ekmek

(ılSt i" ıı,
L)z. Diyı.

İİ,ıa ]lası;ııtI

Y

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



10.05.20l9
Cuma

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

Lebeni çorba, içli köfte,
çoban salata, baklava

Yayla çorba, Inegöl köf-
te(cips patates),börülce
salatası. halka tatlı

l1,05.20l9
cumartesi

Çay,, söğüş, b. peynir, haş.
y_umurta, , s. ze}tin, Po-
GAÇA

Mercimek çorba, şehriyeli
güVeç, çoban salata, yoğuı1

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

12.05.2019
Pazaf

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

şil. zeyin ekmek

Yoğuıtlu arpa şehriye çor-
ba, tavuk döner, nohutlu
pirinç pilav, domatesli ma-
rul Salata

Etli nohut, ş. li pirinç pilav,
yoğuİt, elma

l3.0520l9
Pazanesi

Fırında sebzeli baget, dom.
soslu makama, yoğurt, mal-
ta eriği

l4.05,2019
Sa]ı

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

Ezogelin çorba, nohutlu
bulgur pilav ijzed et tandır,
bostana, aytan

Etli patates yemeği, ş.li
bulgur pilav, çoban salata,
portakal

15.05.20 t 9

Çarşamba
Çay söğüş, üçgen peynir,
haş. yumurta, yeşil zeytin,
SiMiT

Taııık baget haşla-
ma(salçalü) nohutlu bulgur
pilav, domates salata, ayran

Lebeni çorba, nohutlu pi_
rinç pilav üzeri et tandır,
bostana, tulumba tatlü

1 6.05,2019
Perşembe

Süt, Söğüş ,kaşar peyniı,
haş yumurta, k. kayısl ce-
viz ekmek

Çiftlik köfte, dom. sos]u
makama, yoğurt, erik

Metcimek çorba, etli patll-
can güveç, yoğurtlu makar-
na. halka tatlı

1,7 .05.20 |9
Cuma

Meyve suyu, söğiiş ,b. pey-
nil, haş yumurta, tereyağ-
bal, ekmek

Fınnda etli sebzeli güVeç,

ş.li pirinç pilavı, cacık, por-
takal

Yayla çorba, etli kağıt ke-
babı, çobaı salata, aşu-
re(pekmeZsiZ)

l8.05,2019
Cumart9si

Çay,b
.}.umurta, s
PoĞAÇA

peynir haş
Ze},tin, Söğüş,

Havuçlu yoğurtlu aİpa şeh-
riye çorba, tarQk külbastl,
bödlce salatası, aşrrre
(pekmezsiz)

Etli taze fasulye, ş.li pirinç
pilav, yoğurt, halka tath

l 9.05.20 l9
Pazar

Süt, meyve, b .peynil, haş.
yumurt4 tereyağl,-bal,
ekmek

Lebeni çorba, özbek pilav,

çoban Salata, malta eriği
Salçalı sebzeli tavuk but
haşlama, nohutlu bulgur
pilavl, yoğurt, elma

Ezogelin çorba, tepsi keba-
bü, ayran halka tatlt,

Bol domatesli arpa şehriye
çorba, etli biber dolrna,
yoğurt portakal

20.05.20l9
pazartesi

Çay, söğüş, PE\NiRLİ
MUSKA BÖREK, haş
.yumurta, .siyah Zeytin

Tawklu mantar sote, mel-
cimekli bulgul pilav, yoğurt
malta eriği

Yoğurtlu bulgur çorba, fl-
İında kuru köfte, dom. soslu
karışlk kızartma, revani

2l .05.2019
Salı

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

Etli kuru fasulye, ş.li pirinç
pilav ayran, elma

Mercimek çolba, salay ta-
va, peynirli makama kavun

22.05.20|9
Çarşamba

Çay .kavun, üçgen peynir,
haş. yumurta, y .zeytin
SiMiT

Bahçıvan kebap, dom. soslu
makarna, yoğuıt, erik

Sebze çorba, siverek tava,

ş.li piİinç pilav, dondurma
23.05.20],9
Perşembe

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

Ezogelin çorba, küy. pat]ı-
can Söğürme, bostana, süt-
laç,

Flnnda ta!.uk but, saftanlı
,iç pilav, domates salata,
ayran

24.05.2019
Cuma

Çay, söğüş, haş .yumurta, b

peynir, s, ze}tin, ekmek

Lebeni çorba, midye tavuk,
nohutlu bulgul pilav, çoban
saIata

Eti bezelye, peynirli tepsi
böreği, yoğut, halka tatlü

25,05.20 l 9

c umartes i
süt, Söğüş, haş. yumurta,
üçgen peynir ,yeşil zeytin
PoĞAÇA

Etli mantal sote, ş.li pirinç
pilav, yoğurt, karpuz

Yayla çorba, fırında kıymalı
patates akdeniz salata, don-
durma

26.05.2019
Pazar

Domatesli şehriye çorba,
sade pirinç pilav üzeri et
döner, yeşil salata, dondur-
ma

İzmir kofte, kısır, ayran,
halka tatlı

Çay, söğüş, PEYNIRLI
MUSKA BÖREK, haş
.yumüıta, .siyah Zeytin

21 .05.20|9
PazafieSi

Mercimek çorba, karnıya-
rık, yoğurtlu makama, aşure

Özbek pilav, z.yağ\ taze
fasulye, ayran, revani

EZOGELİN çorba ,haş,
yumuüla .b. peynir, S .Siyah

28.05.2019
Sal, |. / ..^

l

nün
U,ı

tesı

ıj1., Di

l]
ı,ıa:la.]ii,lasü

Süt, Söğüş, b .peynir, haş.
yumurta, tefeyağl- bal, ek-
mek

Etli tülü (firında), ş,li pi-
rinç pilav, yoğurt, elma

I

Süt, meyve, b .peynir, haş.
yumurta, teleyağ1,-bal,
ekmek

I

,.1 . :.



