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 دانشگاه فساپخت و پخش غذای دانشجویان  تهیه مواد، قرارداد
  

 طرفین قرارداد:  :1 ماده
 قسمت پس از برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار تکمیل خواهد شد.اين 

 

 :: موضوع قرارداد )موضوع و محل اجرای قرارداد(2ماده

 :استزير به شرح  غذا پخت و پخش  هامور مربوط ب تمامی شاملموضوع قرارداد 

اولیه الزم برای پخت و پخش صبحانه، ناهار و شام و ساير اقالم مصرفی مورد استفاده در  موادعبارت است از خريد و تحويل تمامی  -

های دانشگاه از قبیل لوازم و مواد بهداشتی، تنظیفی و وسايل و ابزار کاری مصرفی و .....، و تحويل آنها به پیمانکار آشپزخانه و غذاخوری

 پخت غذا. 

 شستشو، کردن، پاك اعم از) سازی مواد اولیهو آمادهساعت قبل از پخت(  22) پیش نگهداری به مدت امور مربوط به نگهداری  تمامی -

 غذا. پختجهت گندزدايی و ....(  و خردکردن کندن، پوست

در  (،1 , 5شماره  )پیوستيی دانشجو یمواد و پخت غذا یسازنامه آماده وهیشاستاندارد های کشور و  قوانین و تمامیمطابق غذا  پخت -

 .استمحلهايی که مورد تأيید کارفرما  ساير وسلف سرويس خواهران و  سلف سرويس برادرانو دانشگاه  مرکزیی آشپزخانه ها

  سرويس خواهرانسلف  وسرويس برادران سلف و دانشگاه مرکزی خوری های  در غذا...... و  دسر غذا، پخش به مربوط امور تمامی انجام -

 های مورد نظر کارفرما .و ساير محل

آيین مطابق  اماکن مربوط ساير ياد شده و غذاخوری هایو محوطه اطراف آشپزخانه مور خدماتی و نظافتی درآشپزخانه ا تمامیانجام  -

 (3شماره )پیوست  مورد نظر کارفرمابهداشتی نامه 

 

 :: مدت قرارداد3ماده 

 . استروز ( پنج) 5ماه )ده(  10بمدت    31/00/1002 لغایت 22/06/1001مدت قرارداد از تاریخ  

 .است: آخرين روز قرارداد با پايان نیمسال دوم تحصیلی )مطابق تقويم آموزشی دانشگاه( و به تشخیص کارفرما قابل تغییر  1تبصره 

 .است تمديد تعديل و قابلطبق همین قرارداد  نیاز کارفرما متناسب با: در صورت نیاز کارفرما به ارائه غذا در طول تابستان، اين قرارداد  2تبصره 

 ندارد. سفارش غذا بر مبنی تعهدی و پیش بینی نشده، دانشگاه دانشگاهی، عمومی تعطیالت ايام در : 3تبصره 

 

  گردد.میتعیین  بر اساس حجم کار به شرح زيرپخت و پخش غذای دانشجويان مبلغ پايه قرارداد   :: مبلغ قرارداد0ماده 

میلیارد ریال( خواهد  صد)یک ریال بحروف 000/000/000/100/-به صورت تقریبی روز (پنج) 5و   ماه)ده(  10کل مبلغ قرارداد به ازای  -

 .بود

 باشد:میبشرح ذيل  حجم کار در کل مدت قرارداد -

 پرس 000/50/  صبحانه : کل تقريبی تعداد   

 پرس 000/130/   ناهار :  کل تقريبی تعداد   

 پرس  000/90/        شام:کل تقريبی تعداد   

و فرم های آنالیز و اسناد و مدارك مورد نیاز امور مالی، پس از گواهی انجام کار ماهانه از سوی ناظر دستگاه قرارداد بر اساس مفاد  پرداخت  -

 .دانشجوئی و دستور رياست محترم دانشگاه و پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت خواهد بود محترم اجرائی و تائید مديريت يا معاون

 )صورتحساب( کار ماهانه پیمانکار مشخص می گردد.   تیماه قرارداد پس از ارائه آخرين صورت وضع 10ضمناَ مبلغ قطعی  -

 .استمبلغ کل قرارداد درصد  25تا  ،ز به افزايش يا کاهشین نامه مالی و معامالتی دانشگاه مجابا رعايت آي کارفرما -
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 حسن انجام کار : ضمانت5ماده 

را نقداً به حساب سپرده دانشگاه واريز  درصد کل قرارداد (ده) 10 میزانجهت ضمانت حسن اجرای تعهدات قرارداد، پیمانکار موظف است ( 1-5

 ماه 3از زمان شروع قرارداد تا  دياعتبار ضمانت نامه بادر زمان عقد قرارداد تحويل دانشگاه نمايد. معتبر نموده و يا به صورت ضمانت نامه بانکی 

 بعد از اتمام قرارداد باشد.

)طبق ديگر مراجع ذيربط  سازمان تأمین اجتماعی و صورت ارائه مفاصاحساب از پايان مدت قرارداد و در در سپرده حسن اجرای تعهدات (2-5

 پیمانکار مسترد خواهد شد. با کار فرما، به و همچنین تسويه حساب کاملقانون( 

ضبط و  کارفرما مجاز است وجه ضمانت نامه را به نفع خود ،(قرارداد پیمانکار )ذکر شده درتوسط هر يک از تعهدات اجرا نشدن در صورت ( 3-5

  ندارد. حق هیچ گونه اعتراضیکارسازی نمايد و پیمانکار 

 ده میلیارد) روفبحریال  000/000/000/10/-ضمنا پیمانکار بمنظور انجام حسن تعهدات خود یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ 

در  ماه بعد از اتمام قرارداد 3تا اعتبار  دارای تاریخ ...........شعبه  ...........بانک بعهده   -------صدور تاریخ  ..................بشماره  (ریال

 است .  تودیع نموده اختیار دانشگاه فسا 
 

 کارفرماپیمانکار و تعهدات :  6ماده 

پیش از شرروع به کار کارکنان پیمانکار، مدارك الزم از قبیل گواهی های عدم سروپ پیشینه، عدم اعتیاد، مهارت کار از سازمان   بايد کارفرما ( 1-6

سن که حنمايد، به طوریو دريافت فنی و حرفه ای، عدم ابتال به بیماری سرل، هپاتیت، ايدز و سرالمت بهداشرتی)کارت بهداشت( افراد را کنترل    

 و بهداشتی کارکنان محرز شود. شهرت صالحیت فنی

سرمايشی  م ، سیستتأسیساتکلیه پزخانه،تیک آشپسمرتبط با موضوع قرارداد اعم از  و تجهیزات و نگهداری کلیه تأسیسات ، تعمیرسرويس( 2-6

منصوبات موارد و غذا، ملزومات سرالنهای غذا خوری و ساير   پخشو خط  تجهیزات آشرپزخانه و موارد آسرانسرور و کلیه    ،سرردخانه  ،و گرمايشری 

 .  باشدمی پیمانکارعهده  بربه کاربری آشپزخانه دارد مورد استفاده و که تحويلی 

ملزومات جهت نگهداری و پخت و پخش مواد غذايی ، تجهیزات و ظروف لوازم و موضررروع قرارداد، تجهیزات کلیه ( پیمرانکار موظف اسرررت  3-6

 جهت پخت و پخش غذای دانشجويان را تامین و مورد استفاده خود قرار دهد. آشپزخانه

 باشد و کارفرما هیچ گونه تعهدی در اين خصوص ندارد.( پرداخت  کلیه حقوق و مزايای تحت امر شرکت بر عهده پیمانکار می4-6

 جبران خسارت ، هزينهسیسات و تجهیزات کارفرما وارد شودخساراتی به تأ عوامل ویانگاری پیمانکار و يا دلیل سهله در مواردی که ب :1تبصره

 نامه بانکی پیمانکار کسر نمايد.کارفرما مجاز است از اولین پرداخت و يا هرگونه مطالبات و ضمانت وبوده  به عهده پیمانکار

 . نمايدبه پیمانکار اعالم  مکتوببه صورت  و تغییرات احتمالی راو دسر  غذا پخش هایساعت بايدکارفرما ( 3-6

 ساعت قبل، آمار غذا را به پیمانکار اعالم نمايد.  3 بايد ( کارفرما4-6

دانشجويی، اردوهای مختلف و افزايش تعداد دانشجويان بیش از آمار تعیین شده در قرارداد  مراسما، هغذای همايش پخت و پخش آمار تبصره :     

 شد.ساعت قبل، به پیمانکار اطالع داده خواهد  2حداقل 

 روز قبل به پیمانکار ابالغ نمايد. 1حداقل و را تهیه و تنظیم نمودهبرنامه غذايی  بايد( کارفرما 5-6

ماه   3جام مراحل قانونی، حداکثر تا مدت های انجام خدمات را طبق قرارداد از محل اعتبارات تخصیص يافته و پس از انهزينه بايد( کارفرما 6-6

 س از تايید صورت وضعیت پرداخت نمايد. پ

 .به پیمانکار ابالغ نمايدغذا  و پخش يیدانشجو یو پخت غذا مواد یسازنامه آمادهوهیش همراهبه را آن  و آنالیزها غذا فهرست بايد( کارفرما 2-6

 (5و  4شمار  های )پیوست

 د.گردیمانکار ابالغ مینوع، آنالیز و روش پخت غذا توسط کارفرما به پ ،قرارداد در طول مدتهرگونه تغییر  :2تبصره

 .معرفی نمايد به پیمانکار به صورت مکتوبيک نفر را به عنوان نماينده تام االختیار خود  بايد( کارفرما 9-6

 انرژی )برق و گاز(، آب و تلفن اقدام نمايد.کارفرما بايد نسبت به نصب کنتور فرعی جهت محاسبه هزينه حامل های  (8-6

 نمايد. پیمانکار معرفی )حقیقی يا حقوقی( را به عنوان ناظر به  فرد يا افراد ،حسب کمیت و کیفیت موضوع قرارداد بايدکارفرما ( 10-6
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تمامی تعهدات  بايد 12/94/ 15/ ه تاريخ  36613/ت و 94515 شماره نامه هیات وزيران بهيب تصو2ماده  4 تبصره  وفق بايد پیمانکار (11-6

 و مراحل مدارك ،حق بیمه و مالیاتپرداختی رسید پرسنلی کارکنان پیمانکار مربوط به قانون کار، تامین اجتماعی بر عهده پیمانکار است و 

 .نخواهد داشتکارکنان پیمانکار  در خصوص ونه تعهدیو دانشگاه هیچ گ .تحويل دهد يربط دريافت و به کارفرمارا از سازمانهای ذبهداشتی 

پیمانکار موظف است اماکن و تجهیزات و منصوبات و وسايل  به پیمانکار امانت دهد.ای موظف است اماکن مورد نیاز را طی صورتجلسه کارفرما(12-6

 پايان قرارداد طبق صورتجلسه تحويل کارفرما نمايد.ولوازم موضوع قرارداد را به همان صورت)سالم يا معیوب( که تحويل گرفته است پس از 

 باشد.قانونی و مالیات اين قرارداد بر عهده پیمانکار می کسوراتپرداخت کلیه  ( 14-6

پیوست  (ب، )انداردها و شاخصه های الزامی مواد غذايیتاس 1 شماره پیوست (الف) است عبارتند از: و الزم االجراکه جزپ الينفک قرارداد  ها پیوست

پیوست (ث) آنالیز غذاها وغذاها  فهرست 4 شماره پیوست( ت)، فهرست تخلفات و جرائم 3 شماره وست( پیپ )آيین نامه بهداشتی غذايی  2 شماره

 .به همراه قیمت لیست غذايی دانشجويان  - 6و پیوست شماره  شیوه نامه آماده سازی مواد اولیه و پخت غذای دانشجويی 5 شماره 

 

 : تعهدات پیمانکار2ماده 

 نیروی انسانی

ه را کتباً بخود  (واجد شرايط و با تجربه کافی)نماينده تام االختیار  ،پیمانکار متعهد می شود به منظور حسن انجام تعهدات اين قرارداد (1-2

 در محل حاضر باشد. نماينده پیمانکار موظف است در تمام ساعات کار نمايد.کارفرما معرفی 

لیتی که بر اساس اين قرارداد بر عهده پیمانکار است نمی شرررود و پیمانکررررار در هر حال ؤووجود نماينده پیمانکار باعث سلب مس-3تبصره: 

 .است ی کامل مواد و شرايط قراردادول اجراؤمس

ه بشود  اعالم می که از طرف کارفرمابه تعداد و ترکیبی  را ردادانجام خدمات موضوع قرا برایمورد نیاز  کار متعهد می شود کارکنانپیمان(2-2

 هزينه خود استخدام نمايد.

طوريکه حسن شهرت و ه ارائه نمايد برا  ذکر شده 6-11مدارکی که در بند  ،کارکنان خود پیش از شروع به کار است موظفپیمانکار ( 3-2

 .محرز گردد کارکنان فنی و بهداشتی –صالحیت اخالقی

ملزم به نصب کارت بر روی روپوش )در  کارکناننمايد و  صادر يی عکس دارکارت شناسا( پیمانکار موظف است برای شناسايی کارکنان خود 4-2

 .هستندسمت چپ( 
 وضع شده از سوی کارفرما را رعايت نمايند. و ثبت حضور و غیاب کارکنان خود را ملزم نمايد تمامی مقررات مربوط به تردد بايدپیمانکار  (5-2

 به عهده پیمانکار  ،حقوق و مزايای قانونی وی تمامیبه کار گیرد. بديهی است پرداخت  را بهداشتپیمانکار موظف است در طول مدت قرارداد کارشناس ( 6-2

 و درکل زير نظر اداره تغذيه دانشگاه کار نمايد، و تمام مرخصی و ورود و خروج ايشان با نظارت و اجازه اداره تغذيه دانشگاه باشد. است

ل تحوي کارفرمابه  ،بررسی صالحیت آنان مدارك درخواستی جهت را به همراهلیست کارکنان خود  روز قبل از شروع قرارداد، 2  موظف استپیمانکار  (2-2

 .نمايد 

 انجام دهد. کارفرماهر گونه تغییر و يا جابجايی کارگران را با اطالع و هماهنگی و تأيید پیمانکار موظف است ( 9-2

ع قرارداد را نامناسب چنانچه کارفرما در طول مدت قرارداد در مواردی کارکنان شاغل در موضو و است ال و رفتار کارکنان خودول اعمپیمانکار مسؤ( 8-2

 نسبت به جايگزين نمودن ايشان اقدام نمايد.سريعاً  بايد، پیمانکار دهد تشخیص 

 د. گیر کارهب پخت و پخش در امر را نیروهای خدماتی و نظافتی   نبايد پیمانکار ( 10-2

 را تأمین نمايد. خود  کارکنان ساير مايحتاج متعارفو  لباس کار ،سرويس اياب و ذهاب ،تغذيه های رفاهی شامل هزينه تمامیپیمانکار موظف است ( 11-2

 .جلوگیری نمايدبه هنگام شب در محل کار  کنان خودبیتوته کاراز  ،تحت هر شرايطپیمانکار موظف است ( 12-2

را ملزم نمايد در کالسهای  ، آنهاخود کارکنانآموزش های تخصصی و حرفه ای الزم و مستمر  برای ضمن برگزاری دوره های پیمانکار موظف است ( 13-2

 اونت دانشجويی برگزار می گردد، شرکت نمايند.آموزش بهداشت که توسط حوزه مع

مین نیروی و بنابر نظر کارفرما نسبت به تأ با کارفرما هماهنگی نمايد قبالً کنانکارروز  3 برای مرخصی بیش از پیمانکار موظف است( 14-2

 جايگزين اقدام نمايد.

ی نظارت و سرکش بايددر اين راستا  و شونداست ترتیبی اتخاذ نمايد کارکنان تحت امر به موقع در محل کار خود حاضر  وظفپیمانکار م( 15-2

 داشته باشد. ايشانمر بر نحوه عملکرد مست
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 را که در اشخاص ثالثیو  انباردار، رانندهشامل مدير عامل، حسابدار، سرکارگر، ابواب جمعی خود،  کارکنان و تمامیپیمانکار موظف است ( 16-2

بروز که در صورت به طوری دهد قرارهای متناسب به لحاظ احتمال بروز حوادث، تحت پوشش بیمه  و يا تردد می نمايند، دارند محل کارحضور

 تعهدی نخواهد داشت.ولیت و ارفرما در اين راستا هیچ گونه مسؤبديهی است ک حادثه کفاف جبران تمامی غرامت را بنمايد.

بديهی  ،توسط کارفرما نداشته باشد شو کارکنان خود به کارگیری در مورد ادعايیه هیچگون ،با اتمام مدت قرارداد يا فسخ آن شود،پیمانکار متعهد می( 12-2

ای الزم و مستمر را به کارکنان ارائه نموده حرفهپیمانکار موظف است آموزش های تخصصی و . و اين بابت هیچ گونه تعهدی متوجه کارفرما نخواهد بود ازاست 

 کارگیری کارگران بدون تجربه، اخراج شده توسط کارفرما، دارای سوپ سابقه شغلی و اخالقی و بدون تأيید کارفرما خودداری نمايدو از به

مخصوص پخت غذا و اونیفورم مخصوص فورم مرتب و تمیز )اونی ،متحدالشکل ،لباس کار مناسب طبق نظر کارفرما پیمانکار موظف است( 19-2

..(  )مانند صابون و حوله و وسايل بهداشتی تمامیغذا( چکمه و کفش مناسب، روپوش، کاله سفید، دستکش، دمپايی، پیش بند، ماسک و  پخش

کارکنان خود تهیه و در اختیار آنان قرار دهد. کارکنان پیمانکار در  تمامیتعداد کافی برای  به( 2 شماره )مطابق پیوستفردی و ايمنی و حفاظتی 

 .ستا. شستشو و نظافت وسايل مزبور نیز به عهده پیمانکار هستندحین انجام کار ملزم به استفاده از وسايل فوق و رعايت دقیق نظافت شخصی 

حقوق کارکنان خود را داشته باشد و موظف است که حقوق کارکنان خود  هزينه قرارداد و ماه  3پیمانکار بايد توان مالی پرداخت حداقل ( 18-2

ط و يا از طريق ضب تواند در صورت مطلع شدن رأساً از مطالبات پیمانکارصورت دانشگاه میرا حداکثر تا پنجم هر ماه پرداخت نمايد و در غیر اين

 .نسبت به پرداخت حقوق اين افراد اقدام نمايد ،و کارسازی ضمانت نامه بانکی حسن انجام کار به نفع دانشگاه

چنانچه پیمانکار در طول مدت پیمان، دستمزد و مزايای کارکنان خود را در موعد مقرر به هر دلیل پرداخت ننمايد و در اين خصوص آرائی ( 20-2

گونه مطالبات و ضمانتنامه بانکی پیمانکار کسر و از مراجع ذيصالح به نفع کارکنان مربوطه صادر گردد، مبلغ مربوط از اولین پرداخت و يا هر

 مستقیماً حسب حکم صادره، به کارکنان ذينفع و يا به مراجع ذيصالح اجرائی پرداخت خواهد شد.   

و  یکارکنان خود را که به تأيید سازمان تأمین اجتماع قوق و رسید بیمه و مالیاتیمانکار مکلف است ماهانه تصوير لیست پرداخت حپ( 21-2

 به کارفرما ارائه نمايد. ،دارايی رسیده باشد

حقوق و مزايای قانونی کارگران خود اعم از حقوق و  تمامیاين قرارداد  6-11و طبق بند قانون کار  32 و 9مطابق ماده  بايدکار یمانپ( 22-2

به حساب بانکی آنان نزد يکی از بانکهای  دستمزد، اضافه کاری، تعطیل کاری، حق شیفت، عیدی، پاداش، لباس، بن خوار و بار و غیره را منحصراً

 .د پرداختی( تحويل نمايدفیش حقوقی )به تفکیک موار ،و دانشگاهمعتبر واريز نمايد و به هريک از کارگران خود 

ش تحت پوش کارکنان مطالباتو  و مفاصا حساب مالیات بیمه، پايان قرارداد تسويه حساب صورت فسخ، لغو و ياپیمانکار موظف است در (23-2

 خود را به کارفرما ارائه نمايد.

 بهداشت :

ه يکی يا مبتال ب بوده و که دارای زخم باز کارکنانیخود را به کارفرما ارايه نمايد و از فعالیت  کنانرش بیماری کارف است گزاپیمانکار موظ( 24-2

 . جلوگیری نمايد پخش و پختدر امر  بهبود کامل از بیماری های واگیردار و انگلی باشند، تا

آيین نامه  اصول بهداشتی را مطابق تمامیغذا  پخشپخت و در فرآيند آماده سازی مواد اولیه، هستند موظف و کارکنان وی پیمانکار ( 25-2

 رعايت نمايند . (2 شماره )پیوست یبهداشت
ن و ساير اماک سرويس های بهداشتی ،یغذاخور مربوط به آشپزخانه، یفضاها تمامیو سم پاشی  یضدعفون ،است نظافتموظف  مانکاریپ( 26-2

 .انجام دهد  (2ی )پیوست شمارهبهداشتنامه آيینمطابق را  مربوط

 مکانهای و حمل آن بهآشپزخانه و سالنهای غذاخوری در داخل و ضايعات غذا به صورت تفکیک شده زباله  جمع آوری موظف است مانکاریپ( 22-2

 انجام دهد . (2ی )پیوست شماره بهداشتآيین نامه مطابق را ین شده از سوی کارفرما یتع

و در صورت جلوگیری نموده ساير اماکن مربوط انبارها، سردخانه ها و در پیمانکار موظف است از ورود حیوانات، حشرات، جوندگان و ... ( 29-2

 آوری يا امحاپ آنان اقدام نمايد.مشاهده، نسبت به جمع

 .خودداری نمايند ساير اماکن مربوط و خوریسالنهای غذا ،محلهای آشپزی از استعمال دخانیات دروی موظفند کارکنان  پیمانکار و (28-2

 جلوگیری مؤثر دراين امر به عهده پیمانکار است.
طابق مرا  ی و ساير اماکن مربوطهغذاخور مربوط به آشپزخانه، و لوازم تجهیزات تمامی یضدعفون ، شستشو وموظف است نظافت مانکاریپ (30-2

 انجام دهد . (2ی )پیوست شماره بهداشتنامه آيین
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ورت صدر نمايد.  جلوگیریاز ورود افراد متفرقه به داخل فضای آشپزخانه  و ايمنی به منظور رعايت موارد بهداشتی (  پیمانکار موظف است13-7

  .استمقدور کارفرما  از فضای آشپزخانه صرفا با مجوز لزوم بازديد

ولیت وقوع هرگونه حادثه يا صدمه احتمالی به ؤمسو  استکارکنان پیمانکار الزامی  تمامیبرای  ،ايمنی و بهداشت کاررعايت مقررات ( 32-2

رما و کارف است سارات وارده به عهده پیمانکارقرارداد و جبران خ با موضوعرابطه  پیمانکار، کارکنان، اشخاص ثالث و اموال آنان در زمان انجام کار در

 شخص ثالث محسوب می گردند. و کارکنان دانشگاه تادانان، اسدانشجوي ،در اين مورد تعهدی ندارد

زخانه و آشپ تجهیزاتو ساير لوازم و گازی برقی،سیسات أايمنی در خصوص استفاده صحیح از تنکات   هستندموظف و عوامل وی پیمانکار ( 33-2

 .استولیت ناشی از عدم رعايت اين بند به عهده پیمانکار ؤرا رعايت نموده و مس غذاخوری

و  غذا فراهم نمايد پخشهای کمک های اولیه همراه با مواد و وسايل مورد نیاز آن را در آشپزخانه و محل است جعبه وظفپیمانکار م (34-2

 آن را به روز نگه دارد.( 2ی )پیوست شماره بهداشتنامه آيینهمواره مطابق 

 بايد اقدامات به عهده پیمانکار بوده و شاغل در موضوع قرارداد کارکنان فوت و منجر به جرح، نقص عضووادث حعواقب ناشی ازهر گونه ( 35-2

خواهد ولیتی متوجه کارفرما نؤرا پیگری نمايد و از اين بابت هیچ مس حادثه و عمر از کار افتادگی،بیمه  عوايد برقراری تشريفات اداری  و بابتالزم 

 .بود

 .ديد نصب نمايد ها را در تابلوهای مناسب، در معرضشاغل در آشپزخانه و غذاخوری کارکنانهای بهداشتی تمامی کار ار موظف است( پیمانک36-2

کارفرما مجاز می باشرد در صرورت بروز نارضايتی گروهی يا جمعی دانشجويان يا کارکنان از کیفیت بهداشتی يا کمیت غذای طبخ و   -0تبصرره: 

 غذای آن وعده از صورت حساب پیمانکار کسر نمايد .توزيع شده با ارائه مدارك معتبر کل هزينه مربوط به 

در صورتیکه کارفرما به عللی نیازمند پخت و پخش غذا در موارد خاص از قبیل اعیاد و مراسم و سمینارها به هر تعداد باشد پیمانکار -5تبصرره:  

 موظف به انجام آن بر اساس مبلغ  همین قرارداد است.

 سایر تعهدات پیمانکار 

سرويس های بهداشتی  ،از سالنهای غذاخوری، آشپزخانه به همراه نماينده کارفرما ،اداست قبل از شروع موضوع قرارد پیمانکار موظف (32-2

تجهیزات، تأسیسات، دستگاهها، امکانات، وسايل،  تمامیهای مورد نظر و بازديد به عمل آورده و محل ،مربوطه و محلهای مرتبط با موضوع قرارداد

 موجود در آنها را طی صورتجلسه )به تفکیک سالم و معیوب( تحويل بگیرد.ابزار 

 .را نداردامکانات موجود  جابجايی وغذا  پخش سالن  ،پیمانکار حق هیچ گونه دخل و تصرف در محل آشپزخانهتبصره : 

نهايت دقت را به در اين قرارداد و قرارداد سالهای قبل  2-32در بند ، موارد ذکر شده تمامی پیمانکار موظف است در حفظ و نگهداری (39-2

عیناً تحويل کارفرما نمايرررد و چنانچه در زمان اجرای موضوع  ،عمل آورد و پس از اتمام قرارداد تمامی آنها را همانگونه که تحويل گرفته

مین ضرر و زيان و خسارت وارده خواهد بود. در غیر مانکار ملزم به تأ، پیبه کارفرما وارد گردد کارکنان پیمانکارقرارداد خسارتی از طريق 

 تواند میزان خسارت وارده را از مطالبات و يا ضمانت نامه پیمانکار کسر نمايد.اينصورت کارفرما می

ت و ، تجهیزااتوماسیون تغذيهدر خصوص کسب اطالعات و آموزشهای الزم در مورد سیستم با هماهنگی کارفرما پیمانکار موظف است  (38-2

 وقموارد فاز نحوه استفاده و کارکنان وی عواقب ناشی از عدم اطالع پیمانکار  مسؤولیتمورد استفاده در موضوع قرارداد اقدام نمايد و  دستگاه های

 .استبه عهده پیمانکار 

ونه هر گنحوه اجرای  ر،کا شرايط ،آنها، تسهیالت محلی به از موقعیت و چگونگی محل کار، وسايل و نحوه دسترسی  موظف استپیمانکار ( 40-2

 آگاهی .به دست آورد، آگاهی کامل موضوع قراردادبه موقع  در اجرای صحیح و موثر عوامل یو تمام غذا پخشو  پختبرای تهیه و ضروری  خدمات

 از اين بابت پذيرفته نخواهد شد هوجوه اضاف مطالبهو  اعتراضهر گونه بود و  نخواهد ویولیت سؤبه هیچ وجه رافع م باالموارد پیمانکار از  نداشتن

. 

عمومی حاکم برقراردادها  عدقوا معامالتی دانشگاهها و مقررات مالی و مشمول قوانین و ،مواردی که دراين قرارداد به آنها اشاره نشده است (41-2

 و توافق طرفین خواهد بود.

کار جزپ الينفک اين قرارداد بوده و پیمان ه،مناقصه و ساير پیوستهای مربوط که همگی به تأيید پیمانکار رسیدشرايط عمومی و اختصاصی ( 42-2

 .استملزم به رعايت آن 
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به عهده از محاسبه  پسهای غذاخوری و آشپزخانه و ساير اماکن مربوط هزينه های آب، برق، گاز و ساير حاملهای انرژی در سالن ( پرداخت43-2

  است. کارفرما

 ا نخواهد داشت.اجرای موضوع قرارداد رهیچ شرايطی حق استنکاف از ( پیمانکار تحت 44-2

ید به نماينده کارفرما ارائه نمايد. أيجهت ت های هر ماه را حداکثر تا سومین روز ماه بعدی تنظیم وپیمانکار موظف است صورت وضعیت( 45-2

توانايی مالی ادامه تعهدات خود  بايدپیمانکار در هر صورت خواهد شد پرداخت مراحل اداری الزم  اجرایصورت وضعیت مربوط به هر ماه پس از 

 را داشته باشد. 

به  قراردادمدت در طول و ... را  دانشجويی، اردوهای مختلف مراسمها، غذای همايش پخت و پخش( پیمانکار موظف است با اعالم کارفرما 46-2

 . یستموضوع قرارداد بدون کسب مجوز کتبی از کارفرما ن غذا خارج ازپخت و پخش پیمانکار مجاز به بديهی است  .انجام دهد  نحو احسن

جهت اجرای موضوع قرارداد و در محلهای تعیین  صرفاًرا مربوط اولیه و ساير مواد مصرفی و تجهیزات و لوازم  مواد( پیمانکار موظف است 42-2

حفظ و نگهداری  مسؤولیتدر هر صورت  را ندارد. هاو يا فروش آنموارد مذکور ارج نمودن به هیچ عنوان حق جابجايی و خ و شده استفاده نمايد

 .استمواد و تجهیزات ياد شده به عهده پیمانکار 

ام غذا اقدپخت و پخش  ،نسبت به آماده سازی ،ارائه شده توسط کارفرماغذای و آمار  بر اساس برنامه غذايی، آنالیز است پیمانکار موظف (49-2

 .برنامه غذايی و آنالیز و آمار غذاها را نخواهد داشت حق هیچگونه دخل و تصرف و تغییر  نمايد. بديهی است پیمانکار

ذا غ در تغییر اوزان غذايی يا نوع آن بنا به هر دلیلی که با موافقت کارفرما انجام شود، بايد آنالیز قیمتی آن محاسبه و در قیمت تمام شده :تبصره

 لحاظ گردد.

ين عهدی دراهیچ ت کارفرمابوده و مرتبط با موضوع قرارداد تعهدات خود نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی  تمامیول اجرای ؤپیمانکار مس(48-2

 خصوص ندارد.

ت به کنترل بنسموظف است  انکارو يا تحويل ژتون بوده و پیميا اثر انگشت در دستگاه تغذيه  ارائه کارتتحويل غذا به دانشجويان منوط به ( 50-2

 هایمطابق با گزارشمار غذای خورده شده آدقت الزم را داشته باشد. بديهی است ثبت غذای خورده شده توسط دانشجويان و تحويل ژتون 

 خواهد بود. ون تغذيه و يا شمارش ژتون یاتوماس

. در صورت اخذ مجوز، نیست غذاخوری طیدر مح رهیو غ يیمواد غذا چگونهیمجاز به عرضه و فروش ه کارفرمابدون اخذ مجوز از  پیمانکار (51-2

 خواهد شد. نییتع کارفرماآنها، با نظر  متیفروش و ق یقابل عرضه برا يیمواد غذا
 جعاله، اجاره، نمايندگی، مورد پیمان را به هیچ نحوی از انحاپ و تحت هیچ يک از عقود و الزامات حقوقی حتی صلح، تواندنمیپیمانکار ( 52-2

 .نمايدانتقال يا محول  ،به ديگری واگذار ئیو جز یکل ،به هر صورت و عنوان  يا عقد وکالت بدون اجازه کتبی دانشگاه و عاريه و

 .نمايدبه کارفرما اعالم به همراه مستندات مربوط روز کتباً  5ظرف مدت  راهر گونه تغییر در وضعیت شرکت  است پیمانکار موظف( 53-2

دی ماه  23نمايندگان،کارکنان دولت در معامالت دولتررری مصرررروب  که مشمول قانون منع مداخله وزراپ، نمايداعالم و اقرار میپیمانکار  (54-2

د کارفرما می توان ،و چنانچه خالف آن ثابت شود نیست قضايی و دولتیجزپ افراد ممنوع المعامله به حکم مراجع قضايی و شبهو همچنین  1332

 .خسارت مربوط را از پیمانکار دريافت نمايد ،عالوه بر فسخ قرارداد و ضبط سپرده

و با علم و اطالع کامل از جزئیات اين قرارداد را امضاپ  اطالع کامل حاصل نمودهکیفیت مفاد قرارداد  و پیمانکار اقرار می نمايد که از کمیت( 55-2

 حقوق ناشی از جهل و عدم اطالع را از خود ساقط می نمايد. تمامینموده و 

 .وندشکارگران پیمانکار محسوب می هستند،کارکنانی که برای انجام امور پیمان در خدمت  تمامیقانون تأمین اجتماعی  39با توجه به ماده  (56-2

و  ستاهای ناشی از قانون کار و ساير قوانین موضوعه کشور و يا هر نوع حقوق و مزايای قانونی کارگران مزبور به عهده پیمانکار  مسؤولیت تمامی

 کارکنانقانون کار مبری است. در صورت بروز هر گونه حوادث يا سانحه برای  14ماده  1ولیتی جز در اجرای مفاد تبصره کارفرما از هرگونه مسؤ

 ولیت هزينه درمانی و خسارت قانونی به عهده پیمانکار است.پیمانکار در حین انجام وظیفه، مسؤ

تعلق می گیرد به عهده پیمانکار در طول مدت قرارداد و پس از اتمام آن کسور قانونی که به مبلغ و موضوع اين قرارداد  تمامیپرداخت ( 52-2

 است.

مفاد قرارداد را به نحو احسن اجرا نمايد. بديهی است در صورت هرگونه استنکاف پیمانکار و عوامل وی از  تمامی است پیمانکار موظف( 59-2

 شد. خواهد (3اين قرارداد ) پیوست شماره مشمول جرايم مصرح در مفاد قرارداد اجرای هر يک از 
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 شماره پیوست) يیدانشجو یمواد و پخت غذا ینامه آماده ساز وهیرا مطابق ش يیمواد غذا پخشو  یمراحل فرآور است پیمانکار موظف( 58-2

 نشود.آن ها  یمغذ زيو ر يیکه باعث کاهش ارزش غذا اجرا نمايد یبه گونه ا (2

مواد  یآماده ساز نامه وهشیهای الزامی مواد غذايی و اسانداردها و شاخصهمطابق را آماده سازی شده و خام است مواد اولیه  پیمانکار موظف( 60-2

نگهداری غیراصولی  جبران هر گونه ضرر و زيان که در اثر و نگهداری نمايدصحیح به صورت بهداشتی و  (5)پیوست شماره  يیدانشجو یو پخت غذا

 . و غیر بهداشتی به وجود آيد متوجه پیمانکار خوهد بود

 و در صورت اقدام نمايد، مورد استفاده در موضوع قراردادتجهیزات  تمامی عملکرد دوره ایدقیق و کنترل نسبت به است  پیمانکار موظف( 61-2

 . اطالع دهد کارفرما هب در اسرع وقت هرگونه اشکالوجود 

 پخشپخت و 

برای پیمانکار الزامی است و در صورت تخلف با پیمانکار طبق مقررات  غذاپخت و پخش رعايت تمام قوانین شرع مقدس اسالم در مورد ( 62-2

 رفتار خواهد شد.

 کنانکارتوسط  دبايغذای خواهران دانشجو  پخش ضمناًمجرب و متخصص استفاده نمايد.  ،ايرانی، پیمانکار موظف است از نیروهای مسلمان( 63-2

 .زن صورت گیرد

 در اختیار کارفرما قراردهد.  در هر وعده غذايی يک پرس کامل مربوط به آن وعده را جهت آنالیزها و آزمونهای احتمالی پیمانکار موظف است( 64-2

بخشنامه ها و مقررات و ضوابط بهداشتی مصوب وزارت  تمامی ،آيین نامه های پیوست قرارداد تمامیاجرای عالوه برپیمانکار موظف است ( 65-2

 .رعايت آنها می باشداجرا و و ملزم به دانسته معتبر  راآموزش پزشکی و ارگانهای نظارتی ذيربط در خصوص موضوع قرارداد  بهداشت و درمان و

هر گونه مواد و يا غذای تهیه شده را غیر قابل مصرف تشخیص دهد، غذای تهیه شده را پس از  کارفرماکه در صورتی ( پیمانکار موظف است66-2

ه و د تهیتنظیم صورت جلسه معدوم نموده و مشابه همان غذا و يا غذای ديگر را که مورد تائید نماينده پیمانکار باشد فوراً و مجدداً به هزينه خو

 نمايد. پخش

 .بدون هماهنگی کارفرما خودداری نمايد های غذاخوریوارد نمودن هر گونه غذای تهیه شده از خارج به داخل سالناز  ( پیمانکار موظف است62-2

ابقی متوزيع  و تأمیننسبت به کار موظف است پیمان شده به میزان آمار توزيع نگردد )کسر غذا( پختهدر صورتی که به هر دلیل غذای  ( 69-2

 نخواهد داشت.در اين خصوص حق مطالبه هزينه اضافی را  اقدام نمايد وفوراً  ،غذا

 .اقدام نمايد به تعداد الزم نسبت به تهیه خودرو مسقف مناسب جهت حمل غذا ( پیمانکار موظف است68-2
را به نحو  پخشانتقال غذای پخته شده تا محل و  غذاخوریوارده به  ليوسا ريو سا يیبار و مواد غذا هیحمل و تخل( پیمانکار موظف است 20-2

 احسن اجرا نمايد.

 .نمايداستفاده دار دارای مجوز دامپزشکی از خودرو يخچال های دامی و مواد فاسد شدنیبرای حمل فرآورده ( پیمانکار موظف است21-2

 ضایعات

با نظر  ونموده  و تفکیک جمع آوری( 2شماره )پیوست ی مطابق آيین نامه بهداشترا  )زباله(غیر بازيافتی  ضايعات ( پیمانکار موظف است22-2

  دهد.انتقال به مکان مناسب  کارفرما

جمع آوری و تفکیک نموده و با نظر کارفرما به ( 2آيین نامه بهداشتی )پیوست شماره مطابق  ضايعات بازيافتی را ( پیمانکار موظف است23-2

  مکان مناسب انتقال دهد.

 .استعلق به کارفرما تم کالً بازيافتی ضايعاتاز فروش تمامی عوايد حاصل  :2تبصره

و تحويل آن به کارفرما صحیح و جلوگیری از اتالف ملزم به نگهداری  مانکاریو پ استعلق به کارفرما متمازاد  یغذامواد اولیه و  تمامی( 24-2

 .است

 وساختمان: ماشین آالت و تجهیزات

 کارمانیدر طول مدت قرارداد بر عهده پ مربوط ل، ابزار و لوازميوسا زات،یتجه سیسات،أت تمامیساختمان و از  یحفاظت و نگهدار مسؤولیت( 25-2

 .است

اين اقالم را بابت اجرای موضوع قرارداد به  بايد و صرفاًندارد  ،انجام موضوع قرارداداز  ریحق استفاده از تجهیزات تحويلی را برای غ پیمانکار (26-2

 کار گیرد.
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اران کآتش نشانی، اورژانس، سرويس، نیروهای تأسیسات تمامیبا  لزوم و با هماهنگی کارفرما همکاری الزمپیمانکار موظف است در مواقع  (22-2

 عمل آورد.ه ب و ساير عوامل فنی

 ( پیمانکار موظف است تخلیه چاه هها و چربی گیرهای آشپزخانه را انجام دهد و هزينه آن را بپردازد.29-2
 ،قوطی بازکن، رندهآبگردان،  کفگیر، مالقه، ساطور، ،چاقو :شامل بزار مصرفی جهت انجام موضوع قراردادوسايل و ا موظف است پیمانکار (28-2

 .ت  و ...را تامین نمايدقل، تیز کردن تیغه چرخ گوشمص

 مشخصات و شرایط نگهداری و حمل و نقل مواد اولیه 

دانشجويی، بايد در خريد و حمل و نقل مواد اولیه، نهايت دقت به عمل آمده و تمامی استانداردهای  با توجه به حساسیت و جايگاه ويژه غذای

ها و قوانین اداره نظارت بر مواد غذايی و سازمان دامپزشکی و استانداردهای داخلی کارفرما نامهسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران، آيینؤم

 خريدها تأيید کارشناس تغذيه )کنترل کیفیت( لحاظ شود. رعايت شود همچنین بايد در تمامی 

شرايط تولید، شرايط نگهداری و ... در فرم شماره يک )مشخصات مشخصات مواد اولیه، شامل قیمت، برند، وزن، نوع بسته بندی، کیفیت،  -

 و قیمت مواد اولیه( درج و بعنوان جزپ الينفک قرارداد، مورد توافق طرفین قرار گرفت.

. ندينمامی مطلوب عرضه  تیفیرا با ک يیمواد غذا ،یبهداشت نيمقررات و مواز تيشود که عالوه بر رعا هیته یاز اماکن ديبا هیاول مواد -

 .ی باشندبهداشت ی تايید صالحیتاستاندارد و دارا، سالم، مرغوبخريداری شده بايد  هیمواد اولدرهر حال تمامی 

 خشک و سوخته نباشد. ،دهیبه هم چسب ،ریشود که خم یخنک و بسته بند ی،زمان بند یقيتا مصرف به طر دينان از هنگام خر -

را  اد اولیهمو. پیمانکار موظف است کلیه است به عهده پیمانکاراولیه تا قبل از تحويل به کارفرما لیت هرگونه فساد و آلودگی مواد ومسؤ -

 .به صورت صحیح و بهداشتی نگهداری نمايدو ...(  2های بهداشتی و استانداردهای نگهداری مواد غذايی )پیوست شماره مطابق آيین نامه

نگهداری مواد غذايی در سردخانه بايد به صورت گروههای جداگانه و در مکانهای مختلف سردخانه صورت گیرد. اين گروهها شامل گروه  -

 .استسبزی  ت، گروه میوه ولبنیا گوشت و تخم مرغ، گروه شیر و

ته پوشش پالستکی داشبايد نگهداری سبزی به صورت نشسته و ضدعفونی نشده در سردخانه ممنوع است و سبزی موجود در سردخانه  -

 باشد. 

 خانه نگهداری شود. دبايد به صورت پوشش پالستیکی يک بار مصرف در سر شده مواد گوشتی و بخصوص گوشت چرخ تمامی -

 به سردخانه توسط دمپايی جداگانه ای که در ورودی سردخانه منظور شده، صورت گیرد.  افراد ورود و خروج -

 نظافت و بهداشت کف و ديوارهای انبار و سردخانه به صورت روزانه صورت گیرد.  -

زودتر  ،تراره مواد قديمیوبه نحوی که هم انجام گیرد first in - first outطبق قانون انبارها و سردخانه نحوه چیدمان مواد غذايی در  -

 از انبار خارج شود. 

به  یسردتا  شودباشد که حداقل ضخامت و قطر بسته بندی لحاظ  ایگونهری در سردخانه به انحوه بسته بندی مواد غذايی جهت نگهد -

 تناب شود. انباشتن مواد روی هم در سردخانه اج عمق ماده غذايی نفوذ کند. همچنین از چیدن و صورت يکسان در سطح و

 ممنوع است. و انبارها تاريخ گذشته در سردخانه  فاسد و اولیهنگهداری مواد  -

 های دامی و مواد فاسد شدنی الزامی است.دار دارای مجوز دامپزشکی برای حمل فرآوردهاستفاده از خودرو يخچال -

جهت  نهاآتحت هیچ شرايطی نبايستی از بايد نسبت به نظافت و رعايت بهداشت خودرو های مورد استفاده اقدام نموده و تبصره: پیمانکار 

 استفاده نمايد. ،و ضايعات يا هرگونه کاربری ديگر حمل زباله

ر اری و جک پالت و...... را تهیه و به کاپیمانکار بايد ابزار و وسايل الزم جهت بارگیری و تخلیه بهینه مواد اولیه، از قبیل تسمه نقاله، گ -

 گیرد.

 

 
 

 : نظارت8ماده  

به منظور نظارت  قانونی )خارج از دانشگاه(و مراجع ذيصالح غذا، کارفرما  پخت و پخش  وآماده سازی مواد اولیه در هر مرحله از فرآيند ( 1-9

و همچنین و غذا  اولیه موادکمیت و کیفیت  ،مکان و هر مرحله از تولید در هر زمان ود حتی بدون اطالع پیمانکار و عوامل آن نتوانمی ،دقیق
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در اين همکاری های الزم را موظف است بديهی است پیمانکار  .کنترل نمايدرا غذا پخت و پخش به آماده سازی مواد اولیه و  مربوطفرآيند های 

 .بعمل آوردخصوص 

ای فرآينده تمامیصورت روزانه از هب پیمانکاربه منظور نظارت دقیق بر حسن اجرای تعهدات ناظرين کارفرما موظفند نماينده کارفرما يا ( 2-9

تهیه و به بازديد و بازرسی نموده و گزارش بازديد را اماکن و ...  تمامینظافت ، غذا پخت و پخش ،سازی مواد اولیهآمادهنگهداری و مربوط به 

 ،اردهو هایايرادنواقص و رفع در خصوص  ،طرف کارفرمادر زمان تعیین شده از بديهی است پیمانکار موظف است  کارفرما و پیمانکار ارائه نمايند.

 بعمل آورد.اقدامات الزم را 

فرآيندهای  تمامیدر  بايد. اين کارشناس شودپیمانکار و يکی از ناظرين کارفرما محسوب میول فنی بعنوان مسؤ کارشناس مرتبط معرفی شده( 3-9

تمر و مس ظارت مستقیمن ،معین شدهح وظايف مطابق شر اماکن و ... تمامیغذا، نظافت  پخت و پخش مربوط به نگهداری و آماده سازی مواد اولیه، 

  ئه نمايد.اخود را جهت بهبود روند امور به پیمانکار و کارفرما ار هایو گزارشداشته باشد 

 

 اخطارها : جرایم و9ماده 

( آيین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرايی مصوب 1مرتکب يکی از اعمال بندهای شش گانه ماده ) پیمانکاردر مواردی که ( 1-8

 .پیمانکار نیست هیأت وزيران گردد، حق فسخ قرارداد برای دانشگاه محفوظ بوده و دانشگاه به مدت پنج سال مجاز به عقد قرارداد جديد با 

حويل به پیمانکار يا نماينده وی تهر گونه اخطار کتبی از سوی کارفرما به پیمانکار، بايد شخصاً توسط نماينده کارفرما در مقابل اخذ رسید ( 2-8

 .شوددر قرارداد ارسال  موجودو يا بوسیله پست سفارشی به نشانی داده شود 

هرست فمطابق و قصور داشته باشد  یکوتاه یو کیف یتعهدات خود از نظر کم یدر اجرا پیمانکارناظر،  یدر صورتیکه بر اساس گزارش کتب( 3-8

از محل ضمانت نامه حسن از اولین صورت حساب پیمانکار و يا  طت به کسر مبالغ مربوبسنکارفرما مجاز است ( 3) پیوست شماره  و تخلفات ميجرا

 اقدام نمايد.وی  انجام تعهدات

حیط در م عوامل مرتبط با موضوع قرارداد )اشخاص ثالث(،و يا ساير  شيا کارکنان گونه خسارت ناشی از عمل خودن هر پیمانکار ملزم به جبرا( 4-8

به نحو مقتضی اقدام نمايد و پیمانکار حق هر گونه اعتراضی را از خود  وبه تشخیص خود رأساً خسارات وارده را تعیین  تواندکارفرما میکار بوده و 

 .سلب می نمايد

در صورتی که بر اساس گزارش کتبی کارشناس کنترل کیفی و تأيید کارفرما، پیمانکار در اجرای تعهدات خود از نظر کمی يا کیفی، کوتاهی  (5-8

    با او رفتار خواهد شد.( 3) پیوست شماره  و تخلفات ميهرست جرافيا قصور داشته باشد، مطابق 

چنانچه پیمانکار هر  تواندمی ،پیش بینی شده و رأساً مجاز به اعمال آنها است و پیوستهای آن بجز جرائمی که در جزئیات قرارداد کارفرما( 6-8

به انجام امور ، رأساً نسبت ( را بموقع و منظم انجام ندهدکه بطور خاص ضمانت اجرای تخلف از آنها وضع نشده است)يک از مفاد و شرايط قرارداد 

جانبه  فسخ يک اي قیتعل بهتواند نسبت یدر صورت تکرار م ،مانکاریپاز آخرين صورت وضعیت  مائجرتعیین و کسر  ضمنمعطله اقدام نموده و 

 . نمايدقرارداد اقدام 

 فسخ قرارداد: 10ماده 

همچنین کارفرما مجاز  نمايد.روزه قرارداد را فسخ 10در صورت تحقق هر يک از موارد زير کارفرما می تواند با اخطار کتبی و با ذکر مهلت ( 1-10

پیمانکار حق هرگونه اعتراض به مراجع قانونی را از خود سلب می صورت در اين .مین حسن انجام کار پیمانکار اقدام نمايدانسبت به ضبط تضاست 

 نمايد:

 .موضوع قراردادتأخیر در شروع انجام خدمات هرگونه  (1-1-10

 .بدون اجازه قبلی و کتبی کارفرما به شخص ثالث )اعم از حقیقی يا حقوقی(واگذاری قرارداد به شکل جزئی يا کلی  (2-1-10

 در صورت اعالم يا اثبات ورشکستگی پیمانکار از سوی محاکم قضايی بطوريکه موجب توقف يا کندی اجرای موضوع قرارداد شود. (3-1-10

 برای کارفرما محرز گردد. موضوع قراردادجهت انجام در صورتی که عدم توانايی فنی، تخصصی و مالی پیمانکار  (4-1-10

 انحالل شرکت پیمانکار (5-1-10
 .هستند 2-54موضوع بند های قانونی پیمانکار و يا شرکای وی مشمول ممنوعیتمشخص شود  (6-1-10

 .11ماده  موضوع  عدم ارائه خدمات در مدت قرارداد بدون اجازه کارفرما و بدون علل قهری (2-1-10



 شماره                                                                                                                                         

 تاریخ                                                                                                                                                                                          

 88از  11صفحه

 کارفرما :                                      پیمانکار:                                                                           

 انجام هر يک از تعهدات توسط پیمانکار طبق مفاد و شرايط قرارداد.عدم  (9-1-10

( آيین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای 1در مواردی که پیمانکار مرتکب يکی از اعمال بندهای شش گانه ماده ) (8-1-10

 .اجرايی مصوب هیأت وزيران گردد

 .است کارفرما ،بنداحراز وقوع هر يک از حاالت اين مرجع  :1تبصره

کوششهای الزم جهت  تمامیفسخ گردد، پیمانکار مکلف است بالفاصله هر يک از حاالت اين بند اساس در صورتی که قرارداد بر  :2تبصره

ل مربوط يبرای حفظ و نگهداری اموال و وسا فسخ قرارداد و نیز الغاپ تعهدات خود در قبال اشخاص ثالث را بعمل آورده و صرفاً اعمالی را که

هرگونه ادعای پیمانکار که به منظور مطالبه ضرر و زيان و خسارات ناشی از خاتمه دادن قرارداد و يا فسخ  انجام دهد. ،به قرارداد ضروری است

 آن مطرح گردد، قابل رسیدگی نبوده و وجهی از اين بابت به وی تعلق نخواهد گرفت.

اين ماده به اختیارات کارفرما در مورد استفاده وی از ساير حقوق و اختیاراتی که عالوه بر  يک از عبارات و مطالب مندرج در هیچ :3تبصره 

 باشد، خدشه و خللی وارد نخواهد ساخت.حقوق و اختیارات مذکور در اين ماده دارا می

ل حداق بايد، باشدداشته همکاری نادامه مايل به تبه هر عنوان و در صورتی که  را به طور يک طرفه ندارد پیمانکار حق فسخ قرارداد( 2-10

تعهدات خود را تا انجام مناقصه موظف است  موافقت کتبی وی را اخذ نمايد. همچنین پیمانکاريک ماه قبل موضوع را کتباً به کارفرما اعالم و 

ه جبران کلیه خسارتهای وارده طبق نظر و پیمانکار متعهد بدر اين صورت،  .طور کامل ادامه دهدجانشین به  پیمانکارمجدد و عقد قرارداد با 

پیمانکار حق هیچ گونه ادعا و ، نیز به نفع دانشگاه ضبط و کارسازی خواهد شدوی حسن انجام تعهدات کارفرما بوده و ضمانت نامه  تشخیص

 .ندارداين خصوص اعتراضی در 

در اين صورت چنانچه نمايد. اقدام ( دو هفته ایو کتبی )بلی ق رسانی با اطالع ،کارفرما حق دارد نسبت به فسخ يک جانبه قرارداد( 3-10

ضمیمه و ضمائم آنها و قوانین و مقررات  وی و يا تأخیر و عدم اجرای هر يک از مفاد قرارداد، عواملفسخ قرارداد در نتیجه قصور پیمانکار و 

 کرده کارسازیانجام کار را به نفع خود تضمین حسن  رارداد،کارفرما ضمن فسخ ق خاص دانشگاه و ساير قوانین و مقررات مرتبط کشور باشد،

 هی است. بدينمايد و مطالبات پیمانکار استیفاپ هاتضمین و خسارات ناشی از فسخ و تمهید قرارداد جايگزين را بنا به تشخیص خود از اموال،

 نظر کارفرما در اين خصوص قطعی بوده و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.

 

  : شرایط  پیش بینی نشده )فورس ماژور(11ماده 

شود که جلوگیری از آن وقايع، از حیطه اختیار و کنترل هر يک از طرفین قرارداد خارج بوده و زمان حدوث آنها، فورس ماژور به وقايعی اطالق می

 قابل پیش بینی نبوده و انجام هر گونه عمل منطقی برای مقابله با آنها غیرممکن باشد. 

سابقه های بیابات عمومی، شیوع بیماريهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیرعادی، خشکسالیجنگ اعم از اعالم شده يا نشده، انقالب و اعتص

 شود.دار، که ناشی از قصور در کار پیمانکار نباشد جزپ حوادث قهری محسوب میهای دامنهو همچنین آتش سوزی

فین قرارداد، بعلت وجود شرايط فورس ماژور باشد، چنین شرايطی چنانچه عدم انجام کار يا تأخیر در تعهدات متقبله از ناحیه هر يک از طر

ورد مهیچگونه حقی را برای هر يک از طرفین در مورد طرح ادعای خسارات در نتیجه ايجاد صدمه يا تعديل قیمت قرارداد و يا انجام تعهدات 

 که برای هر يک از طرفین قرارداد تعیین گرديده، ايجاد نخواهد کرد. توافق

 : حل اختالف و مرجع حل اختالف12ماده 

نمايندگان طرفین و نماينده دفتر حقوقی دانشگاه به موضوع  شامل در صورت بروز هرگونه ابهام يا اختالف در تفسیر يا اجرای اين قرارداد، هیأتی 

ارجاع امر به داوری با تعیین داور از کانون و در صورتی که طرفین به توافق نرسیدند موضوع از طريق  رسیدگی و آن را حل و فصل خواهند نمود

 کارشناسان رسمی دادگستری موضوع پیگیری خواهد شد و رأی داور مذکور برای هر دو طرف، الزم االجراپ است.
 

 محل اقامت قانونی طرفین: 13ماده 

 .استاقامتگاه قانونی طرفین مطابق ماده يک اين قرارداد ( 13-1

اعالم  مقابلکتباً به طرف  ،روز 5ظرف مدت حداکثر مدت قرارداد تغییر دهد بايد موضوع را طول هرگاه يکی از طرفین نشانی خود را در ( 13-2

 نمايد. 
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ذر عدم ع وه ديابالغ شده تلقی گرد مکاتباتمام به نشانی قبلی ارسال خواهد شد و ت مکاتباتکلیه  ،موقعهرسانی ب در صورت عدم اطالع( 13-3

 .بوداطالع مسموع نخواهد 

 

  :10ماده 

دارای ارزش قرارداد د که هر نسخه ينسخه تنظیم گرد 4در  باشد.می پیوست که جزپ الينفک قرارداد 5 ، وتبصره 13، ماده14بر اين قرارداد مشتمل

 .هستندواحد 

 

 پیمانکار:

 

 

 :معاون اداری و مالی

 

 

 :مشاور حقوقی

 

 

 :مدیر امور دانشجویی

 

 

 :مدیر بودجه و تشکیالت

 

 

 :مدیر امور مالی
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 2پیوست شماره  

 قرارداد غذای دانشجویی  

 

 عنوان:

 استانداردها و شاخص های  الزامی مواد غذایی

 

 کارفرما : دانشگاه فسا

 .............: پیمانکار

                 

 شماره: 

 تاریخ:

 

 

 

 

 2042-2041سال تحصیلی 
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 2شماره مفاد پیوست 
 گوشت قرمز:

 کشتار روز )گرم( با تأیید نماینده دانشگاه است. برزیلی و یا گوشت گوساله وشت گوساله منجمدگوشت گوساله مورد استفاده، گ -1

 ی کشتار باشد.گوشت گوساله گرم مورد قبول، باید مهمور به مهر بازرسان دامپزشکی در لحظه -2

 کشتار باشد. یدر لحظه یمهمور به مهر بازرسان دامپزشک دیگرم مورد قبول، با فندگوشت گوس -3

معتبر و  یهایدیتول یها( از مارکو قلوه گاه لهیف ،مغز ران، راسته یشده )قسمت ها یبه صورت بسته بند دیمنجمد مورد قبول باسفند گوشت گو -4
 باشند.  یکشتار و بسته بند یدار در لحظه تیو مراجع صالح یممهور به مهر بازرسان دامپزشک دیانقضا بوده و با خیتار یدارا

یخ های معتبر و دارای تارهای تولیدیهای مغز ران، راسته و فیله( از مارکبندی شده )قسمتگوشت گوساله منجمد مورد قبول باید به صورت بسته -5
 ی کشتار و بسته بندی باشند. دار در لحظهدامپزشکی و مراجع صالحیتانقضا بوده و باید ممهور به مهر بازرسان 

+ و در شرایط 4های سردخانه دار، در دمای کمتر از ی کامیونی مورد نظر باید به وسیلهحمل و نقل گوشت های گرم و منجمد بسته بندی شده -6
 بهداشتی انجام شده باشد.  

 بسته بندی شده الزامی است:  دارا بودن سایر مشخصات زیر برای گوشت قرمز -7

 نام و نشانی واحد تولیدی -
 مشخصات گوشت -

 وزن گوشت -

 تاریخ تولید و انقضا  -

 

 مشخصات الزم منابع مورد تایید    شرح  ردیف

 گوشت قرمز
 کشتارگاه های مورد تایید سازمان دامپزشکی تازه

سر  -تاره جوان با استخوان و بدون استخوان )ران

 دست و قلوه گاه(

 ماه است. 6حداکثر زمان سپری شده از کشتار  یدامپزشک سازمان دییمورد تا یکشتارگاه ها منجمد 

 

 هیچگونه خون مردگی، امعا و احشا و زواید دیگر یا ذرات خارجی قابل رؤیت و یا خونابه در بسته بندی گوشت نباید مشاهده گردد.  -8

س مواد ادر هنگام فرستادن به سردخانه، رنگ گوشت باید حالت طبیعی داشته و بوی آن نیز تغییر پیدا نکرده باشد. در صورتی که به هر دلیلی کارشن -9
وضیح ر تی برهان و هتواند بدون اقامهبرای مصرف مناسب نیست، می -برخالف دارا بودن تاریخ انقضا -غذایی احساس کند گوشت بسته بندی شده 

 ها نماید. )این وضعیت در مورد سایر اقالم پروتئینی نظیر گوشت مرغ و ماهی نیز صادق است.( دیگر اقدام به عودت گوشت

 گوشت منجمد باید فاقد آثار سوختگی ناشی از انجماد )لکه های با رنگ سفید گچی یا خاکستری( و یا قارچ زدگی باشد.  -11
 

 گوشت مرغ:
 کشتار روز با تأیید نماینده دانشگاه و یا گوشت مرغ منجمد است.گوشت مرغ مورد استفاده،  -1

ا و ی مرغ و دارای تاریخ تولید و انقضگوشت مرغ )گرم و منجمد( مورد قبول به صورت بسته بندی شده ران و سینه بدون پوست و بدون بال و فیله -2
 محصول واحدهای تولیدی معتبر باشد. 

 تی شفاف و درخشنده و بدون هر گونه بو و طعم غیرطبیعی باشد. ی مرغ باید به رنگ صورران و سینه -3

 بندی شده وجود داشته باشد. هیچ گونه خون مردگی، تیرگی و خراش یا جراحت نباید در گوشت های مرغ بسته -4

 فیله( الزامی است:  -سینه -دارا بودن سایر مشخصات زیر برای گوشت مرغ بسته بندی شده )ران -5

 واحد تولیدینام و نشانی   -
 مشخصات گوشت -                  

 وزن گوشت  -

 تاریخ تولید و انقضا -      
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 مشخصات الزم منابع مورد تایید واحد شرح  ردیف

مرغ                      

 یا جوجه

 های مورد تایید سازمان دامپزشکیکشتارگاه کیلوگرم تازه
سینه(  و  -گرمی )ران 1811تا  1311مرغ در اوزان 

 گرمی بسته بندی شده 711جوجه 

 یسازمان دامپزشک دییمورد تا یهاکشتارگاه گرملویک منجمد

و ( نهیس -)ران یگرم 1811تا  1311مرغ در اوزان 

حداکثر زمان  شده یبسته بندگرمی  711جوجه 

 ماه 4سپری شده از زمان تولید 

 

 انجماد مرغ تازه اکیداَ ممنوع است.  -6

روز و مرغ منجمد با بسته بندی کامل در  3،  درجه سانتیگراد 4عمر ماندگاری مرغ تازه با بسته بندی کامل یا بسته بندی شده در دمای صفر تا  -7
 ماه تا یك سال بسته به استاندارد شرکت تولید کننده است.  9،  درجه سانتیگراد 18دمای منفی 

 ماهی:
 های معتبر و دارای تاریخ تولید و انقضا است. ماهی مورد قبول به صورت بسته بندی شده )بدون ضایعات( یا به صورت تازه صید شده از شرکت -1

 ماهی مورد نظر باید رنگ روشن و درخشان داشته و بدون هرگونه بوی غیر طبیعی و کدری بوده و بافت نرم یا شل نداشته باشد.  -2

ناظر کارفرما این حق را خواهد داشت که ماهی ها را به طور تصادفی در محیط آشپزخانه آزمایش کند و در صورتی که تشخیص  یکارشناس تغذیه -3
 دهد بنا به هر دلیلی ماهی مورد نظر فاقد صالحیت و ارزش برای مصرف است، بدون ذکر هیچ دلیلی ماهی های بسته بندی شده را عودت دهد.  

 ی، تاریخ تولید و انقضا و وزن بسته بر روی برچسب واحد تولیدی الزامی است. درج عالیم مشخصات ماه -4

 

 مشخصات الزم منابع مورد تایید واحد شرح ردیف

 ماهی

  رکشو التیش دییمورد تا یشرکت ها رمگ لویک تازه

 منجمد

 شرکت های مورد تایید شیالت کشور کیلو گرم وارداتی
)حداکثر کیلو گرمی  21در بسته های حداکثر 

 ماه است( 4زمان سپری شده از زمان تولید 

 شرکت های مورد تایید شیالت کشور کیلو گرم داخلی
کیلو گرمی )حداکثر  21در بسته های حداکثر 

 ماه است( 2زمان سپری شده از زمان تولید 
 

 تخم مرغ :
 واحد های تولیدی معتبر و دارای تاریخ تولید و انقضا می باشد.تخم مرغ خوراکی مورد قبول در اندازه ی درشت و به صورت بسته بندی شده از  -1

 مشخصات و ویژگی های تخم مرغ مورد نظر: -2

 باید هنگام عرضه به مصرف کننده تازه باشد. -
 عاری از هر گونه بوی خارجی و گندیدگی باشد. -

 شکل ظاهری آن بیضوی بوده و سطح پوسته ی خارجی صاف و یکنواخت باشد. -

 آن عاری از هر گونه ترک یا شکستگی باشد. پوسته ی خارجی -

 ضخامت پوسته در تمام قسمت ها یکنواخت باشد. -

 عاری از لکه ی خونی بوده و یا جسم رویانی رشد قابل مالحظه ای نداشته باشد. -

 گرم باشد.  65ی وزنی آن درشت و وزن هر عدد آن بیشتر از رده -
 سالم، محکم، تمیز، خشك و عاری از بو و آلودگی باشد.عددی تخم مرغ باید  31بسته ها و شانه های  -3
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 بسته ها و شانه ها باید از جنس مقوای پرس شده و یك بار مصرف باشد.  -4

 ی وزنی یکنواخت باشند. تخم مرغ هایی که در کارتن های مخصوص بسته بندی شده اند الزاماً باید از نظر رنگ و رده -5

بر روی کاال بر روی شکاف دو لبه و به طور محکم چسبانده شود به طوری که با باز شدن در کارتن برچسب در کارتن ها برچسب نشانه گذاری باید  -6
 مذکور سالم نماند. 