29.05.2019
Çarşamba

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

Toyga çorba, midye tavuk,
domatesli pirinç pilav, ak-
deniz salata

Çoban kavurma, ş.li pirinç
pilav, yoğurt, kavun

30.05,20l9
Perşembe

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

Karnıyarık, ş.li pirinç pilav,
yoğun, çilek

Ezogelin çolba, çütr ta-
Vuk(cips patates), börülce
salata, sütlaç

31 .05.20]9
Cuma

Domatesli misket köf-
te,peynirli makarna,marul
salata,yoğurt

EtIi sebzeli güveç, pirinç
pilav, ayran, kaıun

2019 HAZiRAN AYI NORMAL YEMEK LiSTEsİ

TARİH SABAHKAHVALTt öĞLE YEMEĞi AKŞAM YEMEĞi

0l .06.20l9
Cumal1eSi

Ayran, MENEMEN, kuru
kayısı- ceviz içi, b. peynir,
S. zeytin, ekmek

Klü,rnalı kabak oturtma,
Yoğurtlu makama, yeşil salata,
donduıma

02.06.20 ] 9

Pazaf
Süt, söğüş, haş. yumufia,
üçgen peynir, yeşil zeytin,
PoĞAÇA

Etli kapama pilav, Z. yağb taze
fasulye, ayran, kiraz

Yayla çorba, fırında ta
ıuklu sebzeli güveç, Ak
deniz salata, aşure

03.06.20l9
pazartesi

Süt, kuru kayısü- ceviz içi,
üçgen peynil, haş. yumur-
ta, yeşil, Zeytin ekmek

Salay tava, ş.li pirinç pilav,
yoğuf, kırmlzl erik

Lebeni çorba, Özbek
pilay, imam bayıldı, halka
tath

04.06.2019
Sa|ı

NOHUT
peynir, s.

Ayran, kavun,
SALATASI, b.
zeytin, ekmek

Edi bamya, mercimekli bulgur
pilav, yoğurt, kayüsü

Yoğurtlu etli patates ,

Ş.li pirinç pilav,çoban
salata ,krmızü erik

Sü,Söğüş,BeyaZ peynir
Haşlanmış yumurta
Kuru kayısı-ceviz içi
PATATES-BİBER
KIZARTMA

Mercimek çorba,sade pirinç
pilaY üZeri et tandür,Çoban
salata
Ayran,BaklaYa

Toyga çorbaÇıtır taYuk
(elma dilimi patat€§)
Marullu domat€s salata
Ayran, bakıava

05.06.2019

Çarşamba

Flrtnda taYuk but, Safranlı iç
pilav, Akdeniz salata, Ay-
ran,Revani

Ezogelin çorba,İnegöl
köfte (domate§ salata-
lık),Fasulye pilaki
Ayran,sütlaç

06.06.20l9
Perşembe

Çay,MeyYe,Kaşar peyniri,
HaşlanmIş yumurta
Yeşil zeytin YAYLA-
ÇoRBA

Salçalr tavuk baget haş-
lama,Ş.li pirinç pilav
Çoban salata,Ayran
meyve

07.06.2019
Cuma

Meyve suyu,Söğüş,Üçgen
peynir
Haşlanmış yumur-
ta,Ter€yağF bal
SİGARA BÖREĞi

Yayla çorba,NohutIu bulgur
pilavı üzeri et kavur-
ma,Bostana ayran
aşure

Lebeni çorba, mısrh pi-
rinç pilav üzeri et döner,

çoban salata, Ievani

08.06.2019
Cumal1eSi

Çay, söğüş, kaşar peynir,
haŞ yumuıla, k. kaylsı
ceviz içi, ekmek

Uı. 3i "",, "

A;],rit].,il ıi [.,-]! ia l]a;ı.aıısı

] 
zertin, elma.ekmeI

] SUt. meyve, b .peynir. haş.

| 
,.Hr*" tereyağl- bal. ek-

Et sote,, ş.li pirinç pilav,
yoğurt, kırmıZü elik

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



09.06,20l9
Pazar kuru kayısı ceviz içi, haş

yumurta _üçgen peyniİ,
söğüş, POGAÇA

EZoGELiN ÇoRBA, Yayla çorba, şehriyeli gtiveç,

çobaı salata, kayısı
Ezogelin çorba, finnda
sebze]i tawk baget yoğurt,
tu]umba tatIı

l 0.06.201 9
pazartesi

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

Domatesli tavuk sote nohutlu
bulguı pilav, yoğurt, kayüsı

l1.06.2019
Salı

Ayran,, Söğüş, PEYNiRLi
BoHÇA BÖREK, haş.
yumurta,
k.kayısı ceviz içi, ekmek

Yoğurtlu aydın köfte, ş.li pi-
rinç pilav, marullu domates
salata,kiraz

Ezogelin çorba, kıymalı
menemen, nohutlu bulguİ
pilav, yoğurt

|2.06.2019
Çarşamba

YAYLA ÇORBA, söğüş,
b, peynir, haş. yumurta,
tereyağü- ba] ekmek

Etli bezelye, peynirli tepsi
böreği, ayran, kavun

l 3.06.20 l 9
Perşembe

Süt, söğüş ,b. peynir,
haş..yümurta , siyah zeytin
SiMiT

Süzme mercimek çorba fırında
kuru köfte, yoğutlu karışük
klZa]1ma. dondurn,üa

Toyga çoıba, etli patlıcan
güveç, sade pirinç pilav,
karpuz

14.06.20l9
Cuma

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

Ezogelin çorba, noh .pirinç
pilav üzeri et tandır, marullu
domates salata,baklava

EtIi ttirlü ş.li bulgur pilav,
yoğurt, kayısı

l5,06.20]9
cumartesi

Süt, Söğüş, b. peynir, haş.
yumurta, .Siyah Zeytin,
ekmek

Domatesli arpa şehriye çorba,
flrlnda patates ofurtma, akde-
niz salata, yoğuf

Sebze çorba, sebzeli pilinç
pilav üzeri tawk biftek,
bostana, aşure

l6.06.2019
Pazar

Çay, Söğüş, b. peynir, haş.
y].ımuıla, , s. Ze}tin, Po-
GAÇA

FüIünda tavuk but, iç pilav,
çoban salata, dondurma

Domatesli et Sote, sade
pirinç pilav, yoğüt, revani

17.06.2019
PazaüleSi

Meyve suyu, söğüş, üçgen
peynir, has. yumurta , yeşil
Ze}tin ekmek

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

Süzrne mercimek çorba,
taluk çöp şiş(cips patates)
marullu yeşil salata, don-
durma,

l8.06.2019
Salı

Süt, söğüş, b. peynir, haş.
yumurta, tereyağl- bal,
ekmek

Etli kabak musakka, pey-
nirli makama, yoğurt,
kırmızı erik

l9.06,20l9
Çarşamba

MERCiMEK ÇoRBA,
beyaz peynir, haş. yumur-
ta, yeşil zeytin, ,ekmek

Lebeni çorba, içli köfte, çoban
salata. revani

Tavuklu kdğıt kebabı, sade
pirinç pilav, akdeniz sala-
ta, a}Tan

Mercimek çorba, kıymalı pat-
hcan söğiirme, bostana, Sütlaç

Lebeni çorba, firında kuru
köfte, yoğurtlu kanşlk
ktzartma, halka tatlı

20.06.2019
Perşembe

Çay kavun, üçgen peyıir,
haş. yumurta, yeşil zeytin,
siMiT
Süt, Söğüş, kaşar peynir,
haş yumurta, k. kayısl
ceviz ekmek