 بر روی محصول باید عالیم زیر درج شده باشد: -7

 نام و نشانی واحد تولیدی یا عالمت تجاری تولید کننده -
 تاریخ تولید و بسته بندی  -

 طبقه بندی کاال )درشت( -

 ر تخم مرغ موجود در هر کارتنشما -

 تاریخ پایان زمان مصرف  -

 شرایط مناسب نگهداری -

 کیلو است.  11بهترین وزن کارتن حاوی تخم مرغ، حدود   -8

 ی حیوانی:کره
ی گاوی پاستوریزه و بسته بندی شده در شرایط بهداشتی، دارای تاریخ تولید و انقضا و تولید شده در کارخانجات ی حیوانی تهیه شده از خامهکره -1

 معتبر مورد قبول است.  

 ای تا زرد کهربایی و فاقد هر گونه خال یا لکه باشد. رنگ کره باید طبیعی بوده و حد آن بین سفید خامه -2

 باید دارای طعم طبیعی بوده و عاری از هر گونه مزه و عطر نامناسب غیر طبیعی، ترشیدگی، تندی، پنیری و غیره باشد. کره  -3

ی تست های باکتریایی اشرشیا کلی، کلی فرم ها و درصد بوده و در صورت انجام آزمایشات شیمیایی نتیجه 81میزان چربی محصول حدود  -4
 د.  استافیلوکوکوس اورئوس منفی باش

 باشد. و بر حسب نیاز در اوزان مورد نیاز می -ی خارجی آلو مینیومی استکه الیه-نوع بسته بندی به صورت لفاف دو الیه  -5

 بر روی لفاف محصول باید مشخصات زیر درج شده باشد: -6

 ی سازندهعالمت تجاری و نام کارخانه 
 )مواد افزودنی )نمك یا مواد رنگی 

 ی گاویپاستوریزه تهیه شده از خامهی حیوانی درج عبارت کره 

 تاریخ تولید و انقضای مصرف 

 ی ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکیی پروانهشماره 

  وزن خالص 

 شرایط نگهداری 

 استفاده از کره گیاهی )مارگارین( ممنوع است.   -7

 

 ماست:
درصد( به صورت پاستوریزه و هموژنیزه در بسته بندی مناسب  5/1)کم چرب یا ی گوسفند یا گاو با درصد چربی معین ماست تهیه شده از شیر تازه -1

 دارای تاریخ تولید و انقضا از واحدهای تولیدی معتبر مورد قبول است.  

اهری ظ رنگ ماست سفید تا سفید شیری بوده و باید بافت نرم و قوام پایداری داشته باشد و عاری از هر گونه طعم تلخی و بوی نامطبوع یا ناخالصی -2
 باشد. 

3- PH  باشد.  2/4و  7/3ماست هنگام مصرف باید بین 

 بهتر است از ماست بدون نشاسته استفاده شود. -4

در هر گرم کمتر نباشد و تعداد  7به توان  11در صورت انجام آزمایشات شیمیایی باید باکتری های اختصاصی ماست زنده بوده و تعداد آن از حدود  -5
 عدد باشد.  11و تعداد کپك های غیر بیماری زا کمتر از  111مخمرهای غیر بیماری زا در هر گرم کمتر از 

 ست الزامی است: درج مشخصات زیر بر روی ظروف ما -6

 ی سازندهنام یا عالمت تجاری کارخانه -
 درصد(  5/1ی کم چربی )واژه -
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 نوع شیر مصرفی )گاوی یا گوسفندی(  -

 وزن خالص -

 روز بعد از تاریخ تولید( یا ذکر روز و ماه 11تاریخ مصرف )حد اکثر  -

 ی ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکیی پروانهشماره -

 کشک:
 اده نشود.  های لبنی استفتر است از محصوالت کارخانه هایی باشد که تنها تولید کننده کشك هستند و از کشك تولید شده در کارخانهکشك به -1

ا ب کشك مورد قبول به صورت تغلیظ شده و تهیه شده در شرایط بهداشتی دارای تاریخ تولید و انقضا و بسته بندی شیشه ای یا ظروف پلی استیرین -2
 لومینیومی از واحد های تولیدی معتبر است. پوشش آ

 رنگ کشك سفید خامه ای تا کرم  و طعم آن کمی ترش و شور و دارای بوی طبیعی و بافت یکنواخت است.  -3

 درصد باشد.   21درصد بوده و میزان آب کمتر از  13پروتئین کشك نباید کمتر از  -4

ی فرم، اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس منفی بوده و تعداد کپك و مخمر در هر ی تست کلدر صورت انجام آزمایشات میکروبی باید نتیجه -5
 باشد. 3به توان  11گرم کمتر از 

 دقیقه در آب جوشانده شود.  21کشك باید قبل از مصرف حتما به مدت  -6

 باشد: درج مشخصات زیر بر روی ظروف کشك الزامی می -7

 ی سازندهنام یا عالمت تجاری کارخانه -

 خالص وزن -

 تاریخ تولید و انقضا -

 ی ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ی پروانهشماره -

 دوغ:
 از واحدهای تولیدی معتبر است.  PET دوغ مورد قبول به صورت تازه و بدون گاز و تهیه شده در شرایط بهداشتی در بطری های  -1

 ه و طعم و بوی طبیعی و مخصوص به خود باشد.  رنگ دوغ بعد از به هم زدن باید سفید یا سفید شیری بود -2

 دوغ باید عاری از هر گونه ناخالصی ظاهری و بوی نامطبوع باشد.  -3

 باشد.  5/4دوغ هنگام مصرف نباید بیشتر از  PHحداکثر  -4

 درصد نباشد.  1درصد و حداکثر میزان نمك طعام بیشتر از  1چربی دوغ باید حدوداً  -5

عدد در  11ی تست های اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس و کپك باید منفی و باکتر های کلی فرم کمتر از جهدر صورت آزمایش میکروبی نتی -6
 هر میلی لیتر باشد. 

ا هو یا لیوان بسته بندی شده در بسته بندی شرینك شده بدون نشتی و پارگی بطری PETدوغ باید در ظروف محکم پلی اتیلن ترفتاالت به صورت  -7
 ارائه گردد. 

 مشخصات زیر باید بر روی برچسب محصول قید شده باشد: -8

 نام محصول و عالمت تجاری واحد تولیدی -
 وزن خالص  -

 ی ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکیی پروانهشماره -

 ذکر سایر مواد افزودنی مجاز بر روی برچسب الزامی است.  -

 برنج ایرانی:
 برنج مورد قبول از انواع ممتاز و بسته بندی شده به صورت بهداشتی از واحدهای تولیدی معتبر است.   -1

میلی متر  3تا  3/2میلی متر نبوده و نسبت درازای دانه به قطر آن بین  5دانه های برنج باید بلند باشد به این معنا که در ازای هر دانه کمتر از  -2
 باشد. 

 طبیعی و عطر و بوی مخصوص به خود باشد. برنج باید دارای رنگ  -3

 نمونه ها باید عاری از آفات انباری زنده یا عاری از کپك زدگی بوده به طوری که با چشم غیر مسلح دیده شود. -4

 مشخصات دانه برنج به صورت زیر است: -5

  درصد 14حداکثر رطوبت 
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  درصد  5حداکثر دانه های شکم سفید 

  درصد  4حداکثر دانه های شکسته 

  درصد  1حداکثر دانه های خرد شده 

  درصد  1حداکثر دانه های زرد 

  درصد  1حداکثر دانه های دارای خط قرمز 

  درصد   5/1حداکثر مواد خارجی 

 کیلوگرم باشد.  25ی برنج نباید بیش از برنج باید در کیسه های نو بسته بندی شده باشد. وزن هر بسته -6
 رنج الزامی است:درج مشخصات زیر بر روی بسته بندی ب -7

 نوع کاال -

 ی کاالدرجه -

 وزن خالص برحسب کیلوگرم -

 نام یا نشانی مخصوص تولید کننده -

 : برنج هندی

 برنج مورد قبول از انواع ممتاز و بسته بندی شده به صورت بهداشتی از واحدهای تولیدی معتبر است.   -1

 برنج باید دارای رنگ طبیعی و عطر و بوی مخصوص به خود باشد.  -2

 نمونه ها باید عاری از آفات انباری زنده یا عاری از کپك زدگی بوده به طوری که با چشم غیر مسلح دیده شود. -3

 مشخصات دانه برنج به صورت زیر است: -4

  درصد 14حداکثر رطوبت 

  درصد  4حداکثر دانه های شکسته 

  درصد  1حداکثر دانه های خرد شده 

  درصد  1حداکثر دانه های زرد 

 درصد   5/1د خارجی حداکثر موا 

 کیلوگرم باشد.  25ی برنج نباید بیش از برنج باید در کیسه های نو بسته بندی شده باشد. وزن هر بسته -5
 درج مشخصات زیر بر روی بسته بندی برنج الزامی است: -6

 نوع کاال -
 ی کاالدرجه -

 وزن خالص برحسب کیلوگرم -

 نام یا نشانی مخصوص تولید کننده -
 انقضاتاریخ تولید و  -

 آرد سوخاری:
 لی است.خآرد سوخاری مورد قبول به صورت بسته بندی شده در شرایط بهداشتی و دارای تاریخ تولید و انقضا و تهیه شده از واحدهای تولیدی معتبر دا -1

 ی نامطبوع باشد.و مزه رنگ آرد سوخاری باید کرم روشن یا قهوه ای روشن بوده و عطر و طعم مخصوص به خود را داشته و عاری از هر گونه بو -2

 ی آنها باشد. آرد سوخاری باید عاری از هر نوع آلودگی اعم از آفت، مرض و سموم مترشحه -3

 درصد است.  7حداکثر رطوبت مجاز برای آرد سوخاری  -4

 درصد باشد.  9پروتئین آرد سوخاری نباید کمتر از  -5

 اشد. درصد ب 1چربی حداکثر درصد وزنی در آرد سوخاری نباید بیش از  -6

 مقدار افالتوکسین نباید از یك میکروگرم در کیلوگرم تجاوز کند.  -7

اشد. ببرای بسته بندی آرد سوخاری باید از کیسه های تمیز و مناسب از جنس کرباس و یا متقال یا گونی یا کیسه های الیاف مصنوعی استفاده شده  -8
 کیلوگرم باشد.  11تا  5وزن هر کیسه در بسته های بزرگ باید 

 درج عالیم زیر بر روی محصول الزامی است:  -9

 نوع کاال -
 وزن خالص بر حسب کیلوگرم -

 نام ونشانی یا عالمت تجاری و نشانی واحد تولیدی -
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 تاریخ تولید و انقضا  -

 ی فراوردهی مصرفی برای تهیهی اولیهماده -

 ی ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکیی پروانهشماره -

 ماکارونی:
غنی شده  ماکارونی مورد قبول به صورت بسته بندی و تولید شده در شرایط بهداشتی، دارای تاریخ تولید و انقضا از واحدهای تولیدی معتبر و ترجیحاً -1

 است. 

 ماکارونی باید عاری از هر نوع آفت زنده بوده و دارای رنگ طبیعی )زرد کهربایی( و بوی مخصوص به خود باشد.  -2

 ی از هر نوع مواد خارجی و شن باشد. محصول باید عار -3

 برای مصرف اولویت دارد.  Bمحصول غنی شده با کلسیم، آهن، ویتامین های گروه  -4

انی و فنوع بسته بندی فرآورده باید به گونه ای باشد که آن را از تبادل رطوبت، نفوذ آلودگی و شکستگی حفظ کند. برای این منظور بسته های سلو -5
 ول است. پلی اتیلن مورد قب

 درج عالیم زیر بر روی بسته بندی ماکارونی الزامی است: -6

 نام محصول -
 نشانی و عالمت تجاری تولید کننده  -

 نام مواد مصرفی -

 وزن خالص -

 ی ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکیی پروانهشماره -

 ی سوپ:رشته
 به صورت بسته بندی شده از کارخانجات معتبر داخلی تهیه شده باشد.  استانداردهای این فرآورده نیز همانند ماکارونی بوده و باید

 

 استاندارد کلی حبوبات:

  ،ی حشرات مرده، قارچ ها یا باکتری ها و غیره( مواد خارجی )نظیر خار و خاشاک، الشهتمام حبوبات باید عاری از هر نوع آفت )شامل هر گونه حشرات
دار، نارسی خود دانه، غیر یکنواختی، چروکیدگی، ی حشرات بالی تغذیهزدگی )وجود سوراخ خروجی و حفرهقطعات گیاهی، شن و سنگریزه(، آفت 

 فساد دانه به خاطر فعالیت زیستی یا اتواکسیداسیون و تغییر رنگ آن( باشند. 

 لوبیا:
شده در  ی درشت و به صورت بسته بندیانواع لوبیای مورد نظر شامل لوبیای قرمز، لوبیا چیتی و لوبیا سفید و لوبیای چشم بلبلی باید در اندازه -1

 شرایط بهداشتی و تولیدی کارخانجات بسته بندی معتبر باشد. 

 لوبیا باید عاری از آفت زنده باشد. -2

 درصد باشد.  3د و آسیب دیدگی بیشتر از درص 2میزان آفت زدگی نباید بیش از   -3

 درصد باشد.  11میزان رطوبت نباید بیش از  -4

 پخت تشخیص و با صالحدید کارشناس ناظر قابل عودت است( وجود دانه های ناپز از عوامل ناپذیرفتنی است. ) بعد از اولین -5

 ورت زیر باشد:گرم باید به ص 111ی لوبیا در انواع آن بر حسب تعداد دانه در هر اندازه -6

 دانه نباشد. 331لوبیا سفید:  کمتر از  -
 دانه نباشد. 331لوبیا قرمز:  کمتر از  -

 دانه نباشد. 235لوبیا چیتی:  کمتر از  -

 دانه نباشد. 461لوبیا چشم بلبلی: کمتر از  -

 باشد. .  بسته بندی لوبیا در بسته های پالستیکی محکم یا متقالی قابل قبول می6

 عدس:
 عدس مورد قبول به صورت بسته بندی شده در شرایط بهداشتی و تولیدی کارخانجات بسته بندی معتبر است.  -1

 عدس باید عاری از آفت زنده باشد.  -2
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 درصد باشد.  2میزان آفت زدگی و آسیب دیدگی نباید بیتشر از  -3

 درصد باشد.  2میران نارسی نباید بیشتر از  -4

 رصد باشد. د 11میران رطوبت نباید بیشتر از  -5

 عدس بسته بندی شده در بسته بندی های کنفی یا کیسه ای متقالی یا پالستیکی و عاری از آلودگی و بوی غیر طبیعی باشد.  -6

 نخود:
 ی ممتاز به صورت بسته بندی شده در شرایط بهداشتی و تولیدی کارخانجات بسته بندی معتبر است. نخود مورد قبول در رده -1

 محصول سال، با رنگ طبیعی و یك دست باشد؛ با توجه به این که رنگ نخود ممتاز روشن تر از رنگ دیگر نخودها می باشد.  جنس مورد پذیرش باید -2

 عدد است.  211گرم نخود درجه یك ممتاز حداکثر  111تعداد دانه ها در هر  -3

 درصد است.  2مقدار دانه های نارس، چروکیده، آب دیده و شکسته حداکثر  -4

 درصد تجاوز کند.  11نخود نباید از  حداکثر رطوبت -5

 وجود دانه های ناپز از عوامل ناپذیرفتنی است. ) بعد از اولین پخت تشخیص و با صالحدید کارشناس ناظر قابل عودت است( -6

 کیلوگرم نباشد.  11ز تر ابسته بندی نخود باید در کیسه هایی با جنس چتایی، متقال، گونی، الیاف مصنوعی )مثل پلی اتیلن( بوده و وزن هر کیسه بیش -7

 لپه:
 لپه ی مورد قبول از نوع درجه یك و به صورت بسته بندی شده در شرایط بهداشتی و تولیدی کارخانجات بسته بندی معتبر است.  -1

 لپه باید دارای رنگ طبیعی و بوی مخصوص به خود باشد.  -2

 است، باشد.  نمونه باید عاری از کپك زدگی ظاهری که با چشم غیر مسلح قابل رؤیت -3

 عدد می باشد.  1211گرم نمونه حدودا  111تعداد دانه در هر  -4

 در نمونه ی مورد نظر دانه های فاسد و بذر علف هرز نباید وجود داشته باشد.  -5

 بسته بندی شده در بسته بندی های کنفی یا کیسه ای متقالی یا پالستیکی و عاری از آلودگی و بوی غیر طبیعی باشد.  -6

 خشک سبز:باقاالی 
 باقاالی خشك مورد قبول از نوع درجه یك و به صورت بسته بندی شده در شرایط بهداشتی و تولیدی کارخانجات بسته بندی معتبر است.  -1

 درصد تجاوز نکند.  2محصول مورد نظر باید عاری از آفت زنده بوده و میزان آفت زدگی از  -2

 درصد باشد.  5میزان آسیب دیدگی نباید بیشتر از  -3

زان غیر یباقاال خشك باید از نظر اندازه حتی المقدور یکنواخت باشد و میزان غیر یکنواختی آن از نظر شکل و اندازه حتی المقدور یکسان باشد و م -4
 درصد تجاوز نکند.  5یکنواختی آن از نظر رنگ و شکل عرضه از 

 درصد باشد.  11میزان رطوبت نمونه نباید بیشتر از  -5

 بسته بندی های کنفی یا کیسه ای متقالی یا پالستیکی و عاری از آلودگی و بوی غیر طبیعی باشد. بسته بندی شده در  -6

 روغن مایع:
کیلوگرمی عرضه شده و محصول  17انواع روغن مایع مورد قبول عبارت اند از روغن مایع ذرت، آفتاب گردان، کانوال و سویا که در بسته بندی های  -1

 کارخانجات معتبر هستند.

 ن مایع مورد نظر باید هنگام باز شدن در آن رنگ و بوی طبیعی داشته و غلیظ نشده و یا ناخالصی پیدا نکرده باشد. روغ -2

 روغن مایع های گفته شده صرفاً برای پختن برنج و در تهیه و پخت غذاها در شرایط معمولی )غیر سرخ کردن( کاربرد دارد.  -3

درصد باشد و مقدار اسیدهای چرب غیر اشباع  12نباید بیشتر از  Saturated Fatty Acidsع شده در روغن مایع ذرت مقدار اسیدهای چرب اشبا -4
 درصد باشد. 58کمتر از   Poly Unsaturated Fatty Acidsیا دوگانه 

 اکی واالن در هر کیلوگرم 5حداکثر پر اکسید مجاز در روغن مایع حداکثر مجاز  -5
   صرف اولویت دارند.  برای م HACCPمحصوالت دارای استاندارد  -6

 بر روی برچسب محصول باید عالیم زیر درج شده باشد: -7

 ی سازندهنام محصول و عالمت تجاری و نشانی کارخانه -
ی اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع و سایر اطالعات تغذیه ای محصول ی درصد تفکیك شدهترکیبات موجود در روغن به اضافه -

Nutritional Information 

 شرایط نگهداری محصول -
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 تاریخ تولید و انقضا  -

 وزن خالص بر حسب کیلوگرم  -

 ی ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ی پروانهشماره -

 روغن مایع مخصوص سرخ کردنی:
  کیلوگرمی و محصول کارخانجات می باشند.  17روغن مایع مخصوص سرخ کردنی مورد قبول عرضه شده در بسته بندی های  -1

 روغن مایع مخصوص سرخ کردنی باید هنگام باز شدن در آن رنگ و بوی طبیعی داشته و غلیظ نشده و عاری از هر گونه ناخالصی باشد.  -2

 مورد استفاده قرار گیرد.  Fryingی طبخ سرخ کردن و یا تفت دادن روغن مایع مخصوص سرخ کردنی صرفاً باید برای شیوه -3

 درصد باشد.  5درصد و مجموع ایزومرهای ترانس بیشتر از  12نباید بیشتر از  Saturated Fatty Acidsمقدار اسیدهای چرب اشباع شده  -4

 اکی واالن در هر کیلوگرم  5حداکثر پر اکسید مجاز در  روغن مایع حداکثر مجاز  -5

 مقدار آنتی اکسیدان ها در روغن مایع سرخ کردنی باید در حد مجاز باشد.  -6

 برای مصرف اولویت دارند.   HACCPد محصوالت دارای استاندار -7

 بر روی برچسب محصول باید عالیم زیر درج شده باشد: -8

 ی سازندهنام محصول و عالمت تجاری و نشانی کارخانه -
ی اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع و سایر اطالعات تغذیه ای محصول ی درصد تفکیك شدهترکیبات موجود در روغن به اضافه -

Nutritional Information 

 شرایط نگهداری محصول -

 تاریخ تولید و انقضا  -

 وزن خالص بر حسب کیلوگرم  -

 ی ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکیی پروانهشماره -

 رب گوجه فرنگی:
کیلوگرمی دارای  21جیحاًرب گوجه فرنگی مورد قبول به صورت تهیه شده در شرایط بهداشتی و بسته بندی در قوطی های فلزی با ورق فوالدی تر -1

 تاریخ تولید و انقضا از واحدهای تولیدی معتبر باشد.

 و بادکردگی در نباشد.  قوطی یا حلب مورد استفاده سالم بوده و دارای ضرب خوردگی -2

 . در آن مشاهده نشود در زمان باز کردن قوطی فلزی محصول، رنگ رب باید قرمز طبیعی بوده و هیچ گونه کدری و سیاهی یا آثار ریسه های کپك -3

 رب گوجه فرنگی باید دارای طعم مخصوص به خود بوده و عاری از هر گونه طعم سوختگی، تلخی و یا طعم خارجی باشد.  -4

 رب گوجه فرنگی نباید دارای ذرات سیاه رنگ قابل رؤیت با چشم غیر مسلح باشد.  -5

 از بدن حشره باشد. رب گوجه فرنگی نباید حاوی حشره، تخم، الرو، شفیره یا قطعاتی  -6

 برای مصرف اولویت دارند.  HACCPمحصوالت دارای استاندارد  -7

 نباشد.  28میزان بریکس رب گوجه کمتر از  -8

 درج مشخصات زیر بر روی برحسب محصول الزامی است:  -9

 نام و نوع فرآورده -
 ی سازندهنام یا عالمت تجارتی و نشانی کارخانه -

 نام مواد افزوده شده -

 کیلوگرمی( 21برحسب کیلوگرم )وزن خالص  -

 تاریخ تولید و انقضای مصرف و سری ساخت -

 ی ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکیی پروانهشماره -

 ها:ها و سبزیاستاندارد میوه
  گیرد. ها، بسته بندی و نشانه گذاری میوه ها و سبزی ها مورد بررسی قرار میدر این قسمت تعیین ویژگی

 اصطالحات عمومی میوه ها:

 :ندی ی صدمات مکانیکی به هنگام برداشت و بسته بعبارتست از پارگی، ترک خوردگی یا له شدگی پوست و گوشت میوه در نتیجه آسیب دیدگي

 محصول. 
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 :عبارتست از عدم رشد کافی میوه که رنگ طبیعی را به دست نیاورد.  نارسي 

 ی نارسی آن است.  قسمتی از میوه نشان دهنده در مورد توت فرنگی سبز بودن تمام یا -

  :اثر ناشی از عوامل متعددی مانند آفتاب زدگی، سم پاشی و غیره است که به صورت تغییر رنگ قسمتی از پوست قابل رؤیت بوده و از سوختگي

 کاهد. کیفیت میوه می

  :وه. عبارت از وجود لکه های رنگی )بیشتر قرمز قهوه ای( بر روی میلب شتری 

 :ردد. گعبارتست از صدمات مکانیکی که عالوه بر آسیب رساندن به پوست میوه سبب پاره شدن بافت خارجی و درونی آن می ترك خوردگي 

 :نبودن دم میوه در اثر برداشت یا بسته بندی نادرست. بي دمي 

  :های ناشی از تگرگ روی سطح خارجی میوه به صورت لکه های خاص.زیانتگرگ زدگي 

 های ناشی از اثر مستقیم نور خورشید و یا خشکی در روی پوست نور ندیده که اختالف رنگ با سایر نقاط میوه دارد.زیان ه سفیدی:لك 

 :گردد.به عنوان مثال اگر گوشت طالبی سبز رنگ نباشد، از نظر گوشت بد رنگ محسوب می بد رنگي گوشت 

 :گویند.جدا شدن حبه ها از خوشه را می ریزش دانه  

 اصطالحات عمومی سبزی ها:

  :آید. عبارتست از وجود الیاف یا رشته های چوبی در هویج که اکثرا به علت تاخیر در برداشت به وجود میخشبي 

 :عبارتست از حالتی که در اثر تمرکز بیش از حد کلروفیل تمام یا قسمتی از سیب زمینی سبز رنگ شده باشد.  سبز رنگي 

 سانتی متر باشد.  15حداقل طول قسمت سفید خوراکی در تره فرنگی که نباید کمتر از ی سفید: طول ساقه 

 فقدان رنگ سبز طبیعی که ناشی از برداشت دیر یا کمبود مواد غذایی است.ها: فقدان رنگ سبز طبیعي در سبزی 

 :داشتن بو و طعم و عطر مخصوص به خود.   بو و طعم و عطر 

  :بیشتر از حد مجاز رشد کرده و محصول حالت خشبی داشته باشد.ساقه در سبزیجات طول ساقه 

  :بزرگترین بُعد برگ بر حسب سانتی متر است که هر چه بیشتر باشد برگ قطورتر و نامرغوب تر است.   طول برگ 

 ها: مشترك میوه ها و سبزی

  :رم ها یا نماتدهای زنده در سطح خارجی یا داخلی میوه و سبزی. ها، کی ها، ویروسهای زنده، قارچ ها، باکترعبارتست از وجود حشرات، کنهآفت 

  :عبارتست از وجود آثار فعالیت آفات در داخل یا خارج میوه و سبزی که با چشم غیر مسلح قابل رؤیت باشد. آفت زدگي 

  :شود.به آثار ناشی از فعالیت قارچ روی میوه گفته میكپک زدگي 

  :گویند. میوه و بعضی از سبزیجات را نرمی می عدم استحکام کافی در بافتنرمي 

  :شود و از ای( که روی پوست )یا غالف در مورد باقاال و لوبیا و نخود( ظاهر میهای رنگی )بیشتر قرمز قهوهعبارتست از وجود خالخال زدگي

  کاهد.   کیفیت میوه می

 :ه و سبزی. عبارتست از وجود گل و خاک و سایر مواد خارجی روی میو آلودگي 

 :ا سبزی میوه ی حالتی است که قسمت آبدار میوه در اثر سردی هوا دچار انجماد شده و در نتیجه وضع فیزیکی و ارگانولپتیکی )حسی( یخ زدگي

 تغییر کرده باشد. 

  :عبارتست از یکدست نبودن میوه موجود در محموله از نظر رقم، انداره، شکل و رنگ. عدم یكنواختي 

  :بارتست از فاسد شدن تمام یا قسمتی از نسج گوشت میوه یا سبزی. عگندیدگي 

  :عبارتست از وجود هر گونه مواد غیر از میوه و سبزی مانند زواید گیاهی از قبیل دم، برگ، شاخه، شن و سنگریزه و ...مواد خارجي 

 :ادرست و یا زیاد ماندن بعد از برداشت ایجاد خشك شدن و پالسیدن که در اثر تابش شدید آفتاب یا سم پاشی ن خشكیدگي و چروكیدگي

 شود. شود و باعث از بین رفتن شادابی میوه و سبزی میمی

 :عبارتست از نرم شدن گوشت میوه و سبزی که ممکن است در اثر فشار و رسیدگی بیش از حد و خرابی روی گوشت میوه ایجاد شود.  لهیدگي 

 :م دفع آفات نباتی روی میوه یا سبزی که در هنگام رشد برای کنترل آفات به مصرف رسیده باشد. ی سموعبارتست از مانده باقي ماندن سموم 

 :عبارتست از نداشتن رنگ طبیعی و یکنواخت رقم مورد نظر در میوه و سبزی. بد رنگي 
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  :ثر گردد و در نتیجه میوه در اشود که در اثر نگهداری زیاد یك الیه نیمه خشبی در زیر پوست خیار ایجاد میبه حالتی اطالق میپنبه ای شدن

 فشار جزیی فرو خواهد رفت. 

  :ت.  لخ مزه شده اسشود که در اثر وجود برخی از مواد شیمیایی میوه یا سبزی طعم طبیعی خود را از دست داده است و تبه حالتی اطالق میتلخي 

 آفات و آسیب های میوه جات:

 

 نارنگي موز پرتقال كیوی سیب موضوع
 کل میوه ها %5کمتر از  عاری عاری عاری عاری آفت زنده

 - - عاری %2حداکثر  %2حداکثر  آفت زدگی

 - - - %2حداکثر  %8حداکثر  آسیب دیدگی

 - - - - %6حداکثر  بد شکلی

 حتی االمکان یکدست - عاری %5حداکثر  %8حداکثر  عدم یکنواختی

 - - عاری - %5حداکثر  آلودگی

 - - - %1حداکثر  - مواد خارجی

 عاری محتوی %2حداکثر  عاری - - لهیدگی

 ترش نباشد محتوی %5حداکثر  عاری عاری %6حداکثر  نارسی

 میوهسطح  %2حداکثر  سطح میوه %2حداکثر  سطح میوه %5حداکثر  - - خال زدگی

 -  - %3حداکثر  %5حداکثر  چروکیدگی

  -   %2حداکثر  سوختگی

 - - - - - گندیدگی

 - - - عاری - دم

 تعداد میوه %3حداکثر  - تعداد میوه %3حداکثر  - - یخ و سرما زدگی

 - - عاری - - سوراخ شدگی

 محتوی %5حداکثر  - %7حداکثر  - - ضرب دیدگی

خراشیدگی و ترک 
 خوردگی

 %2حداکثر 
 %11حداکثر 

 محتوی
 - - محتوی %5حداکثر 

 محتوی %5حداکثر  محتوی %5حداکثر  - - - بریدگی

 - - - - - کپك زدگی

 

 ها:ها و صیفیمشخصات سبزی

 

 سیر سیب زمیني بادمجان فلفل سبز قارچ خوراكي پیاز هویج موضوع
 عاری عاری عاری عاری عاری عاری عاری آفت زنده

 %1حداکثر  %2حداکثر  %2حداکثر  %1حداکثر  - %2حداکثر  %2حداکثر  آفت زدگی

 %4حداکثر  %2حداکثر  %1حداکثر  - - %2حداکثر  %1حداکثر  آسیب دیدگی

 - - %1حداکثر  - - - %1حداکثر  بد شکلی

 - - - %2حداکثر  - - %3حداکثر  عدم یکنواختی

 - %5حداکثر  %5حداکثر  عاری - %5حداکثر  %5حداکثر  آلودگی

 %2حداکثر  %5حداکثر  - عاری - %5حداکثر  - مواد خارجی
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 - - - %2حداکثر  -  - لهیدگی

 - عاری - - - عاری - گندیدگی

 - عاری - - - عاری - خال زدگی

 - - %2حداکثر  - - - - آفتاب زدگی

 %2حداکثر  - %3حداکثر  - - - - نرمی

 - %2حداکثر  %3حداکثر  - - %2حداکثر  - چروکیدگی

 - - - - - - - سوختگی

 - عاری %2حداکثر  - - عاری - یخ و سرما زدگی

 - - - %2حداکثر  - - - خراشیدگی و ترک خوردگی

 - - - %1حداکثر  - - - بریدگی

 - - - - - - %5/1حداکثر  خشبی بودن

 - - %1حداکثر  - - - - بد رنگی

 %8حداکثر  %4حداکثر  - - - %4حداکثر  - سبز و جوانه زده

 

 بندی میوه ها و سبزی ها:درجه
 

 )بر حسب تعداد درصد( نارنج:

 خال زدگي خراشیدگي نرمي بد رنگي ضرایب

1 1 1 1 1 

 - - 3تا  5تا  2

 3تا  3تا  5-3 11-5 3

 درجه بندی: 
  4-5ی یك: جمع ضرایب منفی درجه
  6-7ی دو: جمع ضرایب منفی درجه
   8-12ی سه: جمع ضرایب منفی درجه

 به: )بر حسب تعداد درصد(

 سوختگي پالستیكي ضریب

1 2 1 

 - درصد 3-2 2

 1-2 درصد 4-3 3

 درجه بندی: 
 2-3ی یك: جمع ضرایب منفیدرجه
 4-5ی دو: جمع ضرایب منفی درجه
   6-8ی سه: جمع ضرایب منفی درجه

 لیمو ترش: )بر حسب تعداد درصد( 

 نرمي خال زدگي خراشیدگي ضریب

1 1 1 1 

 5تا  7تا  5تا  2
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3 7-5 11-7 7-5 

 درجه بندی: 
 3-4ی یك: جمع ضرایب منفیدرجه
 5-7ی دو: جمع ضرایب منفی درجه
   8-9ی سه: جمع ضرایب منفی درجه

 ناموزونی، نارسی، گندیدگی، لك زدگی، ترک خوردگی پوست یا له شدگی، آلودگی، خشکیدگی و آفت زدگی.  عوامل ناپذیرفتني:

 خیار: )بر حسب تعداد درصد(  

 تلخي پنبه ای بودن پالستیكي بد رنگي بد شكلي آسیب دیدگي آفت زدگي ضریب

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2-1 1-1 2-1 1-1 1-1 1-1 2-1 

3 3-2 2-1 3-2 2-1 2-1 2-1 3-2 

 درجه بندی: 
 6-7ی یك: جمع ضرایب منفیدرجه
 8-13ی دو: جمع ضرایب منفی درجه
   14-18ی سه: جمع ضرایب منفی درجه

 عوامل ناپذیرفتني:
 ی، خیار بذری )بیش از حد رسیده( لهیدگی، شکستگ

 گوجه فرنگي: )بر حسب تعداد درصد( 

 ناصافي نارسي پالستیكي آفتاب زدگي آفت زدگي ضریب

1 1 1 1 1 1 

2 1-1 3-1 2-1 3-1 5-1 

3 2-1 6-3 4-2 6-3 11-5 

 

 درجه بندی: 
 5-6ی یك: جمع ضریب درجه
 7-11ی دو: جمع ضریب درجه
  12-15ی سه: جمع ضریب درجه

 عوامل ناپذیرفتني:
 عدم یکنواختی و هم شکلی، از یك رقم نبودن، گندیدگی و لهیدگی، ترک خوردگی، آفت زنده، لکه های سفید و خاکستری. 

 

 پیاز: )بر حسب تعداد درصد( 

 سوختگي آسیب دیدگي دوقلو نرمي بد شكلي شمعي ضریب

1 1 1 1 1 1 1 

2 3-1 2-1 1 1-1 2-1 2-1 

3 5-3 5-2 1-1 2-1 4-2 4-2 

 

 درجه بندی: 
 7-9ی یك: جمع ضریب درجه
 11-15ی دو: جمع ضریب درجه
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   16-21ی سه: جمع ضریب درجه

 عوامل ناپذیرفتني:
 آلودگی، قارچ زدگی، آفت زدگی، از یك رقم نبودن. 

 ی منجمد:و خرد شده سبزی پاك شده
 و انقضا و محصول کارخانجات معتبر مورد قبول است.سبزی خرد شده، پاک شده و منجمد به صورت بسته بندی و دارای تاریخ تولید  -1

ات بدن سبزی مورد نظر باید عاری از هر گونه مواد خارجی مانند شن و ماسه و ... و همینطور عاری از فضوالت پرندگان، حشرات زنده، مرده یا قطع -2
 آنها و نیز فاقد هر نوع کپك زدگی باشد.  

 در ظروف تمیز و سالم و از جنس موادی باشد که در محصول هیچ گونه تأثیری نداشته باشد. بسته بندی محصول باید غیر قابل نفوذ و  -3

 بر روی بر چسب محصول باید مشخصات زیر درج شده باشد: -4

 نام محصول، نام تجارتی و یا عالمت تجارتی واحد تولیدی -
 ی ساختی شناسایی یا شمارهشماره -

 وزن خالص به گرم -

 تاریخ بسته بندی و انقضا  -

 ی ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکیی پروانهشماره -

 قارچ خوراکی:
ای و به صورت بسته بندی شده و تهیه شده در شرایط بهداشتی و دارای تاریخ تولید و انقضا و محصول قارچ خوراکی مورد قبول از نوع دکمه -1

 واحدهای تولیدی معتبر است. 

فید تا کرم متمایل به قهوه ای بوده و بوی طبیعی مخصوص به خود داشته باشد و عاری از هر گونه پالسیدگی، قارچ مورد نظر باید دارای رنگ س -2
 ی قابل رؤیت با چشم غیر مسلح و نیز کپك باشد. خراشیدگی و له شدگی، لزج شدن و هر نوع آفت زنده یا مرده

 تند. ای مشخص شده مورد قبول نیسهای قهوهغییر رنگ کالهك با پیدایش لکههایی که رسیدگی بیش از حد دارند یعنی با باز شدن کالهك تقارچ -3

ی ساخت از وزارت بهداشت ی پروانهبر روی برچسب محصول باید نام و نشانی واحد تولیدی، وزن خالص محصول، تاریخ تولید و انقضا و شماره -4
 ودرمان و آموزش پزشکی درج شده باشد.

 نمک یُد دار:
راکی به صورت بسته بندی و تهیه شده در شرایط بهداشتی در بسته های حداکثر یك کیلوگرمی و محصول کارخانجات معتبر مورد نمك یُد دار خو -1

 قبول است. 

 باشد.  %1میزان رطوبت باید حداکثر  -2

 است.  %1های بدون زیان حداکثر مواد نامحلول و ناخالصی -3

 ذ نسبت به نور، آفتاب و گرما و رطوبت باشد. نوع بسته بندی باید از نوع بسته های غیر قابل نفو -4

 بر روی برچسب محصول باید عالیم زیر درج شده باشد: -5

 نام و نشانی واحد تولیدی و عالمت تجاری آن -
 عبارت نمك ید دار  -

 وزن خالص بر حسب گرم -

 ی ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکیی پروانهشماره -

 نمک تصفیه شده:
 نمك تصفیه شده خوراکی به صورت بسته بندی و تهیه شده در شرایط بهداشتی در بسته بندی مجاز و محصول کارخانجات معتبر مورد قبول است.  -1

 باشد.  %1میزان رطوبت باید حداکثر  -2

 است.  %1های بدون زیان حداکثر مواد نامحلول و ناخالصی -3

 نفوذ نسبت به نور، آفتاب و گرما و رطوبت باشد. نوع بسته بندی باید از نوع بسته های غیر قابل  -4

 

 بر روی برچسب محصول باید عالیم زیر درج شده باشد: -5

 نام و نشانی واحد تولیدی و عالمت تجاری آن -
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 عبارت نمك تصیه شده  -

 وزن خالص بر حسب گرم -

 ی ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکیی پروانهشماره -

 تبصره 
ده و در یار حساس بواز نمك ید دار تنها در سالنهای توزیع غذا و به عنوان نمك روی میز، می توان استفاده نمود. زیرا این نوع نمك نسبت به نور و حرارت بس

 صورت استفاده در پخت و پز سبب تجزیه یدات پتاسیم و ایجاد تریبات مضر می شود. 

 آبلیمو:
 ت. سآبلیموی مورد قبول در بسته بندی مناسب و تهیه شده در شرایط بهداشتی و دارای تاریخ تولید و انقضا و محصول کارخانجات تولیدی معتبر ا -1

 آبلیمو باید دارای طعم مخصوص لیمو ترش بوده و عاری از هر گونه طعم خارجی و تلخی باشد. -2

 ی از بوی ناشی از فساد و گندیدگی و اکسید شدن باشد. آبلیمو باید بوی مخصوص به خود را داشته و عار -3

 افزودن هر نوع مواد رنگی و نگهدارنده به آبلیمو مجاز نیست.  -4

 میلی گرم درصد است.  21محصول  Cحداقل ویتامین  -5

 درج عالیم زیر بر روی برچسب محصول مورد نظر الزامی است:  -6

 نام و نشانی تولید کننده یا عالمت تجاری آن -
 واد افزوده شدهنوع م -

 وزن خالص -

 تاریخ تولید و انقضا  -

 ی ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکیی پروانهشماره -

 بهتر است پاستوریزه باشد. -

 آبغوره:
صول و محی مورد قبول به صورت پاستوریزه شده و دارای تاریخ تولید و انقضا و بسته بندی شده در ظروف مناسب )ترجیحاَ شیشه ای ( آبغوره -1

 واحدهای تولیدی معتبر است. 

 آبغوره باید دارای بو و طعم مربوط به آبغوره باشد و هیچگونه بوی خارجی و نامطبوع نداشته باشد.  -2

ه، تپوس آبغوره باید عاری از هر گونه کپك زدگی و مواد خارجی از قبیل شن و ماسه و حشرات )تخم، الرو و اجزای بدن( آنها باشد و عاری از قطعات -3
 هسته، برگ و ساقه باشد.  

 رنگ آبغوره باید تقریبا قرمز کمرنگ شفاف باشد.  -4

 آبغوره باید شفاف بوده و اثری از ذرات پراکنده در آن دیده نشود.  -5

 درصد بیشتر باشد.  3میلی لیتر آبغوره نباید از  111مقدار رسوب حاصله از  -6

 میلی لیتر باشد.  111گرم در  5/2-5/3ین شده و مقدار آن باید بین ی آبغوره بر اساس اسید تارتاریك تعیمیزان اسیدیته -7

 میلی لیتر باشد.  111گرم در  5/1-2ی صاف شده باید بین میزان عصاره در آبغوره -8

 میلی لیتر آبغوره بیشتر باشد.  111گرم در  5/1مقدار قندهای احیا کننده نباید از  -9

 میلی لیتر آبغوره بیشتر باشد. 111گرم در  25/1میزان نمك نباید از   -11

 ( ppm 111میلی لیتر آبغوره باشد ) 111میلی گرم در  11میزان انیدرید سولفوروی کل در آبغوره ی تقطیر شده نباید بیشتر از   -11

 مشخصات زیر باید به صورت خوانا بر روی برچسب محصول درج شده باشد:  -12

 تولید کننده و یا عالمت تجاری آن نام و نشانی -
 نوع مواد افزوده شده -

 وزن خالص -

 تاریخ تولید و انقضا -

 ی ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکیی پروانهشماره -
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 ترشی ها:
ها شامل سیر ترشی، ترشی لیته، ترشی مخلوط به صورت تهیه شده در شرایط بهداشتی و پاستوریزه شده ترجیحا تك نفره و دارای تاریخ انواع ترشی -1

 تولید و انقضا و بسته بندی شده در ظروف مورد قبول وزارت بهداشت محصول واحدهای تولیدی معتبر مورد قبول است.  

باید کامال سالم و عاری از هر گونه فساد ظاهری )لهیدگی یا صدمات مکانیکی( و  های مختلف گیاهی(ها )اندامفاده در ترشیی مورد استمواد اولیه -2
 ها باشد. فساد ناشی از میکروارگانیسم

 ها باید مطابق با استانداردهای مربوط به سرکه باشد. ی مورد مصرف در ترشینمك و سرکه -3

 ظور ایجاد رنگ در سیرترشی مجاز نیست. استفاده از کارامل به من -4

 ها در این فرآورده مجاز نیست.استفاده از نگهدارنده -5

 ی سموم دفع آفات نباتی نباید از حد تعیین شده توسط مراجع ذیصالح بیشتر شود.باقی مانده -6

 درصد ترکیبات شیمیایی موجود در ترشی ها باید مطابق با استاندارد زیر باشد: -7

 درصد 2-4بر حسب اسید استیك: ی کل اسیدیته -
- PH  :5/3-3 

 %4: نمك )حد اکثر( -

  %55: وزن مواد آبکش شده در ترشی مخلوط )حداقل( -

   %51: وزن مواد آبکش شده در ترشی ساده )حداقل( -

 %97پری )حداقل(: -

  1/1، آرسنیك 5/1، سرب 6/1ذرات سنگین بر حسب گرم در لیتر )حداکثر(: مس -

 عدد است.  111ش میکروبی تعداد کپك و مخمر قابل قبول در یك گرم نمونه در هر مورد در صورت انجام آزمای -1

 ی خارجی باشد.ی خود بوده و عاری از هر گونه عطر و طعم و مزهاین فرآورده باید دارای رنگ و بوی طبیعی مواد تشکیل دهنده -2

 .ظروف بسته بندی باید از جنس مورد قبول استاندارد باشد -3

 زیر بر روی محصول الزامی است:درج عالیم  -4

 نام و نوع کاال -
 نام تجارتی کاال و نام واحد تولیدی -

 تاریخ تولید و انقضا  -

 ها مواد تشکیل دهنده و افزودنی -

 وزن خالص بر حسب گرم  -

 ی ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکیی پروانهشماره -

 خیار شور:
 تخیار شور مورد قبول ترجیحاَ درجه یك و به صورت پاستوریزه شده و دارای تاریخ تولید و انقضا و بسته بندی شده در ظروف مورد قبول وزار -1

 بهداشت محصول واحدهای تولیدی معتبر است. 

 خیار مورد استفاده برای خیار شور باید تمیز، سالم، قلمی، درسته و با پوست باشد. -2

اشد که ای برود باید برابر با استانداردهای مربوطه بوده و حداکثر مقدار مجاز استفاده از آن به گونهی این فرآورده به کار میرای تهیهای که بسرکه -3
 گرم در صد گرم محصول نباشد.  1میزان آن بر حسب اسید استیك بیشتر از 

 گرم درصد بیشتر شود.  11حداکثر مقدار نمك خوراکی )بر حسب کلرور سدیم( نباید از  -4

گرم درصد وزن  5افزودن سیر، فلفل سبز یا قرمز، کرفس، گشنیز، جعفری، نعناع، ترخون و برگ مو مجاز است مشروط به آن که مقدار کل آن از  -5
 خالص بیشتر نشود.

 ور غیر مجاز است. افزودن هر نوع افزودنی دیگر به خیار ش -6

 خیار شور باید دارای رنگ سبز زیتونی و یا سبز متمایل به زرد و یا زرد زیتونی باشد.  -7

 رنگ آب نمك در فرآورده باید شفاف باشد. -8

 درصد کمتر باشد. 91پری ظرف نباید از  -9

 خیار شور باید ترد و شکننده بوده وسط آن توپر و بدون آب باشد.  -11
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 ر و طعم مخصوص به خود بوده و عاری از هر گونه طعم و عطر بوی خارجی نامطبوع باشد. خیار شور باید دارای عط -11

12- PH  باشد. 5/4محصول باید حداکثر 

 تجاوز کند.  ppm281مجموع فلزات سنگین در محصول نهایی نباید از  -13

 .ظروف بسته بندی باید از جنس مورد قبول استاندارد باشد -14
 در اولویت مصرف می باشند.  HACCPواحدهای تولیدی دارای استاندارد  -15

 درج عالیم زیر بر روی محصول الزامی است: -16

 نام کاال و درج عبارت ممتاز  -
 نام تجارتی کاال و نام واحد تولیدی -

 تاریخ تولید و انقضا   -

 هامواد تشکیل دهنده و افزودنی -

 شرایط نگهداری   -

 عالمت استاندارد ایران  -

 داشت و درمان و آموزش پزشکی ی ساخت از وزارت بهی پروانهشماره -

 شوری مخلوط:
 بر است. تشوری مخلوط مورد قبول به صورت پاستوریزه شده و دارای تاریخ تولید و انقضا و بسته بندی شده ترجیحاَ تك نفره و از واحدهای تولیدی مع -1

 ی کرفس، سیر و غیره که در آّب نمك قرار دارد. اند از گل کلم، هویج، خیار، ساقههای مورد استفاده در شور مخلوط عبارتفراوده -2

 ( باشد. های یاد شده باید کامال سالم بوده و عاری از هر گونه فساد ظاهری )لهیدگی، صدمات مکانیکی و فساد ناشی از میکروارگانیسممواد اولیه -3

 اجزای متشکله در این محصول حتی المقدور باید یکسان باشند.  -4

 ی از مواد خارجی از قبیل شن و ماسه، خار و خاشاک، گیاهان سمی، فضوالت حیوانی، الرو و تخم حشرات باشد. این فرآورده باید عار -5

 ی خود بوده و عاری هر گونه طعم و بوی نامطبوع خارجی باشد.  شور مخلوط مورد نظر باید دارای طعم و بوی طبیعی مواد تشکیل دهنده -6

 استفاده از نگهدارنده در این فرآورده مجاز ناست.  -7

 درصد کمتر باشد.  95پری ظرف نباید از  -8

9- PH  باشد.  5/3-5/4محصول باید بین 

 گرم درصد باشد.  4مقدار نمك بر حسب کلرور سدیم باید حداکثر  -11

 ظروف بسته بندی باید از جنس مورد قبول استاندارد باشد   -11
 الزامی است: درج عالیم زیر بر روی محصول -12

 نام و نوع کاال -
 نام تجارتی کاال و نام واحد تولیدی -

 تاریخ تولید و انقضا  -

 ها مواد تشکیل دهنده و افزودنی -

 ی ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ی پروانهشماره -

 سس مایونز و سس ساالد:
 تولید و انقضا و بسته بندی شده و از واحدهای تولیدی معتبر است.سس مایونز و سس ساالد مورد قبول به صورت کم چرب، دارای تاریخ  -1

 سس باید عاری از مواد خارجی از قبیل گرد و خاک، قطعات حشرات، شیشه، فلز، کاغذ و غیره باشد.  -2

 سس باید عاری از بوی ناشی از اکسید شدن، بوی نامطبوع پیه آب کرده و ترشیدگی ناشی از فساد باشد.  -3

 ت )اصطالحا روغن انداخته و به صورت دو فاز در آمده( مورد قبول نیست. سس غیر یکنواخ -4

 روغن مورد استفاده برای سس باید تصفیه شده، بی بو و مطابق استانداردهای روغن مایع باشد.  -5

 های ظاهری و فیزیکی:ویژگی -6

  :سس مایونز 

 رنگ ظاهری: سفید مایل به کرم -

 حالت ظاهری: نیم جامد -
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 و بدون بریدگی قوام: صاف و همگن -

 :سس فرانسوی 

 رنگ ظاهری: قرمز کمرنگ متمایل به صورتی یا نارنجی -

 حالت ظاهری: نیم سیال -

 قوام: یکنواخت -

7- PH  است.  5/4محصوالت فوق حدود 

 در صورت انجام آزمایش میکروبی باید نتایج زیر حاصل شود )بر حسب گرم نمونه(: -8

 11111و در سس فرانسوی حداکثر  1111داکثر های مزوفیل: در سس مایونز حشمارش کلی باکتری

 عدد 11انتروباکتریاسه: در هر دو نوع 

 اشرشیا کلی: در هر دو نوع منفی 

 گرم نمونه نباید وجود داشته باشد. 25سالمونال: در هر دو نوع در 

 عدد 111کپك: در هر دو نوع 

 عدد  111مخمر: در هر دو نوع 

 های مجاز عبارت اند از:افزودنی -9

 امولسیفایرها: مثل دی گلیسرید اسیدهای چرب -
 های پتاسیم، سدیم و کلسیمغلظت دهنده ها: اسید آلژنیك و نمك -

 ها: مثل کربوکسی متیل و متیل اتیل صمغ -

 های سدیم و پتاسیم آنها: اسید سوربیك و نمكنگهدارنده -

 عی و توکوفرول طبیعی یا مصنو BHAو  BHTها: اسید اسکوربیك، آنتی اکسیدان -

 تهیه شده باشند. 3-های حاوی اسیدهای چرب امگامحصوالت مورد نظر باید کم چرب بوده و ترجیحا با تخم مرغ -11

 دارند در اولویت مصرف قرار دارند.  HACCPمحصوالت تهیه شده در واحدهایی که استاندارد  -11

 درج عالیم زیر بر روی محصول الزامی است: -12

 نام کاال، نام و نشانی واحد تولیدی -

 تاریخ تولید و انقضا   -

 هامواد تشکیل دهنده و افزودنی -

 شرایط نگهداری   -

 عالمت استاندارد ایران  -

 ی ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی  ی پروانهشماره -

 زرد چوبه:
ی محکم و های نایلونی یا مقوایی مورد نظر به صورت تهیه شده در شرایط بهداشتی، دارای تاریخ تولید و انقضا و بسته بندی شده در بستهزرد چوبه -1

 محصول واحدهای تولیدی معتبر است.  

اصل از جوندگان که قابل رؤیت با چشم غیر مسلح زرد چوبه درسته و گرد آن باید عاری از کپك و حشرات زنده و مرده و قطعات بدن آنها و آلودگی ح -2
 است باشد. 

 ای مخصوص به خود باشد. ی درسته یا ساییده باید دارای رنگ و عطر و طعم ادویهزرد چوبه -3

رده بی اثر آوهای تمیز و سالم و خشك بسته بندی شده و جنس آن به گونه ای باشد که بر روی فری درسته و ساییده )گرد( باید در بستهزرد چوبه -4
 کیلوگرم است.  5های فرار )اسانس( حفظ کند. حداکثر وزن مورد قبول باشد و آن را از جذب رطوبت و کاهش روغن

ی ساخت از ی پروانهبر روی بسته بندی محصول باید نام و نوع فرآورده، نام و نشانی تولید کننده، وزن خالص بر حسب گرم، تاریخ تولید و شماره -5
 شت و درمان و آموزش پزشکی درج شده باشد. وزارت بهدا

 زرشک:
 زرشك مورد قبول به صورت تهیه و بسته بندی شده در شرایط بهداشتی، دارای تاریخ تولید و انقضا و محصول واحدهای تولیدی معتبر است.   -1

 اشد. زرشك باید عاری از آفت زنده وشن و ماسه و مواد خارجی دیگر بوده و دارای رنگ و بوی طبیعی ب -2
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 درصد بیشتر باشد.  16میزان رطوبت زرشك نباید از  -3

 درصد تجاوز کند.  1درصد و میزان نارسی از  5/1میزان لهیدگی نباید از  -4

از وزارت  ی ساختی پروانهبر روی بسته بندی محصول باید نام کاال، نام و نشانی تولید کننده، وزن خالص بر حسب گرم، تاریخ تولید و شماره -5
 و درمان و آموزش پزشکی و عالمت استاندارد ایران درج شده باشد. بهداشت 

 زعفران:
 زعفران مورد قبول به صورت تهیه و بسته بندی شده در شرایط بهداشتی، دارای تاریخ تولید و انقضا محصول واحدهای تولیدی معتبر است.   -1

 عوامل ناپذیرفتنی عبارت اند از: -2

 وجود ریگ و شن -
 کالله و خامهوجود نخ در مورد  -

 وجود قارچ و کپك که با چشم غیر مسلح قابل رؤیت باشد  -

 های انباری زنده در هر یك از مراحل رشد و یا بخشی از آنها وجود حشرات و کنه -

به آن اضافه  چیزیزعفران باید در ظروف محکم و با دوام، سالم و پاکیزه و غیر قابل نفوذ بسته بندی شود. جنس این ظروف باید به گونه ای باشد که  -3
 نکرده یا جزیی از آن را جذب نکند.

 دارند، در اولویت مصرف قرار دارند.  HACCPهای تهیه شده در واحدهایی که استاندارد زعفران -4

رم، نام گ بر روی برچسب محصول باید نام کاال )اسم گیاه شناسی با ذکر دسته، خامه و کالله(، نام و آدرس بسته بندی کننده، وزن خالص بر حسب -5
 کشور صادر کننده،تاریخ بسته بندیو تاریخ انقضا ذکر گردد. 

 فلفل سیاه:
 فلفل سیاه مورد قبول به صورت تهیه و بسته بندی شده در شرایط بهداشتی، دارای تاریخ تولید و محصول واحدهای تولیدی معتبر است.   -1

ی ادههای فلفل سیاه بدون افزودن هیچ ماست. فلفل سیاه ساییده از ساییدن دانه ای مایل به خاکستری تا سیاه متغیررنگ فلفل مورد نظر از قهوه -2
 آید. دیگری به آن به دست می

 این فرآورده باید عاری از بو و طعم خارجی مانند بوی نا و تند شدگی باشد.  -3

 ن قابل رؤیت با چشم مسلح و غیر مسلح باشد.فلفل سیاه باید عاری از کپك ها و حشرات زنده، مرده و قطعات بدن حشرات و آلودگی جوندگا -4

ه آن ب فلفل سیاه باید در ظروف محکم و با دوام، سالم و پاکیزه و غیر قابل نفوذ بسته بندی شود. جنس این ظروف باید به گونه ای باشد که چیزی -5
 اضافه نکرده یا جزیی از آن را جذب نکند. 

ی ساخت از روانهی پنشانی تولید کننده، وزن خالص بر حسب گرم یا کیلوگرم،  تاریخ تولید و شماره بر روی بسته بندی محصول باید نام کاال، نام و -6
 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و عالمت استاندارد ایران درج شده باشد. 

 دارچین:
 و انقضا و محصول واحدهای تولیدی معتبر است.  دارچین مورد قبول به صورت تهیه و بسته بندی شده در شرایط بهداشتی، دارای تاریخ تولید  -1

 طعم و عطر دارچین باید تازه و مشخص و مخصوص به منشا مربوطه باشد و نباید دارای عطر و طعم خارجی از جمله کپك زدگی و بوی نا باشد.   -2

 ان قابل رؤیت با چشم غیر مسلح باشد.   دارچین مورد نظرباید عاری از کپك ها و حشرات زنده، مرده و قطعات بدن حشرات و آلودگی جوندگ -3

 ی کلوخه شده و مرطوب مورد قبول ناست. درصد باشد. در نتیجه فرآورده 12حداکثر درصد وزنی رطوبت در محصول باید  -4

ها باید به گونه ای باشد کیلوگرمی بسته بندی شود. جنس بسته 5های محکم، سالم و پاکیزه و غیر قابل نفوذ و در اوزان حداکثر دارچین باید در بسته -5
 که چیزی به دارچین اضافه نکرده یا جزیی از آن را جذب نکند.  

ی ساخت از روانهی پبر روی بسته بندی محصول باید نام کاال، نام و نشانی تولید کننده، وزن خالص بر حسب گرم یا کیلوگرم، تاریخ تولید و شماره -6
 مت استاندارد ایران درج شده باشد. وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و عال

 زنجبیل:
 ست.  ا زنجبیل مورد قبول به صورت پودر و تهیه و بسته بندی شده در شرایط بهداشتی، دارای تاریخ تولید و انقضا و محصول واحدهای تولیدی معتبر -1

 بو و طعم زنجبیل باید مشخص  و مخصوص به خود بوده و عاری از طعم خارجی، تندی و تلخی و بوی کپك زدگی باشد.  -2

 زنجبیل مورد نظر باید عاری از کپك ها و حشرات زنده، مرده و قطعات بدن حشرات و آلودگی جوندگان قابل رؤیت با چشم غیر مسلح باشد.    -3

 کیلوگرم است.  2ی مورد نظر حداکثر تمیز و غیر قابل نفوذ بسته بندی گردد. وزن بستهپودر زنجبیل باید در بسته های  -4
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ی ساخت از روانهی پبر روی بسته بندی محصول باید نام کاال، نام و نشانی تولید کننده، وزن خالص بر حسب گرم یا کیلوگرم، تاریخ تولید و شماره -5
 استاندارد ایران درج شده باشد.  وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و عالمت

 خرما:
ی درشت و محصول واحدهای تولیدی معتبر  های مقوایی، در اندازهخرمای مضافتی مورد قبول از نوع ممتاز و به صورت بسته بندی شده در جعبه -1

 است.

 خوش طعم است. های درشت به رنگ بنفش تیره متمایل به سیاه گوشت دار و دارای شهد خرمای مضافتی دارای میوه -2

 عدد خرما وجود داشته باشد.  75گرم آن  511ی خرمای مضافتی مورد نظر باید نسبتا درشت بوده، بدین معنا که در هر اندازه -3

 آثار یا عوامل زیر نباید در خرمای مضافتی مورد نظر دیده شود: -4

 شکرک زدگی )قند موجود در خرما به صورت متبلور شده در آمده است.(  -
 )بروز عارضه ای که در اثر عوامل زیست محیطی نا مناسب یا فعالیت کنه ها به وجود آمده است.( لك زدگی -

 ی آن نمایان شده است.( لهیدگی )خرما حالت نرم و شل پیدا کرده و هسته -

 نارسی )خرما در مرحله ای از رشد متوقف شده و خشکیده یا چروکیده شده است.(  -

 را از دست داده است.(  تغییر رنگ )خرما رنگ طبیعی خود -

 وجود آفت زنده در هر یك از مراحل زندگی -

 وجود خاک، اشیاء فلزی، سنگریزه و شیشه به هر میزان -

 استشمام بوی تخمیر و ترشیدگی -

 ها های قابل رؤیت قارچوجود پرگنه -

 ای باشد که محتوی بسته را در برابر صدمات مکانیکی، رطوبت و آفات انباری حفظ کند. های خرما باید به گونهبسته -5

 عالیم زیر باید بر روی خرما درج شده باشد: -6

 نوع خرما )مضافتی هسته دار(  -

 عبارت ممتاز -
 محل نولید و وزن خالص -

 عبارت محصول ایران -

 تاریخ تولید و تاریخ مصرف -

 کشمش:
ی یك و به صورت تهیه و بسته بندی شده در شرایط بهداشتی، دارای تاریخ تولید و انقضا و ی پلویی مورد قبول از نوع درجهکشمش خشك شده -1

 محصول واحدهای تولیدی معتبر است.  

 رنگ کشمش مورد نظر از زرد کهربایی تا خرمایی متغیر است.  -2

 کشمش باید عاری از آفت زنده باشد.  -3

 درصد بیشتر باشد.  16طوبت نباید از میزان ر -4

 درصد باشد.  5/2میزان کشمش نارس نباید بیش ار  -5

 درصد بیشتر باشد.  5میزان کشمش لهیده نباید از  -6

 درصد بیشتر باشد.  15میزان کشمش شکرک زده نباید از  -7

 رود باید نو، تمیز، خشك و بدون بو باشد. وسایلی که برای بسته بندی به کار می -8

 کیلوگرمی قابل قبول است.  11کیاوگرم و یا کارتن  1های سلوفانی تا بندی کشمش در بستهبسته  -9

 شود. محتوی هر بسته باید از نظر اندازه، رنگ و رقم یکنواخت باشد؛ در غیر اینصورت مخلوط تلقی می -11

 های کشمش درج شده باشد:عالیم زیر باید بر روی بسته بندی -11

 نام کاال -

 نوع کاال -

 یکنواختیدرجه و  -
 تاریخ نولید و وزن خالص )بر حس کیلوگرم(  -
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 عبارت محصول ایران -

 ی ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آمورش پزشکیی پروانهشماره -

 مغز گردو:
ی یك نیمه و به صورت تهیه و بسته بندی شده دارای تاریخ تولید و انقضا و محصول واحدهای تولیدی معتبر مغز گردوی مورد قبول از نوع درجه -1

 است.  

 ی غیر طبیعی به خصوص بوی نا، تندی و طعم تلخی باشد. ی طبیعی بوده و فاقد هر نوع مزهمغز گردو باید دارای رنگ روشن و بو و مزه -2

 مغز گردو باید عاری از آفات زنده باشد.  -3

 درصد باشد.  4میران رطوبت مغز گردو نباید بیشتر از  -4

 درصد بیشتر باشد.  5میزان نارسی و چروکیدگی نباید از  -5

 کیلوگرمی مورد قبول است.  11تا  5ی مومی در اوزان بسته بندی گردو در کارتن دارای پوشش ورقه -6

 یك بهر باید از نظر بسته بندی، اندازه، وزن و محتویات آن یکسان باشد. های موجود در ی بستهکلیه -7

 مشخصات زیر باید بر روی کارتن مغز گردو درج شده باشد: -8

 نام کاال -
 وزن خالص برحسب کیلوگرم -

 نام صادر کننده یا بسته بندی کننده -

 عبارت محصول ایران -

 تاریخ تولید و انقضا -

 شرایط نگهداری محصول -
 

 تذكر:

 در تمامي موارد باال، در صورت وجود استاندارد ملي رعایت آن عالوه بر موارد مذكور، الزامي است. 
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 1پیوست شماره 

 قرارداد غذای دانشجویی

 

 : عنوان

 آیین نامه بهداشتی غذای دانشجویی

 
 

 کارفرما : دانشگاه فسا

 .............پیمانکار: 
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 تاریخ:
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 1مفاد پیوست شماره 
 بهداشت فردی: 

 تمامی  کارکنان موظفند کارت بهداشت معتبر داشته باشند. -1

 پیمانکار موظف است جایگاه و امکانات مناسبی جهت قراردادن لباس کارکنان خود تهیه نماید. -2

 کارکنان موظفند اصول بهداشت فردی را کامالً رعایت نموده و به دستورهای کارشناس ناظر عمل نماید.   -3

 کارکنان  باید دارای پوشش کاله، دستکش، کفش مناسب و روپوش تمیز و بهداشتی باشند.  -4

 بهداشت محیط: 
 مواد غذایی الزامی است.  استفاده از مواد ضدعفونی کننده جهت وسایل کار، ظروف غذاخوری، محیط کار و -1

 استفاده از مواد پاک کننده استاندارد الزامی است.  -2

 ظروف باید در ظرفشویی سه مرحله ای )شستشو، ضدعفونی، آب کشی( با توسط دستگاههای اتوماتیك شسته شود.  -3

 ظروف باید پس از شستشو با وسیله تمیز و عاری از آلودگی خشك گردد.  -4

 استفاده شده قبل از شستشو خودداری گردد.از استفاده مجدد ظروف  -5

ایجاد محل هایی با سکوبندی مناسب یا پالت برای نگهداری پیاز ، سیب زمینی، نان خشك و نمك سنگ و وجود سردخانه های مناسب مواد غذایی  -6
 الزامی است.