Çiftlik köfte, dom. soslu ma-
karna, yoğurt, kavun

Ezogelin çorba, noh. bul
gur pilav iıZeri et tand[,
bostana, ,dondurma

2|.06.2019
Curna

Meyve suyu, söğüş, b.
peynir, haş yumurta, tele-
yağ- bal, ekm9k

Domatesli tavuk sote, ş.li bul-
gur pilav, yoğurt, kaRın

Etli kuru fasulye, ş.li pi-
rinç pilav, çoban salata,
yoğurt,

22.06.20l,9
cumartesi

Yoğurtlu etli patates, dom.
bulgur pilav çoban salata,

şeftali

Ezogelin çorba, ta\,ıık külbas-
tı(domateS,biber)böriılte sala-
ta, ayran

23.06,2019
Pazar

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

Tavuklu mantal Sote. mer-
cimekli bulgur pilav, ay-
ran, şeftali

Et]i patiıcan musakka, ş.li pi-
rinç pilav, ayran, dondurma

24.06.2019
pazartesi

Süt, Söğüş, b, peynir, haş.
yumuıla, tereyağ1,-bal,
ekmek

Macaı gulaş, nohutlu bul-
gur pilav, yoğurt, karpuz

Fırında sebzeli misket köfte,
peynirli makarna, akdeniz sa-
lata, aylan

2 5.06.201 9

Salı
Çay, söğüş, PEYNiRLi
MUSKA BÖREK, haş
yumurta, .siyah zeytin

Etli bezelye, peynirli tepsi
böIeği, yoğurt, dondurma

Lebeni çorba, çütır tavuk(elma
dilimi patates) çoban salata,
revanill

26.06.2019
Çarşamba

EZOGELIN ÇORBA,
Söğüş, kaşar peynir, haş.
yumurta, yeşil ze}tin, ek-
mek

lh. Diyt

clsitcsiH]r
il,,,a:ln.I:.re!i

Sebze çorba, kamıyarık,
ş.li pirinç pilav dondurma

Orman kebap, dom. soslu
makama, yoğurt, kiraz

Lebeni çorba, taıuk kaıurma
bulgur pilav akdeniz salata
dondurma



27.06.2019
Perşembe

Çay, Söğüş, üçgen peynir,
haş. yumurta, y. Zeytin
SlMIT

Mercimek çorba, etli kabak
güveç, yoğuflu makama, ka-
ylst

zmir köfte, kısır, ayran,
kayısı
i

28,06,2019
Cuma

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

Stizme mercimek çorba, tepsi
kebabı, ayran, halka tatlı

Lebeni çorba, karnıyarık,
ş.li pirinç pilav, , şeftali

29.06.2019
cumartesi

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

Etli nohut yahni, ş.ii pirinç
pi]av, domates salata, yoğuİt

Fırrnda tayuk but, iç pi-
lay, çoban salata, a}Tan

30.06.20|9
Pazar

Süt, Söğiiş, haş. yumurta,
üçgen peynil, yeşil ze},tin,
PoGAÇA

Etli bamya, ş.li pirinç pilav,
yoğurt, karpuz

Özbek pilav, imambay dı,
a}Tan, revani

2019 TEMUZ AYI NORMAL YEMEK LisTEsi

ÇA§lLAİ
rSitesin

TAzuH SABAHKAHVALTI öĞLE YEMEĞi AKŞAM YEMEĞI

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

Ze)4in, ekmek

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

02.0,7 .20|9
Salı

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

Ezogelin çorba, .pirinç pi-
lay iizeri et tandll, Semiz
otlu domates Salata, a],Tan

Kamıyarık, ş.li pirinç pilav,
yoğurt fizüm

03.07.2019
Çarşamba

Siit,, Söğüş, b .peynir, haş.
yumurta, tereyağl,-ba]
.SiMiT

Etli patlücan musakka, ş.]i
pirinç pilav, ayran kavun

Ezogelin çorba, irııda kuru
köfte, yoğurtlu karışık kt
zartma revani

04.07.2019
Perşembe

Ayran, menemen, kavun, b
peynir. s. Zeytin, ekmek

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

Orman kebap, dom. soslu
makama,
yoğurt, karpuz

05.07.20l9
Cuma

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

Lebeni çorba, içli
semizotlu domates
revani

köfte,
sa]ata

Etli bamya, melcimekli
bulgur pilav, yoğurt, kavun

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

Mercimek çorba, kıy path-
can söğürme, yoğurt levani

Domatesli arpa şehriye çoI-
ba, sebzeli pirinç pilav üzeri
tavuk biftek, çoban salata,
a},ran

06.0,7.2019
cumartesi

Etli fülü (tencerede),ş.li
bulgur pilav yoğurt, kırmızı
erik

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

Domatesli taruk sote, ş.li
pilinç pi]av yoğuft, karpuz

0,7 .01 .20|9
Pazar

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

Meyve Suyu, söğüş, PA-
TATESLI BOHÇA BO-
REK, haş, yumurta, y Zey-
tin, ekmek

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

08.07.2019
pazartesi

Dom. şehiye çorba, tavuk
külbastı ( elma dilimi pata-
tes),çoban salata, dondurma

YAYLA ÇORBA, söğüş, b
peynil, haş. yumuta, t9re-
yağı- bal ekmek

Özbek pilav, zeytinyağlı
fasulye, yoğurt, karpuz

09,07.201 9

Salı

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

Süt, Söğiış, b. peynir,
haş.yumurta , kuru kayısl
ceviz içi ,SiMiT

Lebeni çorba, tepsi kebabı,
bostana_ halka tatlı

|0.0,7.20|9

Çarşamba

lh. Di|t.

l" ıi,,]ıa:ra.iia.cti

01.0,7.20|9
PazateSi

Taluk sote, nohutlu bulgur
pilav, yoğurt, karpuz



l1.07.20l9
Perşembe

Çay, Söğüş, kaşar peynir,
haş yurnurta, yeşil Zeytin,
ekmek

Etii kabak yemeği, patatesli
tepsi böIeği, yoğurt, aşure

Lebeni çorba, et kavurma
nohutlu bulgur pilav bosta-
na

|2.0,7 .2019
Cuma

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

Mercimek çorba, İnegill
kOfte, dom. soslu kaıışık
küZartma, ayran

Yoğurtlu etli patates, dom
bulgur pilav akdeniz salata,

şeftali
13.01.2019
cumartesi

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

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

Mantarlü tavrık sote, ş.li
pirinç pilav, yoğuı1, karpuz

|4.0,7 .2019
Pazaf

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

şil. zeytin ekmek

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

Kapama pilavl, imamba-
yıldı yoğurt, larmızı erik

15.07.2019
pazartesi

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

Etii kabak musakka, peynil-
li tepsi boreği, ayran, aşure

16.0,7.2019
Salı

MERCiMEK ÇORBA,
beyaz peynir, haş, yumufa,
yeşil zeytin, ,ekmek

Ezogelin çorba, tavuk kül-
bastı (elma dilimi patates

çoban salata, ayran

Parmak kebabı, ş Ji bulgıır
pilav aylan, üZılm

1,7 .07 .2019

ÇaIşamba
Çay meyve, üçgen peynir,
haş. yumurta, yeşil Zeytin,
SiMiT

Özbek pilav, imambayıldı,
yoğurt, revani

İzmir kofte, kısır, ayran,
karpuz

18.07.20|9
Perşembe

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

Mercimek çorba,
etli saçma tava,
karpuz

kuşbaşı
yoğurt,

Yayla çorba, taıuk biftek
(biber kızartma),börülce
salatası dondurma

LEBENi ÇORBA, söğüş ,b,
peynir, haş yumurta, tere-
yağ- bai, ekmek

Ezogelin çorba, fırında kuru
köfte, yoğurtlu kanşlk kı-
zartma. dondurma

Domatesli
etli biber
kaııın

şehriye çorba,
dolma, yoğurt,

20.0,7 .2019
cumartesi

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

Lebeni çofba, meyhane
pilavl, semiz otlu domates
Salata, kavun

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

Süt, meyve, b. peynir, haş.
yumurta, teleyağü,-ba],
ekıı,ıek

Frrnda tavuk but, safTanh
iç pilav, çoban salata, ayran

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

2l .07 .2019
Pazaf

Inegöl köfte, sal. bulgur
pilav, dom. soslu karışü
klzartma, a),Tan

22.0,7.2019
PazaıleSi

Ça}. söğüş. PEYNIRLl
MUSKA BÖREK, haş
,yumurta, .si}ah Zeytin

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

Etli pathcan güVeç, ş.li pi-
rinç pilav, aJran şeftali

Orman kebap, dom. soslu
makaııa,
yoğurt, şeftali

23.0,7 .2019
Salı

EZOGELIN ÇORBA,
meyve, kaşar peynil, haş.
yumuıla, yeşil zeytin, ek-
mek

Ezogelin çorba, noh .pilinç
pilav üzeri et tandüİ, semi-
zotlu domates salata. sütlü
iımik tatll

Etli bamya, mercimekli
bulgur pilav yoğurt, kırmızı
erik

24.01 .2019

Çarşamba

Ayran, menemen, kavun
beyaz peynir,
s .zel.tin SiMiT

SüZme melcimek çorba,
tavuk çöp şiş(cips patates) ,

marullu yeşiJ salata, don-
durma

Lebeni çorba çıtır
pirinç pilav, çoban
dondurma

tavuk
salata

Süt, meyve, b .peynir,
tereyağr bal, ekmek

25.0,7 .2019
Perşembe

Etli kabak güveç, peynirli
makarna, Akdeniz salata,
yoğurt

Çay, PATATES- BIBER
KIZARTMA, haş,yumurta,
b. peyniı, s. zeytin, ekmek

İzmir köfte, kısır, alran,
kavun

26.0,7.2019
Cuma

Karnıyarık, ş.li pirinç pilav,
yoğurt, üZüm

Ezogelin çorba, firurda
kıymalı patates oh]rtma,
akdeniz Salata, yoğurt

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

2,7 .01 .20|9
cumartesi

Tavuklu domates sote. no-
hutlu bulgur pilavı, alran,
üZüm

Nohutlu pirinç pilav üzeri
tawk döner, çoban Salata
avran revani

28.01.2019
Pazar

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

U1. Dü|t, çI§rl.AI

lJ]!i,,..,l
H rsites]ntJ

htl\ü,1!"i:.,]aaı

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

19..01 .2019
Cuma



29.07 .2019
Pazatesi

Çay, söğüş, PEYNiRLi
MUSKA BÖREK, haş
.yumurta, .Siyah Zeytin

Lebeni çorba, sade pirinç
pilav üzeri et tandlr, maıul-
lu domates salata, yoğurt,
karpuz

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

30.07.2019
Salı

EzoGELiN ÇoRBA,
meyve, kaşar peynir, haş.
yumurta, yeşil zeytin, ek-
mek

Domateslj şehliye çorba,
kağıt kebabı, ayran, kavun

Lebeni çorba, kıy. patlıcan
Söğürme, bostana, IeYani

31.0,1 .2019
Çarşamba

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

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

Süzme melcimek çorba, etli
patates kebabt, yeşil sala-
ta,ayraİ

2019 AĞUsTos AYI NORMAL YEMEK LİSTESi

TARiH SABAHKAHVALTI öĞLE YEMEĞi AKŞAM YEMEĞİ

0],08.20]9
Perşembe

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

Et|i pat]ıcan musakka, ş.Ii
pirinç pilav, ayran kaıun

Toyga çolba ,et kayurma
büara pilavı mevsim salata

02.08.2019
Cuma

Çay, Söğüş, PE\N1RLi
MUSKA BÖREK, haş
.yumuda, .Siyah zeytin

Siizme mercimek çorba,
tawk çöp şiş(cips patates) ,

marullu yeşil salata, don-
durma

Orman kebap , dom. soslu
makarna,
yoğurt ,karpuz

03.08,20l9
cumaıtesi

EZOGELIN ÇORBA,
meyve, kaşar peynif, haş.
yumufia, yeşil zeytin, poğa-

ça

Etli bamya, mercimekli
bulgur pilav, yoğurt, kavun

Ezogelin çolba, sebzeli
pirinç pilav üzeli tavuk
biftek, çoban salata,ayran

04.08.20l9
PMaf

Ayran,MENEMEN, kavun
beyaz peynir s.zeytin

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

Karnıyarık, ş.li pirinç pilav,
yoğurt üZüm

05.08,2019
pazartesi

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

Yoğul1]u bu]gur çorba, kıy.
patllcan söğüme, bostana
,revani

Mısırlı pirinç pilav üzeri
tawk döner, çoban salata
a}T an, kavun

06.08.20l9
Salı

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

Tavuklu mantar sote, ş.li
pilinç pilay, yoğurt karpuz

Yoğurtiu et|i patates , dom
bulgur pilav
çoban salata ,şeftali

07.08,2019

Çarşamba
Süt,, söğüş, b .peynir, haş.
yumuıla, tereyağı,-bal
,SiMiT

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

Dom. şehriye çorba, piliç
topkapı ,çoban salata
,dondurma

0 8.08.2019
Perşembe

Ayran^ menemen. kavun, b
pe),nir. S. Ze}tiü], ekmek

Lebeni çorba, tepsi kebabı,
bostana ,halka tath (etli
parmak kebabı, şli bulgur
pilav ,ayran, şeftali)

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

09.08-20l9
Cuma

Çay, PATATES- BiBER
KIZARTMA, kaşar peynir,
haş. yumurta, k. kayüsı
ceviz içi, ekmek