 اد غذایی باشند. پشه، مگس و سایر حشرات و جوندگان به هیچ وجه نباید در محیط پخت و پخش و انبارهای مو -7

 سمپاشی محیط آشپزخانه و رستوران و انبار مواد غذایی به طور منظم در زمان های مناسب )تعطیالت بین دو ترم و تابستان( انجام شود.  -8

 برای بسته بندی مواد غذایی از ظروف یك بار مصرف آلومینیوم یا فوم گیاهی استفاده شود. -9

 بهداشت مواد غذایی:
 د در انبار و سردخانه دارای کیفیت مناسب، شماره پروانه و تاریخ مصرف معتبر باشد.مواد غذایی موجو -1

 اصول بهداشتی در پاک کردن مواد غذایی خصوصاً سبزیها، حبوبات و برنج رعایت شود.  -2

 جوانه و قسمتهای سبز سیب زمینی و هویج هنگام آماده سازی جدا شود.  -3

 انگل زدایی و ضدعفونی صورت گیرد.در صورت استفاده از میوه ها و سبزیها،  -4

 برای پخت سبزیها ابتدا آب را جوش آورده و سپس سبزی به آب جوش اضافه و پخته شود.  -5

 تا حد امکان از سرخ کردن مواد غذایی پرهیز شود. ) سبزیها فقط تا زمان تغییر رنگ حرارت داده شود(.  -6

 سازی(شود. )پیوست شیوه نامه آمادهاصول بهداشتی در پاک کردن و شستشوی گوشت و مرغ رعایت  -7

 ساعت قبل از استفاده در یخچال باالی صفر درجه سانتیگراد نگهداری شود. 24تا  12برای استفاده از مواد غذایی منجمد، مواد  -8

 گوشت و سایر مواد غذایی تا حد امکان به تکه های کوچك تقسیم شود تا حرارت به عمق آن برسد. -9

 درجه سانتیگراد یا پایین تر نگهداری شود.  -18دخانه با دمای گوشت و مرغ باید در سر -11

 از مصرف دوباره روغنی که یك بار حرارت دیده خودداری شود. -11

 هنگام تفت دادن مواد غذایی در روغن، حرارت کم باشد و برای سرخ کردن حتماً از روغن مخصوص سرخ کردن استفاده شود.  -12

 دور ریخته شود از آب کمتری استفاده شود.  چنانچه آب پخت مواد آب پز شده، باید -13

 ساعت نباشد.  3درجه( بیشتر از  71غذا بالفاصله بعد از پخت، مصرف شود. حداکثر زمان بین پخت و پخش غذا، در شرایط مناسب )درجه حرارت  -14

 از تماس مواد غذایی خام و پخته جداً خودداری گردد.  -15

 ج صورت گیرد. افزودن سبزی به برنج پس از آبکش کردن برن -16

  در پخت خورش ها از ادویه، لیمو عمانی و آب لیمو استفاده گردد، مصرف نمك محدود گردد و افزودنیهای غیرمجاز به هیچ وجه استفاده نشود. -17

 بهداشت انبار و سردخانه: 
  در ظروف دردار نگهداری شود.( مواد غذایی )حبوبات و غالت -1

 نجام شود. نظافت انبار و سردخانه به طور مرتب ا -2

 مواد غذایی در انبار باید بر روی پالت نگهداری شود.   -3
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 مواد غذای خام و پخته درون ظرف دردار جداگانه نگهداری شود.  -4

 تمامی یخچالها و فریزرها به طور مرتب برفك زدایی و شستشو شوند.  -5

 نظافت و بهداشت وسایل خنك کننده و سردخانه ها رعایت شود.  -6

 به سردخانه از کفش مخصوص استفاده نمایند.  کارکنان برای ورود -7

 از انباشتن مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته در فریزر، سردخانه و انبار اکیداً خودداری شود.  -8

مواد غذایی حتی االمکان در قطعات کوچکتر و یا با مقدارهای کمتر در سردخانه نگهداری گردد به گونه ای که سرمای الزم به عمق آن نفوذ  -9
 کند. 

 بهداشت ابزار و دستگاههای آشپزخانه: 
 وجود داشته باشد.ابزار آشپزخانه طوری در محل قرار داده شوند که امکان دسترسی به تمام قسمتهای آن جهت نظافت  -1

 وسایل مورد نیاز آشپزخانه از جنس مناسب و بهداشتی انتخاب گردد و استانداردهای الزم را دارا باشد.  -2

 سطح میزها بدون درز و ترک بوده و با استیل ضدزنگ یا پالستیکهای مخصوص قابل تعویض پوشیده شود.  -3

 سیار محکم و صاف بوده و بدون خلل و فرج باشد.در صورت استفاده از سطوح چوبی، چوب مورد استفاده باید ب -4

 تخته گوشت خردکنی بایستی همواره تمیز و بهداشتی نگه داشته شود.  -5

 تمام سطوح پس از پایان کار به وسیله آب و یك ماده ضدعفونی کننده کامالً تمیز شود.  -6

 ز شده و در محل مناسب قرار گیرد. تمامی ابزار کار شامل دیگ، آبکش، سیخ های کباب و ... پس از پایان کار تمی -7

ی در صورت استفاده از ظروف مسی مانند دیگ و آبکش باید به طور مرتب آنها را قلع اندود نمود و از کاربرد ظروف مسی زنگ زده جداً خوددار -8
 شود. 

س از پایان کار تمیز و ضدعفونی کرده و در تمیزی و بهداشت دستگاهها مانند چرخ گوشت، خرد کن، همزن و ... کامالً دقت نموده و آنها را پ -9
 تنها موقع استفاده، قطعات آنها را وصل نمود.

 محل آماده سازی مواد خام، از محل پخت غذا جدا باشد .  -11

 حوضچه مخصوص شستشوی سبزیجات و مرغ به طور جداگانه وجود داشته باشد. -11

 سرویسهای بهداشتی : 
 و پاکیزه باشد.  توالت و دستشویی ها می بایست همواره تمیز -1

 توالت باید دارای سطل زباله درپوش دار، قابل شستشو، تمیز و مجهز به کیسه زباله باشد.  -2

 دفع زباله باید به نحو مناسب و به دور از ریخت و پاش صورت گیرد.  -3

 زباله ها روزانه از محل تولید دور شود .  -4

 ایمنی )ماسك، دستکش و .. .( باشد.  کارگر نظافتچی هنگام جمع آوری زباله بایستی دارای وسایل -5

 ها باید در مبدأ تفکیك گردد )زباله خشك شامل کاغذ، نان خشك، پالستیك، حلب و ... از زباله تر جدا شود(زباله -6

 کارکنان باید حتماً از دمپایی مخصوص استفاده نمایند.  -7

 جعبه کمکهای اولیه: 
لیه های اوجعبه کمکهای اولیه وجود داشته باشد تا بتوان به آن عنوان جعبه کمكهای مورد نیازیست که باید در فهرست زیر حداقل

 کامل را اطالق نمود:

 مواد شیمیایي
  و سرم فیزیولوژی بتادینمحلول 
 سفید)ضد عفونی کننده( الکل 
  محرک تنفسی( آمونیاکمحلول( 
 )محلول)ضد عفونی کننده 
 سوختگی ژل 
  آدرنالینآمپول 
 کیت مارگزیدگی 
 انتی شوک 
  پودرORS 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86


 شماره                                                                                                                                         

 تاریخ                                                                                                                                                                                          

 88از  32صفحه

 کارفرما :                                      پیمانکار:                                                                           

 داروها
 آسپرین 
 استامینوفن 
  بروفنقرص 
  اسهالقرصهای ضد 
  سرما خوردگیقرصهای ضد 
 آنتی هیستامین 
  تهوعقرصهای ضد 
 دیازپام رکتال 
 ( روغن بادامداروهای ملین) 
 قرص هیوسین 
  پالزیلیا  متوکلوپرامیدقرص 
 پماد سوختگی 
 پماد گزیدگی حشرات 
 الینآدرن 
 وسایل
 پنبه استریل 
 گاز یا تنزیب استریل در ابعاد مختلف 
 های مختلفباند یا نوار در اندازه 
  و پماد تتراسیکلین جنتامایسینپماد 
 ژل شوینده 
 )درجه تب )ترمومتر 
 قیچی جراحی 
 قیچی بانداژ 
 موچین، انبرک یا پنست 
 سانتیمتر مکعبی 11و  5و 2های آماده برای تزریق ضروری در اندازه سرنگ 
 بندی کوچك و بزرگ )آتل(تخته شکسته 
 باند سه گوش و باند نواری 
 کیف یخ یا کمپرس سرد آنی 
 رد()مبارزه با سرما یا د کیسه آب گرم 
 چسب زخم 
 رود.لوکوپالست یا نوار چسب که برای بستن و ثابت نگه داشتن پانسمان بکار می 
 )پودر تالك )برای دستکش، ماساژ، نوزاد 
 (پماد ایکتیول )برای باز کردن دمل و کورک 
 گیالس مدرج 
 شوییگیالس چشم 
 برس 
 کوچك آیینه 
 کبریتو  حولهو  صابون 
 دستکش استرلیزه 
 قرصهای تصفیه آب 
 باند زخم 
 زانو بند 
 سوت 
 بخیه سوزنو  نخ  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%DA%98
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%A2%D8%A8_%DA%AF%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B3%D8%A8_%D8%B2%D8%AE%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%DA%98
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D9%87
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 3مفاد پیوست شماره 
  :کیفیت غذا( 2
 

 جریمه )ریال( شرح ردیف

1 
پختگی، زنده بودن و يا وارفتگی برنج، سوختگی برنج، شور يا )عدم : عدم مطلوبیت برنج

 نمک بودن، شکل ظاهری، رنگ، طعم و بوی نامناسب(بی

درصد درصد  150درصد تا  10از 

قیمت کل غذای نامطلوب توزيع شده 

 به ازای هر جز
با نظر کارشناس

2 
 

ی ... ، شور يا بمواد گوشتی، سبزيجات، حبوبات و  )عدم پختگی عدم مطلوبیت خورشت:

نمک بودن، تلخ يا تندی، سوختگی، شکل ظاهری، رنگ، طعم و بوی نامناسب )در اثر 

ها، سرخ نشدن(، استفاده نکردن از چاشنی در نداشتن پیاز داغ و زعفران، چاشنی

ها، جا نیفتادن خورشت، مشاهده هسته لیموی گنديده ها و سوپها و خورشتخوراك

 پختدر لیموی امانی آماده 

3 
ی (، شور يا ب..پخته نبودن )مواد گوشتی، سبزيجات، حبوبات و . :هاکباب پخته نبودن

نمک بودن، تلخ يا تندی، سوختگی، شکل ظاهری، رنگ، طعم و بوی نامناسب(، بافت 

 گوجه( 4هر سیخ شامل ) گوجه سیخ -کباب

 پخش غذاهنگام سرد بودن غذا  4

 (و... نان نامطلوب )بیات شده و کپک زده ارائه 5

درصد قیمت کل  150درصد تا  10از 

 نان وعده + مبلغ مقدار ضايع شده
با نظر کارشناس

 

 ( کمیت غذا:1
 :غذايی اصلی و فرعی طبق جدول آنالیز غذايیکمیت غذا عبارت است از عدم استفاده از مواد

 

 مبلغ جریمه )ریال( شرح ردیف

1 

غذايی طبق مواد وزنرعايت نکردن 

 جدول آنالیز
 

 

 

درصد قیمت کل ماده غذايی وعده + مبلغ مقدار تخلف  150درصد تا 10از 

 شده در صورت عدم امکان جبران 
درصد قیمت کل ماده غذايی وعده در صورت امکان  150درصد تا  10از 

 با نظر کارشناس -جبران

2 
اطالع غذايی اصلی بدون برداشت مواد

 ناظر و به کارگیری آن

درصد قیمت کل ماده غذايی وعده + مبلغ مقدار تخلف  50درصد تا 10از 

 به ازای قیمت روز آن ماده غذايیشده 
 در صورت عدم امکان جبران 

درصد قیمت کل ماده غذايی وعده در صورت امکان  50درصد تا 10از 

 با نظر کارشناس -جبران

3 
و کم آمدن  اضافهپخش نامناسب غذا )

 (غذا
 درصد قیمت کل غذای وعده پس از اصالح فرايند 50درصد تا 10از 
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 ( بهداشت مواد غذایی:3
 

 جریمه )ریال( شرح ردیف

1 
مواد پروتئینی رعايت نکردن اصول بهداشتی شست و شوی مواد غذايی )

ضد عفونی نکردن سبزيجات که به صورت خام ، )ماهی،گوشت، مرغ(

 .شوداستفاده می 

درصدقیمت کل ماده غذايی وعده در 20درصد تا 1از 

 صورت عدم امکان اصالح
درصدقیمت کل ماده غذايی وعده در 10درصد تا 1از 

 با نظر کارشناس -صورت امکان اصالح
2 

رفع انجماد مواد رعايت نکردن اصول بهداشتی آماده سازی مواد غذايی )

انجماد شده در فضای آزاد بیش از نگهداری مواد پروتئینی رفع ، پروتئینی

 (حلب روغن با گرم نمودن روغن، شوو  ساعت برای شست 3

3 
غذايی ريخته استفاده از موادرعايت نکردن اصول بهداشتی هنگام پخت )

 (شده درکف آشپزخانه

درصد قیمت کل ماده غذايی در صورت 10درصد تا 1از 

 عدم امکان اصالح
 با نظر کارشناس

 آشپزخانه و غذاخوریدر  حشرات، جوندگان و ...مشاهده  4
 درصد قیمت  20درصد تا  0.1از 

 صورت وضعیت روزانه
با نظر کارشناس

 (بندیبسته غیربهداشتی )توزيع وغذا در ظروف  ارائه 5

درصد قیمت صورت وضعیت روزانه در  10درصد تا  0.1از 

 صورت عدم امکان اصالح
صورت وضعیت روزانه در درصد قیمت  5درصد تا  0.1از 

 با نظر کارشناس -صورت امکان اصالح

6 
مسمومیت گروهی دانشجويان و ديگر استفاده کنندگان )پس از تأيیديه 

 (فرمامراجع مورد تأيید کار

 های درمانهزينه مانندخسارات وارده ) جبران
هزينه تمام شده آمار آن  درصد 500درصد تا  5و جريمه 

 (وعده غذايی
 کارشناس با نظر
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 در مواد غذاییتقلب ( 0
 

 جریمه )ریال( شرح ردیف

1 

استفاده از مواد غذايی ناسالم و غیربهداشتی برای غذا 

، نگهداری و يا اخفاپ گوشت پیاز قبلی غذايی پخته شدهمواد)

سوپ و  زده، مرغ و گوشت چرخ شده به خصوص با سس

مصرف بیش از ، استفاده دوباره از روغن استفاده شده، مانده

اندازه چاشنی و ادويه جات به منظور خنثی نمودن کیفیت 

استفاده ، اضافه نمودن مواد غیر مجاز به غذا، نامطلوب مواد

جداسازی اجزای با کیفیت مواد ، ازمواد تاريخ مصرف گذشته

 و عدم استفاده آنها( مثل فیله و يا راسته گوشت

انهو درصد بهايصورت وضعیت روز 25درصد تا  1از 

عدم پرداخت صورت وضعیت آن روز در صورت 

 عدم امکان اصالح
درصد بهايصورت وضعیت روزانه  25درصدتا  1از 

 در صورت امکان اصالح 
 با نظر کارشناس

 غذايی برخالف جدول آنالیز غذاجايگزينی مواد 2

درصد بهايماده غذايیو عدم  300درصد تا  10از 

امکان  پرداخت هزينه آن غذا در صورت عدم

 اصالح
درصد بهايماده غذايی در  300درصد تا  10از 

 صورت امکان اصالح 
با نظر کارشناس

 تأيید کارشناس بدونغذايی پخت مواد 3
 درصد قیمت آن ماده غذايی  200تا درصد1از 

 با نظر کارشناس

 

 غذایینگهداری نادرست مواد( 5
 مبلغ جریمه )ریال( شرح ردیف

1 

 غذايیبهداشتی در نگهداری مواد رعايت نکردن اصول

غذايی در ظروف بدون در و پوشش نگهداری مواد)

، غذايی خام و پخته در کنار همنگهداری مواد، مناسب

، ئینیتنگهداری صیفی جات در سردخانه کنار مواد پرو

، غذايی فاسد شدنی در يخچالنگهداری نکردن مواد

 ، هاسازی نشده در سردخانهگوشت آمادهنگهداری 

، فعالیت غذايینگهداری مواد شیمیايی در مجاورت مواد

با مواد پر ريسک در کنار مواد غذايی و رعايت نکردن 

 ر و ...( انباو ترتیب خروج آنها از چیدن مواد اولیه اصول 

 150درصد تا  10جايگزينی آن ماده غذايی و از 

جريمه قیمت کل ماده غذايی در صورت غیر قابل 

 ناستفاده بود
 درصد قیمت  20تا  5از 

کل ماده غذايی مورد خطر واقع شده در صورت 

 امکان استفاده
 با نظر کارشناس

 انجماد غیراصولی گوشت و مواد پروتئینی 2
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 وجود اشیاء خارجی در غذای پخته شده( 6
 

 جریمه )ریال( شرح )هر مورد( ردیف

1 
کننده می وجود اشیايی که موجب آسیب جسمی به مصرف 

 . (و.. خرده شیشه، میخ، سوزن و منگنه، سیم ظرفشويیشود )
 

درصد صورت وضعیت روزانه و  200تادرصد 10از 

و ساير  های درمانجبرانخسارات وارده )از جمله هزينه

ص فرما و تشخیديد کاربا صالحتعهداتتعلق يافته که 

 با نظر کارشناس.(شود تعیین میپزشک معتمد 

2 

وجود اشیايی که از نظر بهداشتی، عرفی و يا شرعی مجاز يا 

زاپ اج، فضله موش يا فضوالت حیوانیپسنديده نیست )وجود 

ضايعات گوشتی  غدد لنفاوی ومغز حرام مانند  حرام گوشت

و يا اجساد حشرات مانند پوست، پر مرغ غیرقابل مصرف مانند 

 کاغذتکه ، زهريگ و سنگ ريساير اشیامانند ...،مگس و ، الرو

 (نخ،مو، و ...، و مقوا

در  صورت غیر قابل استفاده بودن وعده غذايی بین 

قیمت غذا ضمن الزام به تهیه درصد 200تادرصد 20

 غذا يا مواد اولیه مکفی توسط پیمانکار 
 50تا درصد 5در صورت قابل استفاده بودن غذا، بین 

 قیمت غذا درصد
 با نظر کارشناس

  

 

 مربوط به عدم رعایت نظافت محیط و تجهیزات( تخلفات 7

 
 جریمه )ریال( شرح ردیف

1 
های زير صفر و باالی صفر( و سردخانه ها )شامل سردخانهسردخانه

 و تجهیزات و لوازم مربوط)دمپايی و ...( پیشخوان
درصد صورت وضعیت  50درصد تا0.5از 

 روزانه با نظر کارشناس

2 

يخ سازها رعايت نکردن موارد بهداشتی در نظافت تجهیزات شامل 

چرخ گوشت، سیب زمینی پوست کن، سبزی  ،و آب سرد کن ها

 سازیمیز، تخته آماده، خرد کن و دستگاه خالل کن وسايل مشابه

گوشت، ظروف کمکی کنار چرخ گوشت، میزهای کمکی، ابزار 

ت ديگ، تش ،های سالنمیز ،قصابی قبل از شروع به کار و پايان کار

 ا و... (و ظرف پخت غذ

درصد صورت وضعیت  50درصد تا 0.5از 

 روزانه به ازای هر مورد
 با نظر کارشناس

 

 ( تخلفات مربوط به کارکنان8

 مبلغ جریمه )ریال( شرح ردیف

 به ناظر )متناسب با مورد( درستارائه اطالعات نا 1
درباره  درصد قیمت ماده غذايی که 5درصد تا  0.5از 

 آن اطالعات نادرست داده شده است.با نظر کارشناس

2 
عدم همکاری مناسب عوامل پیمانکار با ناظران، کارکنان 

 دانشگاه و سايرين 

 درصد بهای صورت وضعیت آن روز 5درصد تا 0.5از 
 با نظر کارفرما

3 
-نداشتن حضور فعال و مؤثر پیمانکار يا نماينده تام

 روزاالختیار به ازای هر 
 درصد بهای صورت وضعیت آن روز 25درصد تا 2از 

 با نظر کارشناس
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4 
حضور کارکنان آشپزخانه و سلف سرويس به تعداد  عدم

کافی متناسب با آمار )مطابق با استاندارد نیروی انسانی 

 پیوست قرارداد( به ازای هر نفر در هر روز

برابر هزينه دستمزد روزانه بر حسب محل کار نیروی  2

 غايب در صورتی که اختالل جدی در کار ايجاد نشود 
برابر هزينه دستمزد روزانه بر حسب محل کار  5تا  3

نیروی غايب در صورتی که اختالل جدی در کار ايجاد 

 با نظر کارشناسشود

5 
 از انبار وعدم همکاری مناسب با ناظر دررابطه با برداشت 

 ارائه آمار الزم

درصد قیمت کل ماده غذايی وعده +  50درصد تا 10از 

به ازای قیمت روز آن ماده مبلغ مقدار تخلف شده 

 غذايی
 در صورت عدم امکان جبران 

درصد قیمت کل ماده غذايی وعده  50درصد تا 10از 

 با نظر کارشناس -در صورت امکان جبران

6 
متفرقه بدون هماهنگی به تمامی اماکن اجازه ورود افراد 

 پخت و پخش
 درصد بهای صورت وضعیت آن روز 5درصد تا  0.2از 

 با نظر کارفرما 

 

 رعایت بهداشت فردی کارکنان( 9
 

 مبلغ جریمه )ریال( شرح ردیف

1 
فرما مطابق نداشتن کارت بهداشت معتبر و مدارك مورد نیاز به درخواست کار

 قرارداد )هر مورد(

درصد بهای صورت وضعیت  5تا درصد 0.2از 

 روز به ازای هر نفر در هر روز
 با نظر کارشناس

2 

، استعمال دخانیات، بهداشت سر و صورت و ناخنرعايت نکردن بهداشت فردی )

شستشوی دست و ، چشیدن غذا و داخل نمودن مجدد مالقه و قاشق در ظرف غذا

شستشوی ، محیط آشپزخانهشستشوی لباس در ، صورت در سینک ظرف شويی

 (لباس کار در ظروف پخت غذا

درصد بهای صورت وضعیت  10درصد تا 0.5از 

 به ازای هر مورد آن روز
 با نظر کارشناس

3 

 های واگیردار قابل تشخیص )به تشخیص ناظر(به کارگیری کارگران دارای بیماری
ازی سبرای آماده های بهداشتیها و سرويساستفاده از کارکنان نظافتچی دستشويی

 و پخت و پخش موادغذايی

درصد بهای صورت وضعیت  20درصدتا  0.5از 

 نفربه ازای هر  آن روز
 با نظر کارشناس با نظر کارشناس

4 

دستکش عدم استفاده از لباس مناسب و يا لوازم شخصی مخصوص کار )مانند 

چکمه، کفش ماسک دهان بند هنگام پخت و پخش غذا، و  التکس و کاله مخصوص

خوردن ( و رعايت نکردن موارد بهداشتی )يا استفاده از لوازم کثیف و مخصوص و ...

 ،استفاده از تلفن همراه در هنگام پخش غذا، غذا و ناخنک زدن پشت کانتر سرو غذا

 (استفاده از انگشتر، ساعت مچی، در تمامی مراحل پخت و پخش غذا

ت درصد بهای صورت وضعی 10درصد تا  0.5از 

 به ازای هر مورد آن روز
 با نظر کارشناس

 

 تأخیر در پخت و پخش غذا( 24
 

 مبلغ جریمه )ریال( شرح ردیف

1 

-تمام شدن غذاقبل از زمان مقرر در اثر بیتأخیر در پخش غذا )

پخش نکردن غذای  ،کنترل آمار اتوماسیون يا فیش در توجهی

افراد پشت  توسط ترك نمودن محل کار، موجود در ساعات مجاز

دير رسیدن غذا به خوابگاه و يا ، سلف سرويس در ساعات پخش غذا

ت درصد بهای صور 20درصدتا 0.5از 

و پرداخت نکردن هزينه  وضعیت آن روز

 تعداد توزيع نشده
 با نظر کارشناس
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 15معطلی افراد بیش از ، دقیقه 30تا  15سلف سرويس ها بیش از 

نبودن ، دقیقه در صف به علت کمبود کارکنان توزيع کننده

 و ...(  قاشق،چنگال، لیوان و سینی به اندازه کافی

2 
)کف گیر، مالقه، تو پخش استفاده نکردن از ابزار مناسب برای پخ

 آب گردان و ...( 

درصد بهای صورت وضعیت  5درصدتا 0.5از 

 آن روز
 با نظر کارشناس

 تغذيهدسر بدون اطالع اداره و تغییر در برنامه غذايی 3
درصد بهای صورت  50درصدتا  0.5از 

 وضعیت آن روز
با نظر کارشناس

 

 ( آموزش22
 

 مبلغ جریمه )ریال( شرح ردیف

 های آموزشی تغذيه و بهداشتشرکت ننمودن در کالس 1

درصد دستمزد ماهیانه 4در هر جلسه به ازا هر نفر

 برای کارگران 
 درصد دستمزد ماهیانه برايکمک آشپز  6و 

دستمزد ماهیانه سر آشپزدرصد 10و 

 

 

 

  تشخیص و تأیید تمامی موارد فوق، صرفاً به عهده ناظران و نمایندگان کارفرما است. 1تذکر : 

 

  جریمه سایر تخلفات که در فهرست گنجانده نشده به پیشنهاد کارشناس و با نظر کارفرما محاسبه و دریافت خواهد شد.2تذکر : 
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 0پیوست شماره 

 غذای دانشجویی قرارداد

 

 :عنوان

 غذای دانشجویان  آنالیز غذای  پیشنهادی

 

 کارفرما : دانشگاه فسا

 ............ پیمانکار:

 

 شماره : 

 تاریخ:

 

 

 

 

 2042-2041سال تحصیلی 
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 0مفاد پیوست شماره 

 کنار غذاها  )صبحانه، ناهار و شام( ودول آنالیز وزنی غذاها ج

 را به شرح جداول ذيل رعايت نمايد . اجرای قرارداددر زمان  کنارغذاها انالیز های ارائه شده وپیمانکار موظف می باشد در ، طبخ و توزيع کلیه غذا ها 

 :زرشک پلو با مرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 چلو خورش بامیه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زرشک پلو با مرغ

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  20  ±  5 رب گوجه 1

 25  ±  5 پیاز 2

  310  ±  10 مرغ 3

  به مقدار الزم ادویه جات مجاز 0

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 5

  35  ±  5 روغن مایع 6

2 برنج 
10    ±   120 

 
 

  3  ±  1 زرشک 8

  5 هویچ 9

  5 ایفلفل دلمه 10

  5 آبلیمو 11

 مخصوص برنج مثقال  00001 زعفران 12

  2 سیر 13

  002 هل یا برگ بو و زنجبیل 10

  نصف نان 15

 برای خیساندن برنج 20  ±  5 نمک بلور 16

 چلو خورش بامیه

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

 گوشت آماده پخت 50  ±  5 گوشت قرمز 1

  25  ±  5 روغن مایع 2

  120   ±    10 برنج 3

  20 رب گوجه 0

  25  ±  5 پیاز 5

  3 پودر سیر 6

  50 گوجه 2

  80 بامیه 9

  به مقدار الزم آبغوره 10

  نصف نان 11
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 با مرغ: چلو خورش فسنجان

 چلوخورش فسنجان با مرغ 

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  120   ±    10 برنج 1

 سرخ کردن مرغ 25   ±    5 روغن 2

 اختیاری 30 کدو حلوایی 3

  35 پیاز 0

 اختیاری 55 به 5

  50 رب انار 6

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 2

  1 ادویه 8

  00001 زعفران 9

  25 مغز گردو  10

  110   ±    10 مرغ 11

 اختیاری 30 هویج 12

  نصف نان 13

 برای خیساندن برنج     20  ±  5 نمک بلور 10

 برای چلو 0  ±  1 روغن مایع 15

 

 چلو خورش  قیمه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای خیساندن برنج 20  ±  5 نمک بلور 12

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 13

  15 لپه 10

 اختیاری 30 سیب زمینی 15

  به مقدار الزم جات مجاز ادویه 16

 قیمه چلو خورش 

 توضیحات مقدار الزم برای هر نفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  15 رب گوجه 1

  25  ±  5 پیاز 2

 خالص 00  ±  10 سیب زمینی 3

  20 لپه 0

 گوشت آماده پخت 50  ±  5 گوشت قرمز 5

  35  ±  5 روغن مایع 6

  120   ±    10 برنج 2

 اختیاری به مقدار الزم تمرهندی، آبغوره، آبلیمو، گرد لیمو 8

  105 لیمو عمانی 9

 برای چلو 0  ±  1 روغن مایع 10

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 11

  به مقدار الزم ادویه جات مجاز 10

 اختیاری 5 دنبه تازه 12

 اختیاری 50 گوجه 13

  نصف نان 10

 برای خیساندن برنج     20  ±  5 نمک بلور 15
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 :چلو خورش قیمه بادمجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :چلو خورش قورمه سبزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 چلو خورش قیمه بادمجان

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  20  ±  5 رب گوجه 1

  25  ±  5 پیاز 2

  150  ±  10 پاك شده بادمجان 3

  15 لپه 0

 گوشت آماده پخت 50  ±  5 گوشت قرمز 5

 برای خورش 35  ±  5 روغن مایع 6

  120   ±    10 برنج 2

8 
هندی، آبغوره، آبلیمو، ر تم

 گرد لیمو
 اختیاری به مقدار الزم

 اختیاری 50 گوجه 9

 برای چلو 0  ±  1 روغن مایع 10

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 11

 اختیاری 30 سیب زمینی پاك شده 12

  به مقدار الزم جات مجازادویه 13

 اختیاری 5 دنبه تازه 10

  به مقدار الزم لیمو عمانی 15

  نصف نان 16

 برای خیساندن برنج     20  ±  5 نمک بلور 12

 چلو خورش قورمه سبزی

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

 برای خورش 25  ±  5 روغن مایع 1

  25  ±  5 پیاز 2

  گرم 2 لیمو عمانی 3

0 
 یا لوبیا چیتی

 لوبیا قرمز

25 

5 ±  20 

 

 گوشت آماده پخت 50  ±  5 گوشت قرمز 5

  120   ±    10 برنج 6

پاك و خرد شده90  ±  5 سبزی 2

  به مقدار الزم ادویه جات مجاز 8

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 9

 اختیاری 5 دنبه تازه 10

 اختیاری الزمبه مقدار  رب گوجه 11

  نصف نان 12

 برای خیساندن برنج     20  ±  5 نمک بلور 13

 برای چلو 0  ±  1 روغن مایع 10
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 :چلو خورش کرفس

چلوخورش کرفس

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  120   ±    10 برنج 1

  25  ±  5 روغن سرخ کردنی 2

 برای چلو 0  ±  1 روغن مایع 3

  5 رب گوجه فرنگی 0

 گوشت آماده پخت 50  ±  5 گوشت قرمز 5

  50 سبزی جعفری خرد شده 6

  50 سبزی نعنا خرد شده 2

  25 پیاز 8

  150 کرفس پاك شده 9

  5 آبلیمو 10

  5 آبغوره 11

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 12

  1 ادویه 13

  نصف نان 10

 برای خیساندن برنج     20  ±  5 نمک بلور 15


 :چلو خورش لوبیا سبز

 

 چلو خورش لوبیا سبز

 توضیحات نفر)گرم( هری مقدارالزم برا مواد مورد نیاز ردیف

1 
 لوبیاسبز سرخ کردن 25  ±  5 روغن مایع

  120   ±    10 برنج 2

  25  ±  5 پیاز 3

  20  ±  5 رب گوجه 0

  به مقدار الزم مجازادویه  5

 گوشت آماده پخت 50  ±  5 گوشت قرمز 6

 پاك شده 20 لوبیا سبز  2

  به مقدار الزم آبلیمو 8

  20 هویج 9

 برای چلو 0  ±  1 روغن مایع 10

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 11

  50 سیب زمینی پاك شده 12

  نصف نان 13

 برنجبرای خیساندن  20  ±  5 نمک بلور 10

 

 کباب ها:
 :جوجه کبابچلو

 

 

 

 

 چلو جوجه کباب

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر)گرم( مواد مورد نیاز ردیف

 برای چلو 0  ±  1 روغن مایع 1

  120   ±    10 برنج 2
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 :دهیکوب کباب چلو

 

 کباب کوبیدهچلو 

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر)گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  120   ±    10 برنج 1

 برای چلو 0  ±  1 گرمی 10کره روغن مایع یا  2

 100   ±    15 قرمزگوشت  3
 خیدوس در که ها یافزودن ریسا بدون گوشت

 شود یم استفاده

  20   ±   5 قلوه گاه گوسفندی تازه 0

 پاك شده 50 پیاز 5

  100 گوجه فرنگی 6

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 2

  0.001 زعفران 8

  نصف نان 9

 برای خیساندن برنج     20  ±  5 نمک بلور 10

  10 دنبه 11

  1 سماق 12

  به مقدار الزم ادویه 13

 