Etli bezelye, ş.li pirinç pilav
,yoğuft, kırmıZı elik

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

Süt, söğüş, haş )umurta
üçgen peynir, yeşil zeytin
PoĞAÇA

Domatesli pirinç çoıba ,kly.
kol böreği, kabak talator
,aşule

Özbek pilav , imam bayıldı,
alran, dondurma

] 0.08.20l 9

cumartesi

Çoban kavurma, Şehriyeli
pirinç pilav, Domate§
salata, Ayran, BaklaYa

Et haşlama,Sebzeli bulgur
pilav,Yeşil salata
AYran,Baklava

l1.08.20l9
Pazar

l

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

Uz. Diyt
ÇAiiLAİ
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12.08.20l9
pazartesi

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

Mercimek çorba
sade pirinç pilav üzeri et
tandır,çoba, saIata,ayran,
reyani

Toyga çorba
Çıtlr taYuk (elma dilimi
patates)
Marullu domates salata
Ayran,revani

l J.08.20l9
Sa lı

YAYLA ÇORBA, söğüş, b
peynir, haş. yumurta, te-
reyağF bal ekmek

Yayla çorba
Nohutlu bulgur pilavı
üzeri et kavurma
Bostana, ayran,aşure

salçall taYuk bagct haş-
lama
Ş.li pirinç,Çoban salata
Ayran,meyve

l4.08.20l9
Çarşamba

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

Orman kebap, dom.
soslu makarna, yo-
ğurt, yeşil salata,
me}rye

Ezogelin çorba
İnegöl köfte (domates sa-
latahk),Fasulye pilaki
Ayran, sütlaç

l 5,08.2019
Perşembe

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

Özbek pilav , imam bayıldı,
yoğurt, revani

Parmak kebabı, şli bulgur
pilav, a}Tan, üZiim

16.08.2019
Cuma

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

Mercimek çorba, firında
kuru köfte, yoğuıllu kanşri
kzartma halka tatlı

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

l7.08.20l9
cumartesi

Çay, Söğüş, b. peynir, haş.
yumuta, , S. ze},tin, Po-
ĞAÇA

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

Domatesli pirinç çorba
,peynirli kol böreği, kabak
taratoI ,aşue

l8,08.20l9
Pazar

Meyve suyu, söğüş, üçgen
peynir,haş. yumurta , ye-
şil. zevtin ekmek

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

Yoğutlu bulgur çoİba
,mısırlı pirinç pilav üzeri et
tandr, çoban salata ,kawn

19.0 8,2019
pazartesi

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

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

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

20.08,2019
Sa]ı

MERCIMEK ÇORBA,
beyaz peynir, haş. yumurta,
yeŞil Zeytin, ,ekmek

Fırında tayuk but, saftanlı
iç pilav, çoban salata, ayran

Lebeni çorba, kabak mu-
sakka, peyniIli makarna,
kavun

21.08,20l9
Çarşamba

Çay meyve, üçgen peynir,
haŞ. yumuta, yeşil zeytin,
SiMİT

Toyga çorba buhara pilavı
üzeri et kavuüma mevsim
salata,dondurma

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

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

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

Ezogelin çorba, noh. piIinç
pilav üzeri et tandlr, semi
zotlu domates salata ,sütlü
irmik tatlı

22.08.2019
Perşembe

Kıy. Kabak müsakka
,peynirli makama, Akdeniz
Salata, yoğurt

23,08.20 ] 9

Cuma
LEBENi ÇoRBA, söğiiş ,b,
peynir, haş yumuııa, tere-
yağ- bal, ekmek

Lebeni çorba, sebzeli pirinç
pilav üzeri tavuk biftek,
çoban Sa]ata dondurma
Kamıyarık, ş.li pirinç pilav,
yoğuı1, i.izüm

Süzme mercimek çorba,
ta\uk çöp şiş(cips patates)
maıullu yeşil salata, don-
duıma

24.08.20|9
cumartesi

Çay, b. peynir haş .yumurta,
s. zeytin, mandalina, PO-
ĞAÇA

Çoban kavurma, nohutlu
pirinç pilav , ayran, karpuz

Orman kebap , dom. soslu
makarna
yoğurt, ka\un

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

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

Mısırlı pirinç pilav üzeli
tawk döner, çoban Salata
ayran revarri

26,08.2019
pazaıtesi

Çay, söğüş, PEYNIRLI
MUSKA BÖREK, haş
.yumurta, .siyah Ze}tin

Tavuklu domates sote, no-
hutlu bulgur pilavı ,alran,
üztim

Edi bamya ,mercimekli
bulgur pilav yoğuıt, kıımlzı
erik

2,7.08,201,9
Salı

Lebeni çorba, kıy .pathcan
söğürme, bostana,revani

Domatesli şehriye
kadınbudu köfte,
Salata, aylan

çorba,,
patates

28.08.2019
Çarşamba

Il

Ayran, menemen, kavun
beyaz peynir,
s ,Zeytin SiMiT

Y

i
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25.08,2019
Pazar

EzoGELiN ÇoRBA,
meyve, kaşar peynir, haş.
yumurta, yeşil zeytin, ek-
mek

I
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29.08.20l9
Perşembe

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

Yayla çorba,
sebzeli güveç,
salata, aşule

fırında et]i
Akdeniz

Ezogelin çorba, tawk ka-
vurma (cips patates ) semi-
zotlu domates salata ,a}ran

30.8.20l9
Crıma

Çay, PATATES- BiBER
KIZARTMA, haş,yumurta,
b. peynir, s. zeytin, ekmek

Etli kuru fasu|ye, ş.li pi-
rinç pilav yoğurt, ş€ftali

Tavuk sote, nohut|u bul-
gur piıav, yoğurt, karpuz

Süt, Söğüş, haŞ. yumurta,
üçgen peynir, yeşil Zeytin
PoĞAÇA

Lebeni çorba, kıy. kabak
musakka peynirli makama,
kayun

Etli tiillü (tencerede),ş,li
bulgur pilav yoğurt, kırmzı
erik

TARİH SABAHKAHVALTt OGLE YEMEGl AKŞAM YEMEĞi

0l,09.20l9
Pazar

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

Ze}4in, ekmek

Tavü sote, nohutlu bulgur
pilav, yoğurt, karpuz

02.09.20|9
pazartesi

EZOGELiN çoİba, haş.
yumurta, b. peynir, s .siyah
Ze},tin , elma,ekmek

Ezogelin çorba, .pirinç pi-
lav tizeri et tandıI, semiz
otlu domates salata, ayIan