 گرم جوجه البته با چلو رنگی  اضافه می شود  90در صورت اعالم به تهیه چلومیکس  یک سیخ کوبیده و     

 پلویی:

 :سبزی پلو با ماهی

 

 سبزی پلو با ماهی

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر)گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  120   ±    10 برنج 1

 سرخ کردن ماهی 60   ±    10 روغن  2

 برای پلو 0   ±    1 مایع روغن 0

 ماهی  5
20    ±   250 

10    ±   160

 قزل آال شکم خالی

 ماهی شیر یا تیالپیا

  90 سبزی پلو خرد شده 6

  10 آبلیمو 2

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 8

  گرم 10 پیاز 3

 بدون استخوان 160  ±  10 گوشت مرغ 0

 با استخوان 300  ±  20 گوشت مرغ 5

 0 آبلیمو 6

   2 نمک تصفیه شده بدون ید 2

  به مقدار الزم مجاز ادویه 8

 سس بعد از پخت   3 کره حیوانی 9

    00005 زعفران 10

 اختیاری به مقدار الزم ، ماست چکیده یا موسیرماست 11

 اختیاری به مقدار الزم فلفل دلمه 12

  نصف نان 13

 برای خیساندن برنج     20  ±  5 نمک بلور 10
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9 
پودر سیر، زردچوبه و فلفل ) ادویه

 قرمز(
5  

  0.001 زعفران 10

  10 یا آرد سوخاری آرد گندم 11

  نصف نان 12

 برای خیساندن برنج     20  ±  5 نمک بلور 13

  30 پیاز 10



 :ماهیتن گرم  90سبزی پلو با 

 

 ماهیتن سبزی پلو با 

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر)گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  120   ±    10 برنج 1

 برای پلو 0   ±    1 روغن مایع 2

 گرمی 180نصف تن ماهی 90 ماهی کنسرو  3

  90 سبزی پلو خرد شده 0

  نصف نان 5

 برای خیساندن برنج     20  ±  5 نمک بلور 6

 

 :یگرم 120 ماهیتن سبزی پلو با 

 

 ماهیتن سبزی پلو با 

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر)گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  120   ±    10 برنج 1

 برای پلو 0   ±    1 روغن مایع 2

 گرمی )تک نفره( 120تن ماهی 120 ماهی کنسرو  3

  90 سبزی پلو خرد شده 0

  نصف نان 5

 برای خیساندن برنج     20  ±  5 نمک بلور 6

 

 شوید پلو با کوکوی سبزی:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شوید پلو با کوکو سبزی

 توضیحات مقدارالزم برای هر نفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  120   ±    10 برنج 1

 سرخ کردنبرای  35  ±  5 روغن مایع 2

پاك و خرد شده90  ± 10 سبزی کوکو 3

پاك و خرد شده50  ± 10 شوید تازه پاك شده 0

  گرم 85 مرغتخم 5

 برای چلو 0  ±  1 روغن مایع 6

  به مقدار الزم ادویه جات مجاز 2

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 8

  گرم 3 آرد 9

  نصف نان 10
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 گوشت:عدس پلو با 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :با گوشتشوید باقال پلو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الپلو با مرغاشوید باق

 الپلو با مرغاشوید باق

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر  )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  120   ±    10 برنج 1

 برای پلو 25  ±  5 روغن مایع 2

  20±310 مرغ 3

  50 پیاز 0

  100 سبزی شوید خرد شده 5

 برای خیساندن برنج     20  ±  5 نمک بلور 11

 عدس پلو با گوشت

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر  )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  15  ±  3 روغن مایع 1

  120   ±    10 برنج 2

  25  ±  5 پیاز 3

  20  ±  5 رب گوجه 0

  00 عدس 5

 چرخ کرده 60  ±  10 گوشت قرمز 6

 اختیاری 5 دنبه تازه 2

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 8

  به مقدار الزم آبلیمو 9

  نصف نان 10

 برای خیساندن برنج     20  ±  5 نمک بلور 11

  به مقدار الزم ادویه 12

 اختیاری 30 کشمش پلویی 13

 ال پلو با گوشتاشوید باق

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر  )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  120   ±    10 برنج 1

 برای پلو 25  ±  5 روغن مایع 2

  20 رب گوجه فرنگی 3

 با استخوان 200 گوشت گوسفندی تازه 0

  50 پیاز 5

  100 سبزی شوید خرد شده 6

  50 منجمداال سبز قبا 2

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 8

  3 )دارچین و ...( ادویه 9

  00001 زعفران 10

  نصف نان 11

 برای خیساندن برنج     20  ±  5 نمک بلور 12

 اختیاری به مقدار الزم آبلیمو 13
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  50 اال سبز قبا 6

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 2

  3 ادویه 8

  0.0022 زعفران 9

  نصف نان 10

 برای خیساندن برنج     20  ±  5 نمک بلور 12

 اختیاری 10 فلفل دلمه 13

10    

 

 

 خوراك رولت گوشت:

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 خوراك قارچ و گوشت و سیب زمینی سرخ کرده:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خوراك رولت گوشت

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  3 آبلیمو 1

  10 پیاز 2

  30 تخم مرغ 3

  10 جعفری 0

  0015 دارچین 5

  10 رب گوجه 6

  5 روغن 2

  0025 زرچوبه 8

  008 زرشک 9

  15 سیب زمینی 10

  0012 فلفل سیاه 11

  110  ±   10 گوشت قرمز 12

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 13

  20 هویج 10

  یک و نیم نان نان 15

 خوراك قارچ و گوشت و سیب زمینی سرخ کرده

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

بدون استخوان و چربی80  ±  10 گوشت قرمز 1

  35  ±  5 روغن 2

 اختیاری 20 رب گوجه 3

  30 پیاز 0

  10 فلفل دلمه ای 5

  100 سیب زمینی 6

 اختیاری 20 هویج 2

 اختیاری 50 نخود فرنگی 8

  100 قارچ 9
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 :خوراك قارچ و مرغ و سیب زمینی سرخ کرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کوبیدهخوراك کباب 

 خوراك کباب کوبیده

 مقدارالزم برای هر نفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف
 توضیحات

 100   ±    15 قرمزگوشت  1
 خیس دو در که ها یافزودن ریسا بدون گوشت

 شود یم استفاده

  30 قلوه گاه گوسفندی تازه 2

 50 پیاز 3
  آب گرفته شده

  100 گوجه فرنگی 0

  2 بدون یدنمک تصفیه شده  5

6 

  یک و نیم نان نان

2 
  1 سماق

 

 :خوراك کوبیده مرغ

 


      

 

 

 

 

  به مقدار الزم جات مجازادویه  10

  یک و نیم نان نان 11

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 12

 خوراك قارچ و مرغ و سیب زمینی سرخ کرده

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

مرغفیله 110  ±  10 گوشت مرغ 1

  35  ±  5 روغن 2

 اختیاری 20 رب گوجه 3

  30 پیاز 0

  10 فلفل دلمه ای 5

  100 سیب زمینی 6

  20 هویج 2

  50 فرنگی نخود 8

  100 قارچ 9

  به مقدار الزم ادویه جات مجاز 10

  یک و نیم نان نان 11

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 12

 خوراك کوبیده مرغ

مقدارالزم برای  مواد مورد نیاز ردیف

 هرنفر)گرم(

 توضیحات

1 
 پاك شده 20 پیاز

 استیک 80 ± 10 گوشت مرغ 3

  30 قلوه گاه 0
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 :بادمجان و کشک خوراك

 

 :یزیتبر کوفته خوراك



  25 دنبه  5

 گرم 0 آبلیمو 6

 2 نمک تصفیه شده بدون ید 2

به مقدار الزم جات مجازادویه 8


 سس بعد از پخت 3 کره حیوانی 9

  00001 زعفران 10

  یک و نیم نان نان 11

  1 سماق 12

 خوراك کشک و بادمجان

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

 سرخ کردنبرای  35  ±  5 روغن  1

  250  ±  20 بادمجان 2

  50  ± 5 کشک مایع 3

  30 پیاز 0

  به مقدار الزم نعناء خشک 5

6 
 -زرد چوبه -سیاه فلفل -قرمز فلفل

 دارچین -ادویه
  به مقدار الزم

  10 سیر تازه 2

  5 مغز گردو 8

  50 سبزی 9

  یک و نیم نان نان 10

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 11

 خوراك کوفته تبریزی

 توضیحات مقدارالزم برای هر نفر)گرم( مواد مورد نیاز ردیف

 نیم دانه 15 برنج 1

  80  ±  10 گوشت قرمز 2

  15 لپه 3

 اختیاری 5 کشمش پلویی 0

  10 آلو 5

 اختیاری 5 مغز گردو 6

  15 رب گوجه 2

  25 سبزی پاك شده کوفته 8

  به مقدار الزم جات مجاز ادویه 9

  10 آرد 10

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 11

  20 پیاز 12

  یک و نیم نان نان 13

  15 تخم مرغ 10

 اختیاری 2 زرشک 15

  205 آبلیمو 16
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 ماکارونی:

 ماکارونی

 توضیحات مقدارالزم برای هر نفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  25  ±  5 روغن مایع 1

  180 ±  10 ماکارونی 2

  30 فرنگی رب گوجه 3

  25 پیاز 0

  60 ±  10 گوشت قرمز 5

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 6

  15 فلفل دلمه 2

 اختیاری 50 قارچ تازه سفید 8

  به مقدار الزم آبلیمو 9

  به مقدار الزم ادویه جات مجاز 10

  یک و نیم نان نان 11

 اختیاری 30 سویا 12

 


 :خوراك ماهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خوراك مرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خوراك ماهی

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر)گرم( مواد مورد نیاز ردیف

 سرخ کردن ماهی 60 ±  10 روغن 1

2 
 قزل آال بدون سر و دم ماهی

 شیر یا تیالپیا

20  ± 250 

10  ± 160 
 

  4 فلفل دلمه 3

  80 لیمو ترش 0

  10 آبلیمو 5

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 6

  5 و ... ( فلفل سیاه)ادویه  2

  0.001 زعفران 8

  10 گندم یا سوخاریآرد  9

  یک و نیم نان نان 10

 خوراك مرغ

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر)گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  5 ایفلفل دلمه 1

 بدون پوست 360 ± 15 مرغ 2

  25  ±  5 پیاز 3

  به مقدار الزم آبلیمو 0

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 5

  20 هویج 6

  20  ±  5 رب گوجه 2
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 کتلت گوشت:

 کتلت گوشت

 توضیحات )گرم(مقدارالزم برای هرنفر  مواد مورد نیاز ردیف

 سرخ کردنی 35  ±  5 روغن 1

  100 سیب زمینی 2

  20 آردسوخاری 3

  25  ±  5 پیاز 0

  30 مرغ تخم 5

 چرخ کرده 80  ±  10 گوشت قرمز 6

  یک و نیم نان نان 2

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 8

 

 کوکو سبزی

 کوکو سبزی

 توضیحات )گرم(مقدارالزم برای هر نفر  مواد مورد نیاز ردیف

 سرخ کردنی 35  ±  5 روغن مایع 1

پاك و خرد شده90  ± 10 سبزی کوکو 2

  85 مرغ تخم 3

  به مقدار الزم ادویه جات مجاز 0

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 5

  3 آرد 6

  یک و نیم نان نان 2

 

 کوکو سیب زمینی:

 کوکو سیب زمینی

 توضیحات برای هر نفر )گرم(مقدارالزم  مواد مورد نیاز ردیف

  35  ±  5 روغن مایع 1

  120  ± 10 سیب زمینی 2

  80 مرغتخم 3

  10 ادویه جات مجاز 0

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 5

  یک و نیم نان نان 6

 

 

 

  به مقدار الزم ادویه جات مجاز 8

  50 سبزی 9

  یک و نیم نان نان 10

  20  ±  5 روغن 11
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 با سس قارچ: خوراك همبرگر

با سس قارچخوراك همبرگر

 توضیحات )گرم(مقدارالزم برای هر نفر  مواد مورد نیازردیف

  35  ±  5 روغن مایع 1

  80  ±  10 گوشت  2

  20  ±  5 دنبه و قلوه گاه گوسفندی 3

  50  ±  10 پیاز 0

  15  ±  5 آرد سوخاری 5

 اختیاری 5 تخم مرغ 6

 کنار غذا 100 گوجه فرنگی 2

 برای تهیه سس 50 قارچ 8

 برای تهیه سس 50 هویج 9

  10 رب گوجه 10

  2 تصفیه شده بدون ید نمک 11

  2 (زردچوبه، فلفل سیاه، دارچینادویه ) 12

 کنار غذا 120 سیب زمینی 13

  یک و نیم نان نان 10

 آش رشته:

 

 آش رشته

 توضیحات مقدارالزم برای هر نفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  15 پیاز 1

  25  ±  5 روغن 2

پاك و خرد شده05  ± 5 سبزی آش 3

  2  ± 2 نخود 0

  10 لوبیا 5

  10 عدس 6

  15  ±  5 رشته آش 2

  008 نعنا خشک 8

  15 کشک 9

 اختیاری 5 سیر تازه 10

  به مقدار الزم ادویه جات مجاز 11

  به مقدار الزم نمک تصفیه شده 12

 

 :سوپ جو         

 

 سوپ جو

 توضیحات مقدارالزم برای هر نفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  15 پیاز 1

  10 رب گوجه 2

  5 آبلیمو 3

 پوست کنده 15 جو 0

 جعفری 20 سبزی تازه 5
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  10 هویج 6

  10 سیب زمینی 2

 اختیاری 15 مرغ یا گوشت 8

 اختیاری  نخود فرنگی 9

  به مقدار الزم ادویه جات مجاز 10

  5 روغن 11

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 12

 

 ورمیشل(:سوپ رشته ) 

 

 سوپ رشته )ورمیشل(

 توضیحات مقدارالزم برای هر نفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  5 پیاز 1

  15 رب گوجه 2

  5 آبلیمو 3

  10 رشته فرنگی )ورمیشل( 0

  20 سبزی تازه 5

  10 هویج 6

  10 سیب زمینی 2

 اختیاری 15 مرغ یا گوشت 8

 اختیاری  نخود فرنگی 9

  به مقدار الزم جات مجازادویه  10

  یک عدد نان لواش یا تافتون روغن 11

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 12

 

 :عدسی

 

عدسی

توضیحات(گرم) نفر هر برای مقدارالزم نیاز مورد موادردیف

5روغن مایع  1

10رب گوجه فرنگی 2

00سیب زمینی 3

00پیاز 0

5 ±  05عدس 5

2آبلیمو 6

 2 نمک تصفیه شده بدون ید 2

3ادویه 8

 یک و نیم نان نان 9

 

 چلو خورش بادمجان )کدو(

 

 

 

 

 

 چلو خورش بادمجان )کدو(

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  30 رب گوجه 1
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 خورش  قیمه آلوچلو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چلو خورش  قیمه هویج:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  30 پیاز 2

 بدون پوست 200  ± 30 بادمجان )کدو( 3

  1 زرچوبه 0

 گوشت آماده پخت 50  ±  5 گوشت قرمز 5

  35  ±  5 روغن مایع 6

  120   ±    10 برنج 2

  5 آبلیمو 8

  50 گوجه 9

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 10

  1 ادویه 11

 برای خیساندن برنج     20  ±  5 نمک بلور 12

  نصف نان نان 13

 برای چلو 0  ±  1 روغن مایع 10

 چلو خورش  قیمه آلو

 توضیحات مقدار الزم برای هر نفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  25 رب گوجه 1

  30 پیاز 2

  20 سیب زمینی 3

  25 لپه 0

 گوشت آماده پخت 50  ±  5 گوشت قرمز 5

  35  ±  5 روغن مایع 6

  120   ±    10 برنج 2

  5 آبلیمو 8

  2 شده بدون یدنمک تصفیه  9

  1 ادویه 10

 برای خیساندن برنج     20  ±  5 نمک بلور 11

  15  ±  5 آلوبخارا 12

  نصف نان  نان 13

 برای چلو 0  ±  1 روغن مایع 10

 اختیاری 5 دنبه  گوسفندی 15

 چلو خورش  قیمه هویج

 توضیحات مقدار الزم برای هر نفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  25 رب گوجه 1

  30 پیاز 2

  00 سیب زمینی 3

  20  ±  5 لپه 0

 گوشت آماده پخت 50  ±  5 گوشت قرمز 5

  35  ±  5 روغن مایع 6

  120   ±    10 برنج 2

  5 آبلیمو 8
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 چلو خورش لوبیا سفید

 

 چلو خورش لوبیا سفید

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر)گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  25  ±  5 روغن مایع 1

  120   ±    10 برنج 2

  30 پیاز 3

  10 رب گوجه 0

  1 ادویه 5

 گوشت آماده پخت 50  ±  5 گوشت قرمز 6

  20 لوبیا سفید 2

  105 گرد لیمو 8

  100 سیب زمینی 9

  001 دارچین 10

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 11

 برای خیساندن برنج     20  ±  5 نمک بلور 12

 اختیاری 002 هل 13

  003 زرچوبه 10

  001 فلفل سیاه 15

  نصف نان  نان 16

 برای چلو 0  ±  1 روغن مایع 12

 

 :گوشت با پلو یاستانبول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 لیمو عمانی 9

  1 زرچوبه 10

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 11

  1 ادویه 12

  60 هویج 13

 برای خیساندن برنج     20  ±  5 نمک بلور 10

  نصف نان نان 15

 برای چلو 0  ±  1 روغن مایع 16

 استانبولی  پلو با گوشت

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر  )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

 سرخ کردنی     25  ±  5 روغن مایع 1

  120   ±    10 برنج 2

  00 پیاز 3

  00 رب گوجه 0

  50 لوبیا سبز 5

  50  ±  10 گوشت قرمز 6

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 2

  5 آبلیمو 8

  0 زرچوبه 9
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 استانبولی پلو با مرغ:

 

 استانبولی  پلو با مرغ

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر  )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

 سرخ کردنی     25  ±  5 روغن مایع 1

  160   ±    10 برنج 2

  00 پیاز 3

  00 رب گوجه 0

  50 لوبیا سبز 5

 استیک 100 مرغ  6

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 2

  5 آبلیمو 8

  0 زرچوبه 9

  50 سیب زمینی 10

  5 فلفل دلمه 11

  15 نخود فرنگی 12

 برای خیساندن برنج     20  ±  5 نمک بلور 13

  20 هویج  10

  002 فلفل سیاه 15

  002 هل 16

  نصف نان  نان 12

 

 رشته پلو با گوشت:

 گوشترشته پلو با 

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر  )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

      25  ±  5 روغن مایع 1

 برنج 2

10    ±   150 

10    ±   130 

10    ±   100 

 ایرانی

 هندی

 و سایر پاکستانی

 چرخ کرده 60  ±  10 گوشت قرمز 3

  20 پیاز 0

  003 زرچوبه 5

  001 فلفل سیاه 6

  35 رشته 2

 برای خیساندن برنج     20  ±  5 نمک بلور 8

  5 فلفل دلمه 10

  15 نخود فرنگی 11

 برای خیساندن برنج     20  ±  5 نمک بلور 12

  10 هویج  13

  1 فلفل قرمز 10

  1 ادویه 15

  نصف نان  نان 16
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  2 نمک تصفیه شده بدون ید 9

 خشک ، اختیاری 10 شوید 10

  نصف نان  نان 11

 

 پلو سبزیجات:

 پلو سبزیجات

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر  )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

 سرخ کردنی     25  ±  5 روغن مایع 1

  160   ±    10 برنج 2

  30 پیاز 3

  005 آویشن 0

  20 ذرت 5

  003 زنجبیل 6

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 2

  003 زنجبیل 8

  003 زرچوبه 9

  80 شوید تازه 10

  8 فلفل دلمه 11

  15 نخود فرنگی 12

 برای خیساندن برنج 20  ±  5 نمک بلور 13

  10 هویج 10

  1 فلفل قرمز 15

  1 ادویه 16

  نصف نان  نان 12

 :مرغ با پلو نیریش

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 






 

 شیرین پلو با مرغ

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر  )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

      15  ±  3 روغن مایع 1

  160   ±    10 برنج 2

 با استخوان 110   ±    10 مرغ 3

  20 پیاز 0

  003 زرچوبه 5

  001 فلفل سیاه 6

  10 خالل نارنج 2

  20  ±  5 بلورنمک  8

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 9

  15 خالل هویج 10

  5 خالل پسته و بادام 11

  5 شکر 12

  0003 زعفران 13
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 زیره پلو:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 پلو قیمه نثار:

 قیمه نثار

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر  )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  25  ±  5 روغن مایع 1

  160   ±    10 برنج 2

 چرخ کرده 60  ±  10 گوشت قرمز 3

  30 پیاز 0

  003 زرچوبه 5

  001 فلفل سیاه 6

  5 زرشک 2

 برای خیساندن برنج     20  ±  5 نمک بلور 8

  2 تصفیه شده بدون یدنمک  9

  25 رب گوجه 10

  نصف نان  نان 11

  5 خالل پسته 12

  5 خالل بادام 13

 اختیاری 5 خالل پرتقال 10

  00001 زعفران 15

 

 ماش پلو با گوشت:

 ماش پلو با گوشت

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر  )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  15  ±  5 روغن مایع 1

  120   ±    10 برنج 2

 چرخ کرده 60  ±  10 گوشت قرمز 3

  20 پیاز 0

  003 زرچوبه 5

  001 فلفل سیاه 6

  20  ±  5 رب گوجه 10

  نصف نان  نان 15

 زیره پلو

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

 چرخ کرده 60  ±  10 گوشت قرمز 1

      15  ±  3 روغن مایع 2

  160   ±    10 برنج 3

  25 پیاز 0

  003 زرچوبه 5

  105 زیره 6

  001 فلفل سیاه 2

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 8

 برای خیساندن برنج     20  ±  5 نمک بلور 9

  نصف نان  نان 10
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  35 ماش 2

 برای خیساندن برنج     20  ±  5 نمک بلور 8

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 9

 خشک 10 شوید 10

  نصف نان  نان 11



 هویج پلو با گوشت:

 

 هویج پلو با گوشت

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر  )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  25  ±  5 روغن مایع 1

  120   ±    10 برنج 2

 چرخ کرده 60  ±  10 گوشت قرمز 3

  20 پیاز 0

  003 زرچوبه 5

  001 فلفل سیاه 6

  35 هویج 2

 برای خیساندن برنج     20  ±  5 نمک بلور 8

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 9

 خشک ، اختیاری 10 شوید 10

  نصف نان  نان 11

 آبگوشت:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 خوراك املت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 آبگوشت

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

 با استخوان 110   ±    10 گوشت قرمز 1

  20 نخود 2

  20 لوبیا سفید 3

  80  ±  10 سیب زمینی 0

  15 رب گوجه 5

  5 دنبه تازه گوسفندی 6

  1 ادویه 2

  1 زرچوبه 8

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 9

  یک و نیم نان نان 10

 خوراك املت

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  25 پیاز 1

  80 تخم مرغ 2

  8 رب گوجه 3

    15 روغن 0

  1 زرچوبه 5
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 حلیم بادمجان:خوراك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














 خوراك شنیسل مرغ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خوراك ماکارونی با مرغ:

 

 خوراك ماکارونی با مرغ

 توضیحات مقدارالزم برای هر نفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  5 آبلیمو 1

  25 پیاز 2

  50 رب گوجه 3

  25  ±  5 روغن 0

  20 سیب زمینی 5

  5 فلفل دلمه 6

  200 گوجه 2

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 8

  یک و نیم نان نان 9

 خوراك حلیم بادمجان

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  200   ±    30 بادمجان 1

 اختیاری 15 برنج 2

  50 پیاز 3

  25   ±    5 روغن 0

  00   ±    10 کشک 5

  20   ±    5 گوشت قرمز 6

  1 نعنا 2

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 8

  1 زرچوبه 9

 اختیاری 30   ±    10 عدس 10

  یک و نیم نان نان 11

 خوراك شنیسل مرغ

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

 35   ±    5 روغن 1

 310± 20 شنیتسل مرغ 2

 10± 2 آرد سوخاری 3

 25± 5 تخم مرغ 0

  مقدار الزم ادویه 5

  5 آرد سفید 6

 کنار غذایی 20   ±    10 سیب زمینی 2

  یک و نیم نان نان 8

 عدد نان *** میو ن کیپاك شده و  یگرم سبز 50گردد به همراه  عیتوز گرمی 150ی شرکت شینسل مرغ ای*** 
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  5 فلفل دلمه 6

  80 مرغ 2

  160  ±  10 ماکارونی 8

  10 نخودفرنگی 9

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 10

  1 زرچوبه 11

  2 ادویه 12

  یک و نیم نان نان 13

 خوراك مرغ بندری:

 

 خوراك مرغ بندری

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر)گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  3 آبلیمو 1

  000 ادویه کاری 2

  30 پیاز 3

  12 رب گوجه 0

  35  ±  5 روغن 5

  000 زرچوبه 6

  120 سیب زمینی 2

 استیک )مرغ( 150  ±  10 گوشت مرغ 8

  003 فلفل سیاه 9

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 10

  یک و نیم نان نان 11

 

 خوراك مرغ سوخاری:

 خوراك مرغ سوخاری

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر)گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  205 آبلیمو 1

  20 آرد سوخاری 2

  30 پیاز 3

  15 تخم مرغ 0

  35  ±  10 روغن 5

  00001 زعفران 6

  5 فلفل دلمه 2

  300  ±  20 مرغ 9

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 10

  15 هویج 11

  1 زرچوبه 12

  1 ادویه 13

  5 آرد سفید 10
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  یک و نیم نان نان 15

  50 سبزی 16

 

 

 میرزاقاسمیخوراك 

 خوراك میرزاقاسمی

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر)گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  1 ادویه 1

  300 بادمجان 2

  60 تخم مرغ 3

  25  ±  5 روغن 0

  205 سیر 5

 اختیاری 100 گوجه 6

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 2

  0025 زرچوبه 8

  یک و نیم نان نان 9

  

 آش سبزی:

 سبزیآش 

 توضیحات مقدارالزم برای هر نفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  30 پیاز 1

  15 روغن 2

  13 سبزی آش  3

  6 نخود 0

  6 لوبیا 5

  6 عدس 6

  12 گوشت قرمز  2

  1 فلفل سیاه 8

  20 برنج 9

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 10

 آش غوره:

 

 آش غوره

 توضیحات مقدارالزم برای هر نفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  25 آبغوره 1

  20 برنج 2

  15 شوید 3

  5 روغن 0

  10 گوشت قرمز 5

  8 لپه 6

  1 نعنا 2

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 8
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 آش ماست:

 آش ماست

 توضیحات مقدارالزم برای هر نفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  25 برنج 1

  20 پودر سیر 2

  15 پیاز 3

  5 روغن 0

  10 شوید 5

  8 گوشت قرمز 6

  1 لپه 2

  20 ماست 8

  1 نعنا 9

  2 نمک تصفیه شده بدون ید 10

 

 ها:ساالد و دورچین

 

 فصل ساالد

 توضیحات مقدارالزم برای هر نفر)گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  100 کاهو چینی 1

  30 کلم بنفش 2

  30 گوجه 3

  50 سفیدکلم  0

  یک عدد سس 5

  30 خیار 6

 

 ساالد :

 روش آماده سازی:

دم کاهو، کلم بنفش و  کلم سفید گرفته و در آّب انداخته شود تا گل و الی آن خارج گردد.  -1

ها در آب انداخته شده و شسته شوند.گوجه  -2

خیارها در آّب انداخته شده و شسته شوند. -3

ریز رنده شوند.کاهو، کلک بنفش، کلم قرمز با مش  -0

ای خرد شوند.خیار و گوجه به صورت ورقه -5

سبزیجات خرد شده با هم مخلوط گردند. -6

 در زمان سرو ساالد در کنار آن سس نیز قرار گیرد. -2

 

 ماست و اسفناج: 

 ماست اسفناج

 توضیحات مقدارالزم برای هر نفر)گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  20 اسفناج 1

 اختیاری 1 سبزی معطر 2

  110 ماست 3

  1 نمک صدف 0

  005 فلفل سیاه 5
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 ماست و خیار:

 ماست خیار

 توضیحات مقدارالزم برای هر نفر)گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  20 خیارسبز 1

  110 ماست 2

  1 نعنا 3

  1 نمک صدف  0

  005 فلفل سیاه 5


 دورچین و دسر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 دورچین و دسر

 توضیحات مقدارالزم برای هر نفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  50 خیارشور 1

 50 ترشلیمو 2
لیمو سنگی 

 گرم100

  100 ترشی 3

  160-200 سیب درختی 0

  100-120 سیب گالب 5

690-110 خیار  

2300-000 هندوانه با پوست  

  300-350 خربزه با پوست 8

  160-200 پرتقال 9

  100-150 نارنگی 10

  120-150 شیرین لیمو 11

  150-200 موز 12

  120-160 هلو 13

  80-110 هلو انجیری 10

  100-160 گالبی 15

 دو تا سه عدد 80-120 آلو قطره طال 16

  80-100 کیوی 12

  100-120 شبرنگ 18

  250-300 انار 19

  100-120 شلیل 20

 دو تا سه عدد 80-120 زردآلو 21

 تا چهار عددسه  80-100 گوجه سبز 22

  300-350 طالبی با پوست 23

  100-120 گیالس 20

  100-120 آلبالو 25

  150-200 انگور 26

 00 سبزی خوردن 22
پاك شده و 

 بندی  شده بسته

 

 دورچین و دسر
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 خوراك لوبیا چیتی

 خوراك لوبیا چیتی

 توضیحات مقدارالزم برای هر نفر)گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  20 پیاز 1

  10 رب گوجه 2

  2 روغن 3

  60  ± 10 لوبیاچیتی 0

 اختیاری  50 قارچ 5

 اختیاری 5 آبلیمو 6

 اختیاری 002 دارچین 2

 اختیاری 005 گلپر  8

  نیم نانیک و  نان  9

 پاك شده 100 سبزی 10

 مواد مورد نیاز ردیف
مقدارالزم برای هر نفر 

 )گرم(
 توضیحات

  عدد 1 ایچای کیسه 28

29 
زعفرانی، کرم دسر )شکالتی، 

 (کارامل، نسکافه
100-20  

 یک نفره عدد 1 دلستر 30

  30-50 زیتون سبز یا پرورده 31

 عدد 1 شیر یک نفره )ساده، کاکائو، خرما( 32
بندی  کارخانه ای با بسته

 cc 200 )استریلیزه(  

 عدد 1 آب میوه یک نفره 33
 بندی  کارخانه ای با بسته

 cc200 

 100 ماست یک نفره 30
 بندی  کارخانه ای بابا بسته

 چربی 5/2 - 3 % 

 عدد 1 دوغ یک نفره 35
 بندی  کارخانه ایبا بسته

 cc200 

 عدد 1 دوغ یک نفره 36
 بندی  کارخانه ایبا بسته

  cc250 

 عدد 1 دوغ یک نفره 32
 بندی  کارخانه ایبا بسته

  cc300 

 عدد 1 دوغ یک نفره 38
 ای بندی  کارخانهبا بسته

  cc320 

 عدد 3تا  2 15-20 مغز گردو کامل 39

 عدد 3تا  2 30-50 خرما 00

  35 پنیر تک نفره 01

  50-20 زولبیا 02

  00-60 بامیه 03

  80 کیک یزدی 00

  50-60 گوجه خام )دورچین( 05

  100-120 گوجه کبابی 06
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 دستی ساالد الویه

 

 :گرمی 120 یماهخوراك تن  

 گرمی 120 ماهی خوراك تن 

 توضیحات الزم برای هر نفر )گرم(مقدار مورد نیازنام مواد ردیف

1 
 ماهیتن 

 تک نفره ) برای یک نفر(  ی گرم 120

  گرم 50 سبزی 2

  یک و نیم نان نان 3

 

 

 :یگرم 90 یخوراك تن  ماه

 گرمی 90 ماهی خوراك تن 

 توضیحات الزم برای هر نفر )گرم(مقدار مورد نیازنام مواد ردیف

  گرمی 180 ماهی نصف تن گرمی   90 ماهیتن  1

  گرم 50 سبزی 2

  یک و نیم نان نان 3

  گرم 100 سیب زمینی سرخ شده دورچین 0

 

 خوراك راگو

 دستی ساالد الویه

 توضیحات مقدار الزم برای هر نفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  گرم 100 سیب زمینی 1

 نفر یک عدد 0هر  به مقدار کافی تخم مرغ  2

  گرم 25 سینه مرغ 3

  گرم 15 خیار شور 0

  گرم 10 کنسرو نخود فرنگی 5

 نفر یک عدد 0برای هر  بقدر کفایت هویج 6

  بقدر کفایت گوجه فرنگی 2

  بقدر کفایت آبلیمو 8

  بقدر کفایت سس مایونز 9

  یک و نیم نان نان 10

  گرم 100 کاهو 11

 *** نان عدد یک و نیم وسبزی پاك شده  گرم 50 یا ساالد الویه شرکتی توزیع گردد به همراه ***

 راگوخوراك 

 توضیحات الزم برای هرنفر )گرم(مقدار مورد نیاز نام مواد ردیف

  گرم20 گوشت 1

  گرم50 لوبیا سبز  2

  گرم50 هویج 3

  گرم 50 سیب زمینی 0

  گرم 30 پیاز 5
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 یرازیکلم پلو ش

 کلم پلو شیرازی

 توضیحات نفر)گرم(الزم برای هر مقدار مورد نیازنام مواد ردیف

 هندی درجه یک گرم 120 برنج 1

  گرم 20 گوشت 2

  گرم 150 کلم  3

  گرم 25 سبزی پلویی 0

 مایع گرم 60 روغن 5

  به مقدار الزم نمک و ادویه 6

  نصف نان نان 2

 

 یخوراك مرغ سوخار

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 گرم )کنسرو( ایخوراك لوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گرم 50 روغن  6

  به مقدار الزم هیادونمک و 2

  گرم 100 گوجه 8

  گرم 50 خیار شور 9

  یک و نیم نان نان 10

 خوراك مرغ سوخاری

 توضیحات الزم برای هرنفر)گرم(مقدار مورد نیازنام مواد ردیف

 به ازای هر نفر  350 مرغ 1

 به ازای هر دو نفر  یک عدد تخم مرغ  2

  به میزان الزم آرد سفید  3

  به میزان الزم آرد سوخاری،ادویه،پودر سیر  0

  به میزان الزم روغن 5

  گرم 50 سبزی 6

 به ازای هر نفر عدد تک نفره 1 سس کچاب  2

  001/0 زعفران 8

  نیم نانیک و  نان  9

 خوراك لوبیا گرم )کنسرو(

 توضیحات الزم برای هرنفر)گرم(مقدار مورد نیازنام مواد ردیف

  گرم  050 خوراك لوبیا چیتی  1

  گرم 50 سبزی خوردن 2

  یک و نیم نان نان 3
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 ها صبحانه
 مرغ تخم

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 مرویتخم مرغ ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 املت گوجه فرنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اریخ و ریپن

 

 

 

 
 

 

 

 گوجه و ریپن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تخم مرغ

 توضیحات الزم برای هرنفر)گرم(مقدار مورد نیازموادنام  ردیف

  عدد 2 تخم مرغ 1

  عدد 2 پالستیک فریزر 2

  یک و نیم نان نان 3

 تخم مرغ نیمرو 

 توضیحات الزم برای هرنفر)گرم(مقدار مورد نیازنام مواد ردیف

  عدد 2 تخم مرغ 1

  بقدر کفایت روغن مایع 2

  بقدر کفایت نمک و فلفل 3

  یک و نیم نان نان 0

 املت گوجه فرنگی

 توضیحات الزم برای هرنفرمقدار مورد نیازنام مواد ردیف

  عدد 1 تخم مرغ 1

  گرم 100 گوجه فرنگی 2

  بقدر کفایت روغن مایع 3

  بقدر کفایت نمک و فلفل 0

  یک و نیم نان نان 5

 خیار -پنیر 

 توضیحات الزم برای هرنفرمقدار مورد نیازنام مواد ردیف

  گرم 50 پنیر 1

  گرم 100 خیار سبز قلمی تازه 2

  یک و نیم نان نان 3

 و گوجه ریپن

 توضیحات الزم برای هرنفرمقدار مورد نیازنام مواد ردیف

  گرم 50 پنیر 1

  گرم 100 گوجه 2

  یک و نیم نان نان 3
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 کره و مربا
 

 

 

 

 

 

 

 کره و عسل

 

 (یخامه عسل)خامه و عسل 

 

 

 

 حلوا شکری

 

 یعدس

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کره و مربا

 توضیحات الزم برای هرنفرمقدار مورد نیازنام مواد ردیف

  گرم 15 کره 1

  گرم 25 مربا 2

  یک و نیم نان نان 3

 کره و عسل

 توضیحات الزم برای هرنفرمقدار مورد نیازنام مواد ردیف

  گرم 15 کره 1

  گرم 25 عسل 2

  یک و نیم نان نان 3

 مه عسلی()خا خامه و عسل

 توضیحات الزم برای هرنفرمقدار مورد نیازنام مواد ردیف

  گرم 50 خامه 1

  گرم 25 عسل 2

  یک و نیم نان نان 3

 یحلوا شکر

 توضیحات الزم برای هرنفرمقدار مورد نیازنام مواد ردیف

  گرم 50 حلوا شکری 1

  یک و نیم نان نان 2

 عدسی

 توضیحات الزم برای هرنفرمقدار مورد نیازنام مواد ردیف

  گرم 50 عدس 1

  گرم 30 سیب زمینی 2

  گرم 30 پیاز 3

  گرم 30 روغن 0

  به مقدار الزم نمک و ادویه 5

  یک و نیم نان نان 6



 شماره                                                                                                                                         

 تاریخ                                                                                                                                                                                          

 88از  26صفحه

 کارفرما :                                      پیمانکار:                                                                           

 5پیوست شماره 

 قرارداد غذای دانشجویی

 : عنوان

 پخش غذای دانشجوییو پخت  وه نامه آماده سازی  مواد اولیه،شی

 

 کارفرما : دانشگاه فسا

 ...........پیمانکار: 

 

 شماره : 

 تاریخ:

 

 

 

 

 2042-2041سال تحصیلی 
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 5مفاد پیوست شماره 

 : سازی آماده

 رايج، هایدستورالعمل و رعايت اصول بر عالوه است الزم سازی آماده فرآيند در. است مناسب و مطلوب خدماتی ارائه الزمه خوب، سازی آماده

 به شده سازی آماده غذايی مواد. شود پرهیز جداً از سردخانه خارج شده آماده غذايی مواد نگهداری از آنکه اول. گیرد قرار توجه مورد نیز نکاتی

 ابزار و وسايل .آيد عملبه آنها از بیشتری مراقبت است الزم بنابراين و بوده ها آالينده هوا و معرض در بیشتر شدن قطعه قطعه و شدن خرد دلیل

 ردیس درجه. است ضروری و الزم بسیار برنامه آنها، با و مداوم ضدعفونی و نظافت. دارند ها آلودگی انتقال در را نقش بیشترين سازی آماده آالت

 از. است برخوردار چندان دو اهمیت از مذکور دلیل به نیز سازیآماده محیطی محل و فردی بهداشت اصول و محیط نظافت سازی، آماده محل

 و استفاده قابل غیر قطعات. است سازیآماده فرآيند از ناشی زباله و ضايعات سريع نمودن خارج سازی،واحدهای آماده در مهم بسیار نکات ديگر

 ودنب جدا .شوند خارج آماده سازی محل از سريعاً است الزم بنابراين و هستند میکروبها رشد برای مناسبی بسیار هایمحیط شده ايجاد ضايعات

 .گردد وافری توجه آن است به الزم که است سازی آماده فرآيند در اساسی و مهم اصول ديگر از غذايی مواد سازیآماده محل

 سبزيجات، سازیآماده در. دهد انتقال يکديگر به را آنها های احتمالی آلودگی تواندمی زمان يک در و محل يک در ماهی و مرغ گوشت، سازیآماده 

 شود.ن اکتفا آنها شکیل بندی بسته و تمیز ظاهر به و شوند ضدعفونی و شستشو مرحله در چند مواد تمامی است الزم تازه، سبزيجات خصوصاً

 رحلهم شستشوی چندبنابراين  و نیست انگل تخم از کمتر آن خطر که است سبزيجات برای جدی ایمخاطره آفات، سموم دفع مانده باقی وجود

 .دهد کاهش را آنها از ناشی مخاطرات تواندمی مواد، با آنها ضدعفونی و ای

 :غذایی مواد وشویشست 1-1

 شودمی وشوشست سپس شده ضدعفونی کننده، ضدعفونی محلول در توسط هامیوه: میوه. 

 نهايی وشویشست و ضدعفونی زدايی،انگل سازی،پاك: از عبارتند که شودمی سازیسالم مرحله چهار در سبزی. 

 جدا خوبی به هاالی آن و گِل و زائد مواد تا دهیممی شو و شست اول وان در سپس کرده پاك خوبی به را هاسبزی ابتدا: سازیپاك( اول مرحله

 دهش پاك سبزی زدايی،انگل برای: زدايیانگل( دوم مرحله .گردد جدا يکديگر از شو و شست از قبل کلم و کاهو هایبرگ شودمی توصیه. شود

 جدا آبکف از را سبزی دقیقه 5 از پس کرده، اضافه آن به شويیظرف مايع( قطره 5 الی 3) آب لیتر هر ازای به ريخته دوم وان در را اول مرحله

 .گردد جدا سبزی از شويیظرف مايع باقیمانده و انگل تخم تا کنیممی آبکشی الزم حد تا و

 هاسبزی و کرده آب حل در را( پرکلرين) کلر( خوریچای قاشق نصف برابر) گرم يک آب، لیتر 5 هر ازای به مرحله اين در: ضدعفونی( سوم مرحله

 .بروند بین از آن هایمیکروب تا داده قرار فوق محلول در دقیقه 5 مدت برای را

 قابل و هشد جدا کنندهمواد ضدعفونی باقیمانده تا داده شو و شست سالم آب با آنقدر را شده ضدعفونی هایسبزی: نهايی شستشوی( چهارم مرحله

 .شودمی خرد يا ريز سبزی مرحله اين از بعد باشد نیاز چنانچه و گردد مصرف

 از توانباشد، می آن بالفاصله پخت و گوشت سريع انجماد زدايی هدف که صورتی در. شود انجام شهری سرد آب با وشوشست: گوشت 

 .باشد ساعت يک از کمتر پخت تا انجماد زدايی زمان آنکه شرط به کرد استفاده گرم آب

 ستا ضروری شود،زدوده  وشوشست با راحتی به و باشد سطحی نوع از آلودگی آنکه شرط به زمین، کف بر غذايی مواد افتادن صورت در 

 غذايی ماده نوع همان ظرف محتوی به آن انتقال يا آلوده غذايی ماده از استفاده صورتغیراين در شود انجام غذايی ماده وشویشست

 .نیست مجاز

  انجماد از مواد نمودن خارج 2-1

 دقت با اگر حساس مرحله اين .است انجماد زدايی يا ديفراست مرحله سازد مواجه مخاطره با را غذايی مواد است ممکن که مراحلی از ديگر يکی

 يک غذايی ارزش و مغذی مواد رفتن بین از باعث غذا، موجود در میکروبهای افزايش بر عالوه تواندمی نشود انجام علمی اصول با و حوصله و

 به گرا انجماد زدايی فرآيند. گیرد صفر( صورت )باالیسردخانه  فضای در و آب از بدون استفاده و بتدريج بايد اصوالً انجماد زدايی. گردد محصول

 و يک غذايی مواد از قسمت يک آبگرم( آلودگی آب )خصوصاً از استفاده صورت در شده غذايی مواد فساد باعث تواندنشود می انجام مذکور روش

 هاانهآشپزخ در تواندمی و نبوده چندان مشکلی کار اصولی انجماد زدايی منظم غذايی برنامه وجود با. نمايد منتقل مواد و قطعات تمام به را قطعه



 شماره                                                                                                                                         

 تاریخ                                                                                                                                                                                          

 88از  29صفحه

 کارفرما :                                      پیمانکار:                                                                           

 برای غذايی ماده است بهتر و نکنید خارج انجماد از اتاق دمای در را غذايی مواد هرگز .شود انجام خوبی به مربوط کارشناسان نظر زير و دقت به

 .گردد استفاده انجماد زدايی مخصوص های سالن از يا و گیرد قرار گراد سانتی درجه 4 يخچال در انجماد رفع

  پز و پخت انواع روش های -1
 ست،ا مفید بدن برای اينکه بر پز عالوه و پخت. گردد جذب و هضم قابل بدن برای مواد اين که شودمی انجام آن برای غذايی مواد پز و پخت اصوالً

. گردد بارزيان بدن برای غذا شود باعث که باشد عاملی پز و پخت نبايد اين وجود با. ببرد بین از نیز را غذا میکروبهای و مخاطرات از برخی تواندمی

و  زياد کردن سرخ. شود زيانبار بدن برای غذا آن شودمی سبب مواردی در حتی و شده آن مغذی مواد بین رفتن از باعث غذا، زياد دادن حرارت

 وجود جداره دو ديگهای که مراکزی و در باشد باز پخت هنگام در غذا درب نبايد ترجیحاً. است موارد اين جمله از مستقیم بطور روغن دادن حرارت

 است غذايی مواد در مخرب فرآيندی کردن، سرخ .باشد بسته است ها الزم خورشت و سوپها انواع خصوصاً ظروف درب ضروری، موارد در بجز دارد

 برای ديگها نوع اين از حتماً جداره دو ديگهای وجود صورت در و الزم در مواقع و گردد اجتناب آن از غیرضروری موارد در است الزمبنابراين  و

 مخصوص غیر هایروغن از عنوان هیچ به شود دقت همچنین نشود. استفاده آن از روغن رنگ تغییر به محض و شده استفاده روغن دادن حرارت

 .است خطرناك کردن سرخ برای جامد و معمولی مايع روغن. نشود استفاده سرخ کردن،
 

  غذایی مواد پخت بهداشتی مقایسه

 کردن: پز آب  -1-2

 تدس از را خود کیفیت شده مواد ياد و شوندمی منتشر آب در آنها در موجود های ويتامین شوند پخته سردآب در ابتدا از غذايی مواد که هنگامی

 دهستن تماس در آبجوش با که غذايی مواد سطحی های اليه آمده در بوجود تغییرات شوند، پخته آبجوش در آغاز از غذايی مواد کهزمانی. دهندمی

 .شودمی مطلوب کیفیت و طعم حفظ موجب امر و اين کنندمی جلوگیری آب به ها ويتامین انتشار از

 :مزايا

 .ندارد وجود کره( و روغن )مانند چرب مواد افزودن به نیازی پخت، شیوه اين در

 :معايب

 .کندمی حفظ را خود غذايی کیفیت و طعم سختی به پز آب زمینی سیب مثال برای

 :راهکار

 خواهد حفظ بیشتر آن در های موجودويتامین و يابدمی افزايش سريعتر غذايی مواد دمای باشد، کمتر روش اين در مصرف مورد آب حجم چه هر

 آب رایب مثال عنوان به .کرد استفاده سس مايه عنوان به يا ها تهیه سوپ برای باقیمانده آبگوشت از توانمی غذايی، مواد کامل پخت از پس. شد

 ودشخ حجم هم نخودفرنگی که چرا هستند مستثنی اين قاعده از اسفناج و نخودفرنگی. شود افزوده آب آن حجم برابر دو بايد هاسبزی کردن پز

 .دارند نیاز آب کمتری حجم به اسفناج و

 : بخار با پخت -2-2

 .شوندمی پخته آب، بخار از شده اشباع جوی در بلکه ندارند، تماس آب با مستقیماً غذايی مواد شیوه اين در

 :مزايا

 نکهآ بدون پخت، بخار در با يکديگر همزمان را آنها و پیچید لفاف درون جداگانه را غذا يک مختلف اجزاپ توانمی که است اين بخار با پخت مزيت

 .کند سرايت يکديگر به آنها طعم و بو

 :معايب

 داگانهج ظرفی در بايد نتیجه در .ماندنمی جا بر سبزی آب يا آبگوشت آنکه ضمن است، گیر وقت و گیرد می صورت کندی به پخت شیوه اين

 .کرد تهیه را مايه يا سس

 :بخار با پخت در طعم حفظ برای راهکار

 شتآبگو سبزی، آب توانیدمی طعم غذا بردن باال برای. گیردمی صورت سريعتر پخت شوند خرد کوچکتری های قطعه به غذا مختلف مواد چه هر

 بااليی محفظه درون را شده خرد غذايی مواد آن، کردن بخار و آمدن آب جوش از پس و بیفزايید بخار زيرين محفظه درون آب به را ادويه انواع و



 شماره                                                                                                                                         

 تاریخ                                                                                                                                                                                          

 88از  28صفحه

 کارفرما :                                      پیمانکار:                                                                           

 مواد رد های موجودويتامین پخت، روشهای ديگر با مقايسه در بلکه کندمی حفظ را غذايی مواد يکايک طعم تنها نه شیوه اين .دهید قرار بخارپز،

 .وندشمی حذف غذايی مواد در موجود از چربی بخشی که است نهفته نکته اين در روش اين ديگر مزيت. کندمی حفظ شکل بهترين به را غذايی

 

 لفاف: در پخت  -3-2

. شوندیم پخته گاز اجاق فر و درون پیچیده روغنی کاغذ يا آلومینیومی فويل جنس از لفافی درون يکجا صورت به غذايی مواد پخت، شیوه اين در

 را ودخ مطلوب ويژگیهای ديگر و غذايی کیفیت خوبی به شده مواد ياد. ندارند جايی به راه غذايی مواد از شده متصاعد بخارهای که شرايط اين در

 .کنندمی حفظ

 :مزايا

 .نیاز دارد اندکی وسايل به که تغذيه نوين موازين با مطابق و پاش( و ريخت )بدون پاکیزه سريع، بسیار است روشی

 :معايب

 یزم سر بر شکل همان به را بايستی شده پخته مواد آنکه ضمن است مناسب ماهی يا مرغ گوشت، کوچک های قطعه پخته برای تنها روش اين

 .کرد توزيع

 :راهکارها

 ويتامین غذايی، کیفیت خوبی به اين روش. افزود ادويه و آب خوری سوپ قاشق يک لفاف درون غذايی مواد به توان می بهتر طعم به دستیابی برای

 .کندمی حفظ را غذايی مواد رايحه و رنگ ها،

 

 برقی: اجاق یا گاز اجاق فر در پخت -0-2

 .شوندمی کندی پخته به يا تندی به گرما میزان با متناسب و گیرندمی قرار گرما مستقیم تأثیر تحت غذايی مواد شیوه اين در

 :مزايا

 وشر اين باشند، داشته کیفیت بااليی اولیه مواد چنانچه است، مناسب کامل صورت به ماهی و مرغ گوشت، بزرگ قطعات پخت برای روش اين

 .سازد می آشکار را آنها دلپذير و واقعی طعم

 :معايب

 غذايی وادم از که است الزم بنابراين سازد،می آشکار را پايین( کیفیت با غذايی مواد ناخوشايند طعم )حتی غذايی مواد کلیه طعم شده، ياد شیوه

 .شود استفاده مناسب کیفیت با

 :راهکار

 نههرگو سبب بدين دهد،می غذا ناخوشايند به طعمی و شودمی پخت هنگام در دود ايجاد موجب آنها مانند و دنبه پوستی، زير چربی و پیه وجود

 پوشانده نیومیآلومی فويل قطعه يک با گوشت سطح کیفیت، حفظ جهت به فر در قرمز گوشت پخت از قبل .شود گرفته بايد گوشت از اضافی چربی

 .ودش خودداری آن به زدن نمک از گوشت، کامل پخت تا همچنین. شود مالیده گوشت سطح به قاشق با مايه بار چندين نیز پخت هنگام در شود و
 

 کردن: کباب -5-2

 .شوندمی پخته مستقیم غیر يا مستقیم حرارت وسیله به غذايی مواد پخت، شیوه اين در

 :مزايا

 زيادی حدود تا آن مغذی مواد دهد ومی غذايی ماده به دلچسب و گوارا طعمی و شودمی استفاده زياد گرمای از آن در که سريع است ایشیوه

 .گرددمی حفظ

 

 :معایب

 مستقیم حرارت روی بر در صورتیکه گوشت کردن کباب اين بر افزون شده، کباب سطح شدن سوخته موجب کافی دقت عدم و شديد حرارت

 کامالً همچنین و نسوزند زياد حرارت اثر بر غذايی مواد نمود دقت بايد روش اين در .شد خواهد گوشت در سمی مواد پیدايش موجب شود، انجام

 .پخت( مغز) شوند پخته
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 :طعم حفظ برای راهکار

 .شود کباب کامل پخت تا باشند داشته ضخامت مترسانتی سه تا دو از بیش نبايد شوند، کباب خواهیدمی که را هايیقطعه

 : غذایی مواد عصاره در پخت  -6-2

 د،گردمی خارج آنها از که ایو عصاره شیره با شده داده حرارت بسته در ظرفی درون غذايی مواد است، شده گرفته فشار با پخت از که روش اين در

 .شوندمی پخته

 :مزايا

 نیز پخت شروع از پیش توانهمچنین می. شودمی آنان مطلوب و واقعی طعم حفظ موجب ها سبزی با قرمز گوشت و ماهی مرغ، همزمان پخت

 .افزود بدان را نظر مورد ادويه

 :طعم حفظ برای راهکار

 توانیدیم باشید، مايل چناچه. صورت گیرد ماليم شعله با پخت تا شود کم شعله بخار، از ظرف درون فضای شدن اشباع و بخار شدن متصاعد از پس

 .بیفزايید غذايی مواد به ابتدا از را معطر هایسبزی و ادويه

 :ایتغذيه نکته

 .است مناسب کنند،می استفاده چربی بدون غذايی رژيم از که افرادی برای شیوه اين

 : مایکروویو اجاق در پخت -2-2  

 و تحرك به را غذايی مواد در آب موجود هایمولکول اشعه يا امواج. شودمی تابانیده غذايی مواد بر مغناطیسی الکترو امواج پخت، شیوه اين در

 پخته اي پز آب مواد مشابه کیفیتی روش اين به شده پخته غذايی مواد .رسانندمی پخت مطلوب حد به سرعت به را آنها دمای و آورندمی در تالطم

 .دارند بخار با شده

 :مزايا

 آماده و هپخت غذاهای آسانی به توانآن می از استفاده با همچنین. است بخار با پخت يا کردن پز آب برای کارآمد جانشینی و سريع بسیار ایشیوه

 .کرد گرم دوباره را

 :معايب

 اين با شده پخته کیک و منظوره( شیرينی چند مايکروويوی های اجاق استثنای )به. برد بکار گوشت کردن کباب برای تواننمی را شرايط اين

 .ختپ شیوه اين به را آنها بتوان تا باشند برخوردار محدودی خاص و ابعاد و اندازه از بايد نیز غذايی مواد. داشت نخواهند مطلوبی کیفیت روش،

 :ایتغذيه نکته

 .کندمی احسن حفظ نحو به غذايی مواد کیفیت و ندارد چرب مواد و روغن از استفاده به نیازی که است سريع و ساده ایشیوه

 روغن: در دادن تفت و کردن سرخ -8-2 

 .شوندمی پخته باال دمای در و آن مانند و کره يا روغن با غذايی مواد

 :مزايا

 .کندمی چندان دو را غذايی مواد دلپذير طعم و است سريع روشی

 :معايب

 .نیست مناسب غذايی مواد درشت های قطعه پخت برای

 :طعم حفظ برای راهکار

 استثنای به غذايی مواد کردن از سرخ پس. کرد طاليی و برشته کامالً را غذايی مواد حرارت حداقل با توانمی مخصوص ظروف از گیریبهره با

. ودافز ظرف ته در باقیمانده گوشت شیره و روغن مخلوط به سبزی( آب يا )آب مايع اندکی توانمی .شود ريخته دور مصرفی روغن قرمز، گوشت

 .داد قرار استفاده مورد سس عنوان به توانمی را مايه اين سپس کند پیدا قوام داد تا را حرارت آن سپس

 روغن: در کردن ور غوطه شکل به کردن سرخ -9-2  

 با تماس در آنها سطح بدين ترتیب شوند.می سرخ و شده ور غوطه جوشان روغن حاوی ظرف درون شده خرد غذايی مواد پخت، شیوه اين در

 .کندمی حفظ را خود اولیه لطافت مغزشان آنکه حال شود،می ترد کامالً روغن

 :مزايا
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 .آوردمی پديد غذايی مواد شده برشته سطح در دلچسب و گوارا طعمی و است سريع بسیار شیوه اين
 

 :معايب

 .شد خواهد چرب العاده فوق حاصل، غذايی مواد نشود انديشیده الزم تدابیر چنانچه

 :طعم حفظ برای راهکار

 دورن از سبد خروج از پس. ور شود غوطه آن درون کوتاهی مدت به روغن، آمدن جوش از پس شده خرد غذايی مواد حاوی سبد طعم، حفظ برای

 .شود گرفته مازاد روغنشان تا شود پهن الرطوبه جاذب کاغذ برگ يک روی شده پخته غذايی مواد روغن،

 :توجه مورد ای تغذيه نکات

 از و ريخته دور را کهنه روغن يکبار مصرف، از پس سبب بدين. شودمی شده مصرف بار چند روغن در زا سرطان مواد پیدايش موجب شیوه اين

 .شود استفاده تازه روغن

 غذا پخت و سازی روشهای آماده و نیاز مورد (مواد3

 )چلو( سفید برنج

 :الزم مواد

 :آماده سازی روش

 . شود پاك و بازبینی خوب سپس و شده وزن نیاز مورد برنج ابتدا -1

 تکرار بار چند عمل اين و نموده  خالی را آن زدن هم و کردن مخلوط و ولرم آب کردن اضافه از بعد ريخته مناسبی ظرف در را کرده پاك برنج -2

 .شود زالل و شفاف برنج آب تا گردد

 متر سانتی 11 الی 9 )حدود  باشد داشته وجود آب برنج سطح از باالتر مقداری تا نموده اضافه نمک آب برنج ظرف داخل شستشو، از بعد -3

 .شود خیسانده ساعت 12 الی 6 حدود مدت به برنج نوع با متناسب و باالتر(

 :برنج پخت روش

 . برسد جوش نقطه به تا گیرد قرار شعله روی و کرده آب از پر را بزرگ ديگ -1

 متناسب جوشیدن دقیقه 15 تا 2). آيد در پزنیم حال به برنج تا ريخته آبجوش ديگ داخل را برنج و کرده خالی را برنج نمک آب مرحله اين در -2

 برنج( نوع با

 افیاض نمک و لعاب تا ريخته  آن روی ولرم آب مقداری و ريخته آبکش داخل آبگردان وسیله به را آن درآمد پخته نیمه صورت به برنج وقتی -3

 .شود شسته آن

 . شود داغ کمی شعله روی و ريخته مايع روغن نیاز مورد اندازه به جداگانه ظرف در بالفاصله -4

 مخصوص ديگهای از برنج،  ديگ ته ايجاد از جلوگیری )جهت شود اضافه داغ روغن کمی هم برنج روی و ريخته دمکن ظرف داخل را برنج -5

 .نمود( استفاده ديگ کفی دارای

 .شدبک دم برنج و شده حاصل نهايی  پخت تا گذاشته شده تنظیم حرارت با اجاق روی بر يا فردمکن داخل را برنج محتوای ظرف آخر، مرحله در -6

 برنج، شدن دانهدانه و جهت بازشدن سپس و برداشته برنج( را گل )يعنی برنج روی از مقداری کردن، زعفرانی جهت برنج کشیدندم از بعد: نکته

 .شود توزيع غذايی مواد ساير همراه به و ريخته آن روی زعفران و مايع روغن مقداری

 روش پخت برخی از غذاهای پیشنهادی:
 :زرشک پلو با مرغ

 سازی:روش آماده

برنج طبق روش ذکر شده آماده شود.  -1

شود. آبکش ريخته  در شده و جداکردن قطعات زائد شسته پس از و گرديده بندیمرغ قطعه -2

شود. داربا نمک، فلفل سیاه و سیر مزه های مرغتکه سپس -3

و شسته شود.گیری پیاز پوست -4
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.شودای و مقداری به صورت نگینی يا مکعبی خرد به صورت حلقه پیازمقداری از  -5

گردد.دقیقه با آب خیس  15تا  10زرشک به مدت  -6

شود .و در صافی  ريخته شستشو داده  گرديدهروی آب به آرامی جمع  زرشکسپس   -7

.فرصت داده می شود تا آب اضافی آن خارج گردد -8

د.های آن گرفته شوو خرابی پوست گیری شده به صورت کامل هويج -9

شسته و به صورت حلقه حلقه خرد شود.  هويج پوست گیری، سپس  -11

گردد.ها جدا های آنو تخمشده ای شسته فلفل دلمه  -11

 به صورت خالل درشت خرد شود.  های شسته شدهفلفل -12

 روش پخت:

شود. ابتدا ظرف حاوی کمی روغن روی شعله قرار دادهبرای تهیه سس غذا،  -1

شود. پیاز نگینی تفت داده -2

.گرددها را کمی تفت داده و به آن آب جوش اضافه آنبه آن اضافه کرده گوجه فرنگی، نمک و فلفل سیاه و زردچوبه ی ربکم -3

شود. فلفل سیاه به مقداری استفاده شود که باعث تند شدن غذا نشود.پس از کمی جوشیدن سس غذا آماده می  -4

ود. روغن، شکر و آبلیمو تفت داده شهمراه با مقداری زرشک  -5

ظرف مورد نظر روی حرارت قرار داده شود.برای پخت مرغ،   -6

 در آن ريخته شود.گرم شد روغن  کمیپس از آن که ظرف  -7

ظرف مورد نظر چیده شود.کف درحلقه های پیاز  -8

داده شود.يک اليه از قطعات مرغ )تفت داده شده يا مزه دار شده( روی آن قرار  -9

و کمی از سس مرغ روی آن ريخته و دو مرتبه اين عمل تکرار شود.  شدهای، هويج، حلقه پیاز( خرد کمی از سبزيجات )فلفل دلمه  -11

گذاشته شود درب ظرف بسته -11

روی حرارت ماليم يا داخل فر قرار داده تا پخت آن انجام شود.  سپس ظرف  -12

در حین پخت برای جلوگیری از بوی سوختگی، مراقبت گردد که آب ظرف تمام نشود. :  1نکته  

تا پخت کامل شود، اما بعد از پخت نبايد خیلی آب يا سس در ظرف باقی بماند. ضافه گردداگر مرغ ديرپز بود، کمی آب جوش ا:  2نکته  

 یمو درون آن ريخته شود.شود چنانچه مرغ شور شد کمی مخلوط شکر و آبل: پیشنهاد می 3نکته 

 

 چلو خورش بامیه:
 سازی:روش آماده

برنج طبق روش ذکر شده آماده شود.  -1

 .شود شسته و یریگ پوست ازیپ -2

صورت نگینی يا مکعبی متوسط خرد شود.  سپس پیاز به -3

های زايد به قطعات مکعبی تقسیم شود.کردن قسمتگوشت پس از شستن و پاك -4

متر باالتر از سطح لپه، آب سرد اضافه کرده و متناسب با نوع لپه در ظرف مناسبی ريخته و تا چند سانتی لپه پس از بازبینی و شستشو -5

به مدت سه الی چهار ساعت خیسانده شود.

ها شسته شود.میهبا -6

ها تا حدی که مايه لزج آن خارج نشود گرفته شود.سپس قسمت دم بامیه -7

.شود پیاز خرد شده همراه با روغن تفت داده -8

به پیاز تفت داده شده اضافه می گردد.گوشت  سپس  -9

 در آخر لپه به مواد اضافه می شود. لپه به هیچ عنوان نبايد زياد سرخ شود فقط با پیاز و گوشت کمی تفت داده شود.  -11

اده شود.آنگاه رب گوجه فرنگی با کمی روغن تفت د -11
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 شود. روی شعله ماليم به مدت حدود دو ساعت حرارت داده شده ومقدار کافی آب جوش اضافه  نیز ظرفه محتوای ب  -12

. فلفل گردددقیقه آخر( دارچین به همراه نمک و در صورت نیاز آبلیمو به خورش اضافه می 15در مرحله جا افتادن و به روغن افتادن ) -13

سیاه به مقداری استفاده شود که باعث تند شدن غذا نشود.

شود تا به ها را درون خورش ريخته و فرصت داده میبامیه کردنی با حرارت ماليم سرخ کرده سپسدر روغن مخصوص سرخ  هامیهبا -14

 پخت کامل برسد.