Karnlyarık, ş.li ptinç pilav,
yoğurt üzüm

03.09.20]9
Salı

Süt,, söğüş, b .peynir, haş.
yumurta, tereyağü,-bal
.SiMiT

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

Ezogelin çorba, fırında kuru
köfte, yoğurtlu karışık kl-
zartma levani

04.09.20 |9

Çarşamba

Ayran, menemen, kaıun, b.
peynir. s. ze},tin, ekmek

Süzme mercimek çorba,
midye tavuk (cips patates)
marullu yeŞil salata, don-
drırma

Oıman kebap, dom. soslu
makama.
yoğurt, karpuz

05.09.20l9
Perşembe

Çay, PATATES- BiBER
KIZARTMA, kaşar peynir,
haş. yumuta, k. kayüSü

ceviz içi, ekmek

Lebeni çorba, içli
semizotlu domates
revani

köfte,
Salata

Edi bamya, mercimekli
bulguİ pilav, yoğurt, kavun

Mercimek çolba, kıy patlt-
can söğıirrne, yoğurt revani

Domatesli arpa şehliye çor-
ba, sebzeli pirinç pilav üzeri
taıuk biftek, çoban salata,
a}T an

06.09.2019
Cuma

Süt, söğüş, haş yumurta
üçgen peynir, yeşil ze}.tin
PoGAÇA

Etli türliı (tencerede),ş.li
bulgur pilav yoğurt, kırmıZı
erik

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

Domatesli ta\uk sote, ş.li
pirinç pi]aV yoğurt, karpuz

07 .09.2019
cumartes i

Lebeni çorba, salçalı bulgur
pilav iizeri et tandır, marul-
lu domates salata, revani

08.09,20l9
Pazar

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

Özbek pilav, ze}4inyağh
fasulye, yoğurt, karpuz

Dom. şehriye çorba, tavuk
kiilbastı ( elma dilimi pata-
tes),çoban salata, dondulma

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

09.09.20l9
pazarıesi

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

Lebeni çorba, tepsi kebabı,
bostana, halka tatlı

10.09.20l9
Salı

Lebeni çorba, et kavurma
nohutlu bulgur pilav bosta-
na

Etli kabak yemeği, patatesli
tepsi böIeği, yoğurt, aşule

Çay, söğüş, kaşar peynir,
haş yumurta, yeşil zel,tin,
ekmek

1l,09.2019
Çarşamba

Yoğurtlu etli patates, dom
bulgur pilav akdeniz salata,

Mercimek çorba, İnegöl
köfte, dom, soslu karışıkI

12.09.2019
Perşembe

Süt, söğüş, b. peynir, haş.
yul,n]rıtar .Siyah zeytin, ek-

T,
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]].08.20]9
cumartesi

2019EYLÜL AYI NORMAL YEMEK LİSTEsi
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Etli kuru fasulye, ş.li pirinç
pilav ,yoğurt, şeftali

Saray tava, ş.ti pirinç pilav,
aymn, kavun

sut. Soguş. o. peyn]I.
haş.yumuıla , kuru kayısı
ceviz içi ,SiMiT



mek klzartma, ayran şeftali

13,09.2019
Cuma

Çay, söğüş, b. peynir, haş.
y]ımurta, , s. ze}tin, Po-
GAÇA

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

Mantaril tawk sote, ş.üi
pirinç pilav, yoğurt, karpuz

14,09.2019
Cumaılesi

Meyve suyu, söğüş, üçgen
peynir,haş. yumurta, ye-
şi|. zeytin ekmek ran dondurma

Ezogelin çorba, fırında
s€bzeli taYuk baget, ay-

Kapama pilaYı, imamba-
yıldl yoğurt, kırmıZı erik

l 5,09.20l 9
Pazar

Süt, meyVe, b, peynir, haş.
yumurta, tertyağı- bal, ekmek

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

Etli kabak musakk4 peynirli
tepsi böIeği, ayran, aşule

l 6,09.20l 9
Pazaı,tesi

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

Ezogelin çorba, tawk klil-
bastı (eima dilimi patates

çoban salata, alran

Parmak kebabı, ş li bulgur
pilav a}Tan, üZüm

|7.09.20|9
Salı

Çay meyve, üçgen peynil,
haş. yumurta, yeşil zeyin,
SIMIT

Özbek pilav, imambayığ
yoğurt, Ievani karpuz

ir köfte, kısır, ayran,

l8.09.20l9
Çarşamba

k. ka sı ceviz ekmek

süt, söğüş ,kaşar peyniı,
haş yumurta,

Mercimek çorba,
etli saçma tava,
karpuz

kuşbaşı
yoğurt,

Yayla çorba, tavuk biftek
(biber klzartma),börülce
salatası dondrırma

l9.09.20l9
Perşembe

LEBENİ ÇoRBA, söğüş ,b.
peynir, haş yumurta, tele-
yağ- bal, ekmek

Ezogelin çorba, firında kuru
köfte, yoğurtlu karışık kt
Zartma, donduma

Domates]i şehriye çorba,
etli biber dolna, yoğurt,
kavun

20.09.20|9
Cuma

Çay, b. peyniİ haş .yumurta,
S, zeytin, manda|ina, Po-
ĞAÇA

Lebeni çorba, meyhane
pi]avı, semiz otlu domates
sa]ata, kavun

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

21.09.2019
c umartes i

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

Fırında tavuk but, safran|ı
iç pilav, çoban salata, a5,ran

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

22.09,2019
Pazar

Çay, söğüş, PEYNiRLİ
MUSKA BÖREK, haş
.}tmurta, .Siyah zeytin

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

İnegöl köfte, sal. bulgur
pilav, dom. soslu kanşık
kızarlma, ayran

23.09.2019
pazartesi

ormaı kebap, dom. soslu
makama,
yoğurt, şeftali

Etli patlıcaİ gtıveç, ş.li pi-
rinç pilav, a},ran şeftali

24.09.2019
Salı

Ayran, menemen, kavun
beyaz peynir,
s .Ze\,tin sİMİT

Etli bamya, mercimekli
bulgur pilav yoğurt, krrmızt
erik

Ezogelin çorba, noh .pirinç
pilav üzeri et tandr, seml
zotlu domates salata, sütlü
irmik tath

Lebeni çorba çıtır
pirinç pilav, çoban
dondurma

tavuk
saIata

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

26.09.2019
Perşembe

Çay, PATATES- BiBER
KlZARTMA, haş .yumurta,
b. peynir, s. zeytin, ekmek

Izmir köfte, kısrr, ayran,
kayun

EtIi kabak güveç, peynirli
makama, Akdeniz salata,
yoğurt

2,1 .09.20|9
Cuma

süt, Söğüş, haş. yumurta,
üçgen peynir, yeşil zeytin
PoĞAÇA

Kamıyarık, ş. ii pirinç pilav,
yoğuı1, üzüm

Ezogelin çolba, fırında
kı}.rnah patates oturtma,
akdeniz salata, yoğurt

28.09.20l9
cumartesi

Süt, meyve, b, peynir, haş.
yumurta, tereyağ1,-ba1,
ekmek

Nohutlu piIinç pilav üzeri
tavuk dönel, çoban salata
ayran levani

Ta!.ırklu domates sote, no-
hutlu bulgur pilavü, ayan,
üziim

29.09.2019
Pazar

Çay, Söğüş, PE\NiRLI
MUSKA BÖREK, haş
,yumurta,,Siyah Zeytin

Lebeni çorba, sade pirinç
pilav üZeIi et tandır, marul-
lu domates salata, yoğurt,
karpuz

Etli kuru fasülye. ş.li pjrinç
pilaY yoğuf, şeftali

30,09.20l9
Pazartes\rr'

EzoGELiN ÇORBA,
meyve, kaşar peynir, haş.

Domatesli şehriye çolba,
kağlt kebabı, ayran, kavun

Lebeni çorba, kıy. pathcan
Söğiırme , bostana, Ievani

çAEttAİ
|z. Dilt

'r]

EZoGELiN ÇoRBA,
meyve, kaşal peynif, haş.
yumurta, yeşil zeytin, ek-
mek

25.0q.20l9 | Suı. melve. b .peynir.

Çarşamba I tereyagt- bal, ekmek

iter



yumurta, yeşil zeytin, ek-
mek

20t9 EKiM AYI NORMAL YEMEK LİSTESİ

TAzuH SABAHKAHVALTI öĞLE YEMEĞi AKŞAM YEMEĞi

01.10.2019
Salı

Süt,, söğüş, b .pe5.nir, haş.
yumurta, teleyağ],-bal
,SiMİT

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

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

02.10.2019

Çarşamba
Ayran, menemen, kavun, b
peynir. s. zeltin, ekmek

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

Orman kebap, dom. soslu
makama,
yoğurt, karpuz

03.10,20l9
Perşembe

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

Lebeni çorba, içli
semizotlu domates
revani

köfte,
salata

Etli bamya, mercimek]i
bulgur pilav, yoğurt, kavun

04. l 0.20l 9
Cuma

Süt, söğüş, haş yumufa
üçgen peynir, yeşil zeytin
PoĞAÇA

Mercimek çorba, kıy path-
can söğilrme, yoğuı1 revani

Domatesii arpa şehriye çor-
ba, sebzeli pirinç pilav uzeri
taıuk biftek, çoban salata,
ayran

05.10,2019
Cumaılesi

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

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

Etli lülü (tencerede),ş.li
bulgur pilav yoğurt, ktrmlzl
erik

06.10.20l9
Pazar

Meyve suyu, söğüş, PA-
TATESLi BOHÇA BÖ-
REK, haş. yumurta, y zey-
th, ekrnek

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

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

0,7.|0.2019
pazartesi

YAYLA ÇORBA, söğüş, b
peynir, haş. },ı.ımuıla, tele-
yağı- bal ekmek

Özbek pilav, zeytinyağlı
fasulye, yoğurt, karpuz

Dom. şehriye çorba, talıık
külbastı ( elma dilimi pata-
tes),çoban salata, dondurma

08, 10.201 9

Salı
Süt, söğüş, b. peynir,
haş.yumurta , kuıu kayısı -
ceviz içi ,SlMiT

Lebeni çorba, tepsi kebabl,
bostana, halka tath

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

l 9. l 0.2019

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

Etli kabak yemeği, patatesli
tepsi böreği, yoğurt, aŞure

Lebeni çorba, et kavurma
nohutlu bulgü pilav bosta-
na

l 0, 10.20 l 9
Perşembe

süt, Söğüş, b. peynir, haş.
yumurta, .siyah Zeytin, ek-
mek

Mercimek çorba, İnegöl
köfte, dom. soslu kaİüşık
kızartma, ayran

Yoğurtlu etli patates, dom
bulguı pilav akdeniz salata,

şeftali
l1.10.20l9
Cuma

Çay, söğüş, b. peynir, haş.
yumufta, , S. zeytin, Po-
ĞAÇA

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

Mantar]ı tavuk sote, ş.üi
pirinç pi]av, yoğurt, karpuz

l2.10.20l9
CumalteSi

il. n ekmek

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

Ezogelin çorba, firında
§ebzeli tavuk baget, ay-
ran, dondurma

Kapama piıavı, imamba-
yıldı yoğurt, kırmızı erik

Aj ıiı.Uz.\iy lte$n
H]rldl[jll

l.rıİ,ı,ıı ,ft,.s ]a3iaıe:I



l3. l0.20l9
Pazar

Etli kabak musakka, peynir-
li tepsi böreği, aylan, aşure

14.]0-20]9
pazartesi

MERCiMEK ÇoRBA.
beyaz peynir, haş, yumuüla,
yeşil zeytin, ,ekmek

Ezogelin çorba, ta\,uk kül_
bastı (elma dilimi patates

çoban Salata, a}Tan

Parmak kebabı, ş li bulgur
pilav ayran, üZüm

15.10.20l9
Salı

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

Özbek pilav, imambayıldı,
yoğurt, revani

köfte, kıst, ayran,izmir
karpuz

16.10.2019

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

Mercimek çorba,
etli Saçma tava,
karpuz

kuşbaşı
yoğurt,

Yayla çorba, tavuk biftek
(bibeı kızartma),börülce
salatası dondurma

l 7. 10,20 l9
Perşembe

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

Ezogelin çorba, fırında kuru
köfte, yoğurtlu karışlk kı-
zaıtma, dondurrna

DomatesIi
etli biber
kavun

şehdye çolba,
dolma, yoğurt,

18, l0.2019
Cuma

Çay, b. peyniI haş .yumuıla,
5. ze}tin, mandalina, PO-
ĞAÇA

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

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

19.10.20l9
cumartesi

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

Fırında taı.uk but, safianlı
iç pilav, çoban salata, ayran

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

20. l0.2019
Pazar

Çay, söğüş, PEYNiRLi
MUSKA BÖRİK, haş
,yumurta,,siyah zeytin

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

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

21.|0.2019
pazartesi

EZOGELİN ÇORBA,
meyve, kaşar peynir, haş.
yumurta, yeşil Ze)4in, ek-
mek

Orman kebap, dom. soslu
makama,
yoğurt, şeftali

Etli patlıcan güveç, ş.li pi-
rinç pilav, a}.ran şeftali

Etli bamya, melcimekli
bulgur pilav yoğurt, kırmıZı
erik

Ezogelin çorba, noh .pirinç
pi]av üZeri et tandıI, semi
zotlu domates salata, siıtlü
irmik tatlı

22.I0.20l9
Sa]ı

Ayran, menemen, kavun
beyaz peynir,
s .zeüin SiMiT

23. l0.20 ] 9

Çarşamba

SüZme mercimek çorba,
tawk çöp şiş(cips patates) ,

marullu yeşil salata, don-
durma
Etli kabak güveç, peynifli
makarna, Akdeniz salata,
yoğurt

24.10.20|9
Perşembe

Çay, PATATES- BiBER
KIZARTMA, haş .yumurta,
b. peynir, s. zeytjn, ekmek

İzmir köfte, kısır, ayran,
kavun

Kamıyarık, ş.li pirinç pilav,
yoğurt, üZüm

Ezogelin çorba, frrında
kıymalı patates ofurtma,
akdeniz salata, yoğurt

süt, Söğüş, haş. yumurta,
üçgen peynir, yeşil zeyin
PoGAÇA

Nohutlu pirinç pilav üzeri
tavuk döner, çoban salata
alran revani

Ta\,ı.ıklu domates sote, no-
hutlu bulgul pilavı, ayran,
üZüm

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

Lebeni çorba, sade pirinç
pilav üzeri et tandıI, marul-
lu domates salata, yoğurt,
karpuz

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

2,7 .I0.2019
Pazar

Çay, söğüş, PEYNİRLi
MUSKA BÖREK, haş

.}ı.]murta, .siyah zeytin

Lebeni çorba, kıy. pathcan
söğürme, bostana, revani

Domatesli şehriye çorba,
kağlt k9babı, ayran, kavun

2 8. 1 0.201 9
PazaıleSi

EZOGELIN ÇORBA,
meyve, kaşar peynir, baş.
yumurta, yeşil zeytin, ek-
mek

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

Çay, NOHUT SALATA-
Sl, b. peynir, haş. yumur-
ta s. zeYtin, ekmek

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

29.10.20l9
Salı

Ezogelin çorba, .pirinç pi
lav üZeri et tandıI, semiz
otlu domates salata, ayran

Karnıyarık, ş,li pirinç pilav,
yoğurt üzüm

30.10.20l9
Çarşamba

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

th. 1irt.
IAli

s
H1

.];:|:j,;]
a ]]ajtaıesi

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

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

Süt, meyve, b .peynir, ,

tereyağı- bal, ekmek
Lebeni çorba çütür tavuk
pirinç pilav, çoban salata
dondurma

25.10.2019
cuma

26.|0.20],9
cumartesi



31.]0-20ls
Perşembe

Süt, meyve, b, peynir, haş.
yumurta, teleyağl,-ba],
ekmek

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

Flrında kuru et köfte, sal.
bulgur pilav, dom. soslu
kanşık kızartma, ay,an

2019 KASIM AYI NORMAL YEMEK LİsTEsi

TARİH SABAHKAHVALTI öĞLE YEMEĞi AKŞAM YEMEĞi

01.11,20l9
Cuma

Çay, söğüş, haş ,yumurta, b.
peynil, s, Zeytin, ekmek

Mercimek çorba, soğan
kebabı, ayran, tulumba tat]ı

Taıuklu kağıt kebabı, dom.
soslu makama, yoğurt, por-
takal

02.11.20i9
cumaıtesi

Süt, söğüş, haş. yumuta,
üçgen peynf ,yeşil Zeytin
,PoĞAÇA

Fürında ta\uk but, iç pilav
,meVSim salata, a)Tan

Etli kuru fasulye ş.li pirinç
pilav, furşu , a}Tan

03.11.2019
Pazar

Süt, poılakal, üçgen peynir,
haş. yumurta, yeşil. Ze}.tin
ekmek

Etli yoğurtlu patates yeme-

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

Süzme melcimek çorba,
taıırk kavurma, nohutlu
bulgur pilav ,yoğurt

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

Etli nohut yahni Sade pirinç
pilav, furşu, yoğurt

Yayla çorba, et rosto,( pa-
tates haşlama), mor iahanalı
marul Salata, aşule

05.11.2019
Salı

EZOGELIN çolba ,haş.
yumurta ,b. peyniI, s .siyah
ze}tin , elma ,ekmek

İzmir köfte, sade pirinç
pilav, mor lahanalı havuçlu
marul salata, a}.ran

Mercimek çorba, fırında
levrek- çupıa
alabalık(fasulye piyaz)
,rokah yeşil salata, tmik
helva

06.11,2019

Çarşamba
Süt,, meyve, b .peynir, haş.
yumuıta, tereyağı,-
bal.SiMiT

Havuçlu arpa şehriyeli yo-

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

Etli türlü, ş.li pilinç pilav,
aylan, portakal

01 .l1.2019
Perşembe

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

Ezogelin çorba, biber dol-
ma, yoğurt, elma

Süzme mercimek çorba
nohutlu bulgur pilav üzeri
ta\ı_ık tandır, marul salata,
a}Tan

08,l 1.2019
Cuma

Çay ,söğüş ,kaşar peyıir,
haş .yumuıla, k .kayıSı
ceviz içi, ekmek

09. l 1.20l9
Cumaılesi

Süt,, poıtakal haş yumurta

,üçgen peynil, yeşil zeytin
PoĞAÇA

Fırında sebzeli tavuk güveç

,Sade bulgur pilav ,ayran,
poılakal

Ezogelin çorba meyhane
pilavı akdeniz salata, yoğurt

l0,11.20l9
Pazal

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

Etli patates sote, ş.li pirinç
pilav, a),ran, portakal

Mercimek çorba, şinitzel,
bol yeşilli patates salata,
ayran

kebap, peynirli
akdeniz salata,

Bahçıvan
makarna,
ayran

11.11.20l9
pazartesi

Meyve suyu, söğüş
,PATATESLi BoHÇA
BÖREK, haş. yumufa, y
Zeytin , ekmek

Salçalı arpa şehriye çorba,
ta!.uk midye ,haı.uçlu pi-
rinç pilav, salata]lk Aaçığı

12.||.2019
Sa]ı

YAYLA ÇORBA, meyve,
b .peynir, haş. yumuıta,
teleyağı- bal ekmek

elbasan
Salatasr

çorba,
börülAe

Ezogelin
tava
,aylan

Etli bamya, pirinç pilav,
yoğurt, elma

Etli kabak yemeği, peyrıirli
bohça böreği, yoğurtlu ha-
\,ı.1ç kzartma, halka tatlt

l3.11.2019
Çarşamba

Süt, Söğiiş ,b. peynir,
haş..yumurta , siyah Zeytin
.SiMiT

Yayla çorba, içli köfte
,mevsim salata,baklava

l'|cryenDinIJz_

çİ§Altr;
iie9;ün

,,Ja.]ajjrlas]
ü.,,Ç!,,,!.:ffL

04.11.20l9
pazartesi

Çoban kaıurma, ş.li bulgur
pilav, a},ran, portakal

Boranı, ş.li pirinç pilav,
yoğurt,elma