 با مرغ: چلو خورش فسنجان
 سازی:روش آماده

.گرددمش ريز چرخ  ياچرخ  و سپس باشستشو ، گیری پوست ، کدو يا... بعد ازهويج ،پیاز -1

. شودبا مش درشت چرخ پاك شده و غز گردو م -2

 . شودبندی و جداسازی قطعات زائد و چربی اضافه، شستشو مرغ پس از قطعه -3

 روش پخت:

 برنج طبق دستورالعمل پخت برنج سفید تهیه شود.  -1

 داده شود.رنده يا چرخ شده با روغن تفت يا کدو يا به  ابتدا پیاز و هويج -2

 شود. با هم تفت دادهو کمی  شده سپس مغز گردوی چرخ شده به آن افزوده -3

تا پخته شود. گذاشتهروی حرارت ماليم و به آن افزوده سرد ر ادامه مقدار مناسب آب د -4

بخورد.نیم ساعت جوش فرصت داده شود تا سپس نمک و رب انار را افزوده و  -5

ود.هم زده شو اگر ترش بود به آن شکر افزوده و کامالً  يا آبلیمو شیرين بود به آن کمی سرکه مصرفی هنگام اتمام پخت اگر رب انار -6

تا طعم مطلوب ملس در فسنجان ايجاد گردد. چند جوش ديگر بخورد فرصت داده شود تا -2

 . کامالً مزه دار کرده و سپس فرصت داده شود تا کامال بپزد گوشت مرغ را نیز جداگانه همراه با پیاز، زردچوبه وکمی نمک -9

 شود چنانچه خورش چرب بود به آن يخ اضافه گردد تا چربی غذا به سطح آن آمده و جدا گردد.می : پیشنهاد 1نکته 

 شود چنانچه خورش بیش از اندازه ترش شده بود کمی شکر، يا سیب رنده شده و يا برگه زردآلو به آن اضافه گردد.: پیشنهاد می 2نکته 

 از اندازه بود کمی رب انار ترش و يا آبغوره به آن اضافه گردد.شود چنانچه شیرينی خورش بیش : پیشنهاد می 3نکته 

 شود برای روغن انداختن خورش از آب سرد استفاده گردد.: پیشنهاد می 4نکته 

 چلو خورش  قیمه:
 سازی:روش آماده

برنج طبق روش ذکر شده آماده شود.  -1

 .شود شسته و شده یریگ پوست ازیپ -2

صورت نگینی يا مکعبی متوسط خرد شود.  سپس پیاز به -3

های زايد به قطعات مکعبی تقسیم شود.کردن قسمتگوشت پس از شستن و پاك -4

متر باالتر از سطح لپه، آب سرد را اضافه کرده و متناسب با نوع لپه پس از بازبینی و شستشو در ظرف مناسبی ريخته و تا چند سانتی -5

انده شود.لپه به مدت سه الی چهار ساعت خیس

شود. پیاز خرد شده همراه با روغن تفت داده -6

گردد.به پیاز تفت داده شده اضافه میگوشت  سپس  -2

 شود. لپه به هیچ عنوان نبايد زياد سرخ شود فقط با پیاز و گوشت کمی تفت داده شود.در آخر لپه به مواد اضافه می  -9

اده شود.آنگاه رب گوجه فرنگی با کمی روغن تفت د -8

 شود. روی شعله ماليم به مدت حدود دو ساعت حرارت داده شده ومقدار کافی آب جوش اضافه  نیز ظرفه محتوای ب  -10

گردد.به خورش اضافه های تلخی گرفته شده عمانی لیمو سپس -11
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آبلیمو به خورش  و يا هآبغوريا  هندیر دقیقه آخر( دارچین به همراه نمک و در صورت نیاز تم 15در مرحله جا افتادن و به روغن افتادن ) -12

. فلفل سیاه به مقداری استفاده شود که باعث تند شدن غذا نشود.گردداضافه می

 شود چنانچه خورش چرب بود به آن يخ اضافه گردد تا چربی غذا به سطح آن آمده و جدا گردد.: پیشنهاد می 1نکته 

خردشده يا پودر لیموعمانی اجتناب شود زيرا باعث ايجاد  یها، از لیمودر خورشبهتر است برای استفاده از لیموعمانی شود پیشنهاد می :2 نکته

 شود.ها )دارای رنگ روشن( میتلخی در مزة خورش و تغییر رنگ و تیرگی در اين گونه خورش

و سپس با سیخ يا چنگال لیموها ها را در داخل آب گرم قرار داده بهتر است لیمو عمانیجهت گرفتن تلخی لیمو امانی شود : پیشنهاد می 3نکته 

 را سوراخ کرده و فرصت داده شود تا تلخی آن وارد آب گردد و سپس به خورش اضافه شود.

 شود چنانچه خورش بیش از اندازه ترش شده باشد کمی شکر و يا زردآلو به آن اضافه گردد تا ملس شود.پیشنهاد می: 4نکته  

زمینی پوست کنده به آن اضافه گردد و بعد از گرفته شدن بیش از اندازه شور و يا تند بود مقداری سیبشود چنانچه خورش : پیشنهاد می 5نکته 

 شوری و تندی اضافی مجدداً مقداری رب تفت داده شده به آن اضافه گردد.
 

 :چلو خورش قیمه بادمجان
 سازی:روش آماده

برنج طبق روش ذکر شده آماده شود.  -13

 .شود تهشس و شده یریگ پوست ازیپ -14

صورت نگینی يا مکعبی متوسط خرد شود.  سپس پیاز به -15

های زايد به قطعات مکعبی تقسیم شود.کردن قسمتگوشت پس از شستن و پاك -16

متر باالتر از سطح لپه، آب سرد را اضافه کرده و متناسب با نوع لپه پس از بازبینی و شستشو در ظرف مناسبی ريخته و تا چند سانتی -12

سه الی چهار ساعت خیسانده شود.لپه به مدت 

ها قبل از پوست کندن شسته شود. بادمجان -19

سپس بادمجان ها به صورت مورد نظر خرد شوند. -18

گیرد و در مرحله سرخ کردن ها بعد از پوست کندن در آب ريخته نمی شوند زيرا بادمجان حالت اسفنجی دارد آب به خود میبادمجان  -20

به خود می گیرد.  شود و رنگ سیاهیدير آماده می

 هایبرای رفع تلخی بادمجان بايد بعد از پوست کندن و برش زدن فقط به آن نمک زده شود و حدود نیم ساعت در ديگ يا نايلکس -21

بزرگ ريخته که تلخی و زهر آن گرفته شود.

شود. پیاز خرد شده همراه با روغن تفت داده -22

گردد.به پیاز تفت داده شده اضافه میگوشت  سپس  -23

 شود. لپه به هیچ عنوان نبايد زياد سرخ شود فقط با پیاز و گوشت کمی تفت داده شود.در آخر لپه به مواد اضافه می  -24

اده شود.آنگاه رب گوجه فرنگی با کمی روغن تفت د -25

 شود. روی شعله ماليم به مدت حدود دو ساعت حرارت داده شده ومقدار کافی آب جوش اضافه  نیز ظرفه محتوای ب  -26

گردد.به خورش اضافه های تلخی گرفته شده عمانی لیمو سپس -22

آبلیمو به خورش  و يا آبغورهيا  هندیر دقیقه آخر( دارچین به همراه نمک و در صورت نیاز تم 15در مرحله جا افتادن و به روغن افتادن ) -29

. فلفل سیاه به مقداری استفاده شود که باعث تند شدن غذا نشود.گردداضافه می

و به مواد اضافه گردد.  در روغن مخصوص سرخ کردنی با حرارت ماليم سرخ کرده سپس روغن اضافی آن گرفته شود هاناجبادم -28

 شود چنانچه خورش چرب بود به آن يخ اضافه گردد تا چربی غذا به سطح آن آمده و جدا گردد.: پیشنهاد می 1نکته 

خردشده يا پودر لیموعمانی اجتناب شود زيرا باعث ايجاد تلخی در مزة  یها، از لیموبهتر است برای استفاده از لیموعمانی در خورش :2 نکته

 شود.ها )دارای رنگ روشن( میخورش و تغییر رنگ و تیرگی در اين گونه خورش

ها را در داخل آب گرم قرار داده و سپس با سیخ يا چنگال لیموها عمانیبهتر است لیمو برای گرفتن تلخی لیمو امانی شود : پیشنهاد می 3نکته 

 را سوراخ کرده و فرصت داده شود تا تلخی آن وارد آب گردد و سپس به خورش اضافه شود.
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 شود چنانچه خورش بیش از اندازه ترش شده باشد کمی شکر و يا زردآلو به آن اضافه گردد تا ملس شود.پیشنهاد می: 4نکته  

زمینی پوست کنده به آن اضافه گردد و بعد از گرفته شدن شود چنانچه خورش بیش از اندازه شور و يا تند بود مقداری سیب: پیشنهاد می 5نکته 

 شوری و تندی اضافی مجدداً مقداری رب تفت داده شده به آن اضافه گردد.

 :چلو خورش قورمه سبزی
 سازی:روش آماده

برنج طبق روش ذکر شده آماده شود.  -1

.آبکش( )در از آب خارج شود نمودنسبزی خورشی بعد از پاك کردن، شستشو و ضدعفونی  -2

سبزی شسته شده پس از خارج شدن آب آن خرد شود. -3

.داده شودتفت  سرخ کردنی با روغن مخصوص سپس -4

.شود شسته و شده یریگ پوست ازیپ -5

. شود خرد متوسط یمکعب اي ینینگ صورت به ازیپ سپس -6

حرارت ماليم تفت داده شود. همراه با روغن مايع مخصوص سرخ کردنی باسپس پیاز   -7

 گردد.های زايد به قطعات مکعبی تقسیم کردن قسمتگوشت پس از شستن و پاك -8

کردنی، فلفل سیاه و زردچوبه تفت داده شود.با کمی روغن مايع مخصوص سرخ گوشت خرد شده -9

 بعد از بازبینی و شستشو، متناسب با نوع آن به مدت سه الی چهار ساعت در آب سرد خیسانده شود. چیتی  يا لوبیا قرمز  -11

 روش پخت:

 .لوبیا قرمز يا چیتی خیس خورده را جوشانده تا پخته شود  -1

بايد پیاز سرخ شود پس از سرخ شدن پیاز گوشت به آن اضافه گردد و سرخ شود.  -2

به آن اضافه گردد تا گوشت نیم پز شود. برای زيباتر شدن خورش کمی رب -3

سپس سبزی تف داده شده به آن اضافه شود. -4

در خورش قورمه سبزی بهتر است از لوبیا چیتی استفاده گردد. چون لوبیا چیتی لعاب بهتری به خورش می دهد. -5

. سبزی سرخ شده همراه لیمو در همین مرحله به مواد اضافه می گردد  -6

 شود. روی شعله ماليم به مدت حدود دو ساعت حرارت داده شده وقدار کافی آب جوش اضافه م نیز ظرفه محتوای ب -2

در مرحله آخر نمک، ادويه و آبلیمو به آن افزوده و اجازه داده شود کمی خورش جوش بخورد تا مزة چاشنی به محتويات خورش رسیده  -9

 اعث تند شدن غذا نشود.و به اصطالح جا بیفتد. فلفل سیاه به مقداری استفاده شود که ب

 شود چنانچه خورش چرب بود به آن يخ اضافه گردد تا چربی غذا به سطح آن آمده و جدا گردد.: پیشنهاد می 1نکته 

شود چنانچه خورش شور يا تلخ شد از يک يا چند سیب زمینی بسته به مقدار خورش داخل آن انداخته شود تا تلخی و يا پیشنهاد می: 2 نکته

 کمتر شود. شوری آن

 شود چنانچه خورش ترش شد از شکر جهت رفع آن استفاده گردد.: پیشنهاد می 3نکته 

 :چلو خورش کرفس
 سازی:روش آماده

 .شود شسته و شده یریگ پوست ازیپ -1

. شود خرد متوسط یمکعب اي ینینگ صورت به ازیپ سپس -2

 .شود داده تفت ميمال حرارت با یکردن سرخ مخصوص عيما روغن با همراه ازیپ سپس -3

 .  گردد میتقس یمکعب قطعات به ديزا یهاقسمت کردن پاك و شستن از پس وشتگ -4

. به پیاز داغ اضافه کرده و با زردچوبه تفت داده شود گوشت خرد شده را -5

گردد.های کرفس جدا سازی کرفس را پاك کرده، شسته و سپس ساقه -6

شوند. متر خردسانتی 4به قطعات حدود ها کرفس -2
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.اده شودکمی روغن تفت د در خرد شده کرفس -9

 .داده شوددرکمی روغن تفت  کرده وهای کرفس خرد شسته و سپس به همراه برگ کرده،پاك را نعنا و جعفری  -8

 روش پخت:

برنج را طبق روش مربوط آماده کنید. -1

داده شود.تفت به همراه هم گوشت و پیاز ابتدا  -2

تا نیم پز شود.  ادهروی شعله قرار د گردد وبه آن آب اضافه  سپس  -3

اده شود.و با شعله ماليم حرارت دضافه نموده به آن ارا  دههای کرفس، نعنا و جعفری تفت داده شسپس ساقه و برگ  -4

خورش ريزجوش بزند و پخت کامل شود. فرصت داده شود تاو  شدهسپس نمک و دارچین اضافه  -5

 ه و يا آب لیمو استفاده نمود.توان از آبغوربرای تامین مزه خورش می -6

 شود چنانچه خورش چرب بود به آن يخ اضافه گردد تا چربی غذا به سطح آن آمده و جدا گردد.: پیشنهاد می 1نکته 

 شود چنانچه خورش شور شد از سیب زمینی برای رفع مشکل استفاده گردد.: پیشنهاد می 2نکته 

شد از شکر برای رفع مشکل استفاده گردد.شود چنانچه خورش ترش : پیشنهاد می 3نکته 

 :چلو خورش لوبیا سبز

 سازی:آماده روش 

.شود شسته و شده یریگ پوست ازیپ  -1

.شود داده تفت ميمال حرارت باو  شود خرد متوسط یمکعب اي ینینگ صورت به ازیپ سپس -2

.گردد میتقس یمکعب قطعات به ديزا یهاقسمت کردن پاك و شستن از پس گوشت -3

شود.شستشو  وگیری  هويج پوستسیب زمینی و  -4

 شیوه پخت: 

.شود داده تفت زردچوبه با و کرده اضافه داغ ازیپ به را شده خرد گوشت -1

لوبیا سبز خرد شده در مقدار کمی روغن تفت داده شود.  -2

سیب زمینی نگینی شده تفت داده شود. -3

و فرصت داده شود تا خورش خوب جا بیفتد.رب در روغن تفت داده شده و سپس به بقیه مواد اضافه گردد  -4

  شود. روی شعله ماليم به مدت حدود دو ساعت حرارت داده شده ومقدار کافی آب جوش اضافه  نیز ظرفه محتوای ب -5

 شود چنانچه خورش چرب بود به آن يخ اضافه گردد تا چربی غذا به سطح آن آمده و جدا گردد.: پیشنهاد می 1نکته 

 شود چنانچه لوبیا ديرپز بود برای پخت آن از سرکه استفاده گردد.پیشنهاد می:  2نکته 
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 کباب ها:

 :جوجه کبابچلو
 سازی:روش آماده

.گرددبندی و پس از جداسازی ضايعات، شسته و قطعه شدهسینه مرغ ابتدا پاك  -1

.شود شسته و شده یریگ پوست ازیپ -2

.گرددبه صورت خاللی درشت خرد  پیاز شسته شده   -3

ود شکند و کمی رب که باعث میآبلیمو، سرکه سفید، زعفران، روغن مايع، کمی سس مايونز، ماست موسیر خیلی جوجه شما را عالی می -4

 5جات و زردچوبه و نمک و فلفل قرمز و فلفل دلمه و پیاز بايد حداقل به مدت تر و ديرتر برشته شود و ادويهرنگجوجه خیلی خوش 

ساعت در سس باشد.

.کشیده شود های مخصوص جوجه کباب های عمل آوری شده  به سیخجوجه -5

 روش پخت:

گردد.در صورت استفاده از کباب پز اتوماتیک )با سیخ(، دستگاه روشن  -1

 در دستگاه پخته شود.پس از گرم شدن، چند نمونه سیخ جوجه کباب   -2

طور مداوم کیفیت پخت کباب کنترل ه های سیخ گیری شده با ورود به دستگاه پخت شده و بپس از تنظیم دما و سرعت، جوجه کباب  -3

.گردد

ماس کباب ت که شعله مستقیم با جوجهاده شوند دای قرار گونهه های چدنی بدر صورت استفاده از اجاق کباب پز معمولی بايستی صفحه -4

نداشته باشد )شعله غیرمستقیم با سوخت گاز(

تا کامالً داغ شود.  گرديدهروشن  اجاق کباب پزسپس  -5

.گذاشته شوند تا بپزندهای جوجه کباب روی کباب پز و با شعله ماليم سیخ -6

 ید.پخت نماي برنج را طبق روش ذکر شده )دستورالعمل چلو( توجه:

 

های جوجه کباب با کمک برس مقداری روغن مايع به اطراف جوجه ها مالیده شود و بعد در آبلیمو و : روش ديگر مزه دار کردن،  به تکه 1نکته 

حذف آن کند.های مرغ در آبلیمو و نمک جوجه را سفت مینمک خوابانده شود تا در اثر ماندن طوالنی در اين مواد جوجه سفت نشود. خواباندن تکه

 کند.نیز جوجه را بی مزه می

شود برای جلوگیری از چسبیدن پیازها به قطعات جوجه و ايجاد سوختگی در آنها به جای رنده کردن پیاز به صورت خاللی : پیشنهاد می 2نکته 

 خرد گردد.

های جوجه زعفران دم کرده اضافه گردد اول کار به تکه شود برای آنکه جوجه ها طعم زعفران بگیرد و نه پیاز و ساير مخلفات در: پیشنهاد می 3نکته 

 و به مدت يک ساعت يا بیشتر در آن قرار گیرد تا فرصت طعم گرفتن پیدا کند و بعد ساير ترکیبات اضافه گردد.

ها در هنیز اضافه گردد البته اين ادويجاتی مانند پودر سیر و فلفل شود برای رفع بوی بد مرغ عالوه بر پیاز و ساير مخلفات ادويه: پیشنهاد می 4نکته 

 ها اضافه گردند.زمان پخت بايد به جوجه

 :دهیکوب کباب چلو
 سازی:روش آماده    

برنج طبق روش ذکر شده آماده شود.  -1

گردد.چرخ کردن به اندازه مناسب خرد  برایشو ووشت پس از شستبرای کوبیده روز قبل گ -2

پس س دهدرشت )نخودی( و با کمی نمک چرخ شيا دنده های پنجره در يک سانتیمتر مربع( )تعداد روزنهبه صورت مخلوط ابتدا با مش گوشت  -3

بار دوم چرخ گردد.رای در مرحله بعد با مش ريز، ب

 .و آب آن گرفته شودبا چرخ گوشت با مش ريز چرخ ساعت قبل  3الی  2پیاز هم بايد حداقل   -4

شود که اين مک آماده و چرخ گردد و در سردخانه قرارداده شود روز بعد مايه کباب سفت مینکته: اگر شب قبل گوشت با مخلوطی از ن

کند تا کباب با دستگاه به راحتی زده شود.امر کمک می
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درصد کوبیده را ران مرغ و سینه مرغ تشکیل دهد اگر ران  20توان پیشنهاد: برای اينکه در مايه کوبیده جوش شیرين استفاده نشود می

 شود.غ استفاده شود حتماٌ مايه کوبیده و يا کوبیده پخته شده نرم و ترد میمر

تا چسبندگی الزم را پیدا کند. فلفل  شود و کامالً ورز داده گرديدهگوشت چرخ شده به همراه پیاز چرخ شده، نمک و فلفل سیاه مخلوط  -5

.سیاه به مقداری استفاده شود که باعث تند شدن غذا نشود

ود.شچسبانده میرای هر سیخ کباب کوبیده به وسیله دستگاه سیخ گیر اتوماتیک و يا دست برداشته و به سیخ  خمیر گوشت ب -6

های زده شده به مدت حدود يک ساعت در يخچال قرارداده شود. سپس سیخ -7

هداری شود.پز اتوماتیک بدون سیخ، بايستی خمیرکباب حدود يک ساعت در يخچال نگدر صورت استفاده از دستگاه کباب -8

 های مخصوص باريک قرارداخل سیخ به صورت کامل، در صورت درشت بودن دو نیم کرده و در غیر اين صورت شده ها شستهگوجه فرنگی -9

 گیرد.

 روش پخت:

 گردد.در صورت استفاده از کباب پز اتوماتیک )با سیخ(، دستگاه را روشن  -1

شود.پس از گرم شدن چند نمونه سیخ کباب را پخت  -2

طور مداوم کیفیت پخت کباب کنترل گردد.ه رد و باگیری شده به دستگاه وهای سیخپس از تنظیم دما و سرعت،کباب  -3

گردد. پز تمام اتوماتیک )بدون سیخ(، دستگاه روشندر صورت استفاده از کباب -4

طور و ب گرديدهه وارد دستگاه کباب پز و پس از تنظیم دما و سرعت، خمیر کباب آماده شد شدهکباب پخت  پس از گرم شدن چند نمونه  -5

مداوم کیفیت پخت کباب کنترل گردد.

ای قرار داد که شعله مستقیم با  کباب تماس نداشته باشد گونههای چدنی را بهدر صورت استفاده از اجاق کباب پز معمولی بايد، صفحه -6

)شعله غیرمستقیم با سوخت گاز(

شود.سپس آن را روشن کرده تا کامالً داغ  -7

 جلوگیری از ريختن برایابتدا با شعله تند و چرخاندن سريع )پشت و رو کردن سريع  شده شتهاروی کباب پز گذبر های کباب سیخ  -8

 ها  از روی سیخ( سپس ماليم کردن شعله جهت مغز پخت شدن کباب پخت صورت گیرد.کباب

دست آورد.هتا چسبندگی الزم را بشود یشتر ورز داده در صورت ريختن کباب از روی سیخ کمی بشود پیشنهاد می:  1 نکته

 فرنگی روی کباب پز پخت گردد.  بعد از آماده شدن کباب، گوجهشود  : پیشنهاد می 2نکته       

 .هنگام پخت نريزندها، آنها را يکی دو ساعت در يخچال قرار داده تا به سیخ بچسبند و در شود پس از به سیخ زدن کباب: پیشنهاد می 3نکته       

 شود.شود که به مايه کباب جوش شیرين اضافه نگردد زيرا باعث تلخی آن می: پیشنهاد می 4نکته       

: مايه کباب زردچوبه ندارد. 5نکته       

 پلویی:

 :سبزی پلو با ماهی
 

سازی:روش آماده

برنج طبق روش ذکر شده آماده شود . -1

گردد.شو وو ضدعفونی و شست شدهسبزی پلويی پاك  -2

و سپس خرد شود. آب آن خارج  قرار داده شود تا در آبکش  -3

 گرفته شود.های ماهی و با کشیدن کارد )يا فلس کن( پولک شده گرفته برای پاك کردن ماهی کافی است با دست دم ماهی -4

.شسته شودماهی بعد  و گرديده آن را خارج یاحشااپ و عمو ا شده سپس شکم ماهی با يک کارد تیز از ناحیه دم تا سر چاك داده -5

د و آماده نمو ها بايد سسی از آبلیمو، سرکه سفید، پیاز، سیر و ادويه جات و پودر سیر و زردچوبه و فلفل قرمز زيادماهیبرای آماده کردن   -6

. گردددار تا  مزه یدارنگهو در جای خنک )دمای يخچال(  شود خواباندهبه مدت دو الی سه ساعت در آبلیمو و نمک  ماهی

 د.ظرف بسته يا سلفون روی آن کشیده شود تا دچار آلودگی نشو دار درهای طعمقرار دادن گوشت : برایشودتوصیه می

 روش پخت:
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 شود. برای پخت سبزی پلو ابتدا برنج خیس خورده در ديگ آبجوش ريخته -1

پز شدن پخت شود.شعله متوسط تا مرحله نیم سپس سبزی پلويی خرد شده هم داخل ديگ برنج ريخته و با -2

 شود ريختهآب ولرم روی آن  پخته درآمد، مخلوط سبزی و برنج به وسیله آبگردان داخل آبکش ريخته و مقداریوقتی برنج به صورت نیم -3

تا لعاب و نمک اضافی آن شسته شود.

. شودپخت نهايی دم و با حرارت ماليم تا شود  پز ريختهبالفاصله در ظرف دمکن، مخلوط برنج و سبزی نیم -4

 در .گرددکرده روی آن ريخته و  مخلوط مقداری روغن مايع داغ ،برنجهای دانهدانه شدن بازشدن و دانه برایکشیدن سبزی پلو، بعد از دم -5

های قبلی بیان شد که سبزی داخل آب ريخته نشود.قسمت

شود. خاری، آرد سفید، پودر سیر، نمک و زرد چوبه آغشته نموده کمی استراحت دادهآرد سو دار شده را ابتدا به مخلوطماهی مزه -6

.گرددسپس در روغن سرخ کردنی با دمای مناسب سرخ   -7

 شود در صورت در دسترس نبودن آرد سوخاری از پودر خمیر داخل نان فانتزی استفاده گردد.نکته : پیشنهاد می   

 شوید پلو با کوکوی سبزی:
 آماده سازی:روش 

 برنج طبق روش ذکر شده آماده شود . -1

 .رفته شودتا آب آن گ ريختهه در آبکش گرديدسپس شستشو و ضد عفونی شده تمیز  شويدو  سبزی تره، جعفری، سیر سبز، گشنیز ابتدا  -2

اگر سبزی کوکو چنانچه يخ زده باشد ديفراست نموده و بعد خرد شود. .گرددوسیله کارد يا دستگاه سبزی خردکن، خرد هها بسبزی

 ها را در ظرفی جدا شکسته شوند.تخم مرغ -3

 روش پخت:

 گردد.مرغ، آرد سوخاری و مقداری نمک با هم مخلوط سبزی کوکو خرد شده با تخم -1

در درون فر قرار داده تا و ه روغن آغشته شده است ريخته نفره که بدر سینی مخصوص يا ظرف آلومینیومی تکرا سپس مخلوط آماده شده  -2 

 کامالً پخته شود.

 نکات قابل توجه : 

 برای آماده کردن خوراك کوکو سبزی به نکات زير توجه داشته باشید:

. موقع سرخ کردن وا نرود شود از يک قاشق شیر در انواع کوکو و کتلت استفاده شود تا مواد انسجام بیشتری پیدا کنند و: پیشنهاد می 1نکته  

 شود مواد کوکو هنگام سرخ شدن نچسبند و شل نگردند و پف کوکو نیز بیشتر شود.استفاده از پکینگ پودر نیز موجب می

 شود چنانچه مايه کوکو شل شد به آن کمی آرد اضافه شود تا غلظت مواد به مقدار مورد نظر برسد.: پیشنهاد می 2نکته 

 شود چنانچه مايه کوکو سفت شد به آن تخم مرغ اضافه شود تا به غلظت مناسب برسد.ی: پیشنهاد م 3نکته 

: بهتر است که کمی سیر هم چرخ شده برای خوشمزه کردن کوکو به آن اضافه شود.4نکته 

 :  بهتر است بجای استفاده از آرد سوخاری از آرد سفید استفاده گردد.5نکته  

 کمی منجمد تا بعد از چرخ کردن آن مايع کوکو خیلی آب دار نباشد: بهتر است سبزی کوکو 6نکته 

 : بعد از کامل شدن مواد کوکو يک بار ديگر مواد چرخ گردد.2نکته 

 گوشت:عدس پلو با 
 سازی:روش آماده

د. گرد، شسته و خیس میشدهبرنج پاك  -1

 گردد. شو و به مدت دو ساعت خیسوعدس پس از بازبینی و جداسازی مواد زايد، شست -2

.پخته شودسپس در آب )تا مرحله نرم شدن(  -3

.شود شسته و شده یریگ پوست ازیپ -4

. اده شودهمراه با زردچوبه و فلفل سیاه و نمک و کمی دارچین کامالً تفت د پیاز به صورت نگینی خرد و  -5

گردد.و آبکش  شده خیس کردن شسته نیم ساعتکشمش را تمیز کرده و پس از  -6

 ها شود(. )با حرارت ماليم تا مانع از ترکیدن کشمشاده شودکمی روغن تفت جزيی د کشمش با  -7
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 روش پخت:

گردد.آماده ( روش پخت 3تا بند )برنج طبق روش ذکر شده در طرز تهیه و پخت برنج سفید  -1

مخصوص داخل فردمکن قرار و آنگاه در ظروف  ودهسپس برنج را آبکش نم اضافه شودعدس پخته شده به آن  برنج، قبل از آبکش کردن -2

.اده شودد

 گوشت همراه با پیاز تفت داده شود و رب و آبلیمو به آن اضافه گردد.  -3

 شود از زيره و يا تخم گشنیز آسیاب شده برای رفع بوی زخم گوشت استفاده گردد.نکته : پیشنهاد می

 :شويد باقال پلو با گوشت
 :آماده سازیروش 

. گرددهای زايد به قطعات بزرگ تقسیم گوشت پس از شستن و پاك کردن و گرفتن قسمت -1

.شود خرد ینینگ صورت بهو  شود شسته و شده یریگ پوست ازیپ -2

. گرددبرنج طبق روش ذکر شده )دستورالعمل چلو( آماده  -3

.خرد گرددسپس  شود وو ضدعفونی و شستشو  گرديدهسبزی پلويی پاك  -4

تا در آبکش آب آن خارج شود.  فرصت داده شود  -5

 روش پخت:

ريخته شود.ال پلو ابتدا برنج خیس خورده در ديگ آبجوش ابرای پخت باق -1

 پز شدن پخت شود.ال را  هم داخل ديگ برنج ريخته و با شعله متوسط تا مرحله نیماسپس سبزی پلويی خرد شده و باق  -2

 از جوشاندن برنج پخته شود.پز باشد قبل ديرال اکه باقدقت شود در صورتی نکته:

يخته رپخته درآمد مخلوط سبزی، باقال و برنج به وسیله آبگردان داخل آبکش ريخته و مقداری آب ولرم روی آن وقتی برنج به صورت نیم -3

تا لعاب و نمک اضافی آن شسته شود. شود

. گرددت ماليم تا پخت نهايی دم پز را ريخته و با حراربالفاصله در ظرف دمکن، مخلوط برنج، سبزی و باقال نیم -4

.گرددکرده روی آن ريخته و  مخلوط  دانه شدن برنج مقداری روغن مايع داغبازشدن و دانه برایکشیدن باقالپلو بعد از دم -5

. شودسرخ  پیاز را تفت داده، زردچوبه اضافه کرده وبرای پخت گوشت، ابتدا  -6

شود.مخلوط با آن  گیری کرده و پیاز سرخ شدهگوشت را کف -7

 .تا کامالً پخته شود ادهبه آن اضافه کرده روی شعله قرار درا  سپس زردچوبه، نمک و فلفل -8

تا جا بیفتد. کردهسپس آبلیمو و دارچین را اضافه کرده و بعد مقداری آب ريخته و حرارت را ماليم  -9

 :الپلو با مرغاشويد باق
 سازی:روش آماده

برنج طبق روش ذکر شده آماده شود.  -1

آبکش ريخته سپس با نمک، فلفل سیاه و سیر مزه دار  شود. بندی و جداکردن قطعات زائد شسته درمرغ پس از قطعه -2

 .شود خرد ینینگ صورت بهو سپس  شود شسته و شده یریگ پوست ازیپ -3

.گرفته شودتا در آبکش آب آن  فرصت داده شودشو وشستپس از را پاك و ضدعفونی کرده و  سبزی شويد -4

 .شودخرد سبزی شسته شده سپس   -5

 . گرددسپس به صورت خالل درشت خرد  شود و ها جدا های آنای را شسته و تخمفلفل دلمه -6

 روش پخت:

اده شود.برای تهیه سس مرغ مورد نیاز، ابتدا ظرف حاوی کمی روغن سرخ کردنی روی شعله قرار د -1

 گردد.به آن آبجوش اضافه  ب گوجه فرنگی، نمک و فلفل سیاه و زردچوبه کمی تفت داده وبا کمی ر را پیاز نگینی  -2

پس از کمی جوشیدن سس غذا آماده می شود. فلفل سیاه به مقداری استفاده شود که باعث تند شدن غذا نشود. -3

ید.نماي اضافهپخت مرغ، ظرفی را روی حرارت قرار داده کمی که گرم شد روغن را به آن برای  -4
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دار شده( روی آن قرار داده و کمی از سبزيجات )فلفل يک اليه از قطعات مرغ )تفت داده شده يا مزه شده چیدهظرف های پیاز کف حلقه  -5

اين عمل تکرار شود. دوبارهکمی از سس مرغ روی آن ريخته و  ای، هويج، حلقه پیاز( خرد کرده ودلمه

درب ظرف را بسته روی حرارت ماليم يا داخل فر قرار داده تا پخت آن انجام شود.   -6

در حین پخت برای جلوگیری از بوی سوختگی، مراقبت گردد که آب ظرف تمام نشود.  -7

ند.اگر مرغ ديرپز بود بايد کمی آب جوش افزود تا پخت کامل شود، اما بعد از پخت نبايد خیلی آب يا سس در ظرف باقی بما -8

ريخته شود.ال پلو ابتدا برنج خیس خورده در ديگ آبجوش ابرای پخت باق -9

 پز شدن پخت شود.ال هم داخل ديگ برنج ريخته و با شعله متوسط تا مرحله نیماسپس سبزی پلويی خرد شده و باق  -11

 پز باشد قبل از جوشاندن برنج پخته شود.ديرال اکه باقدقت شود در صورتی نکته:

ال و برنج را به وسیله آبگردان داخل آبکش ريخته و مقداری آب ولرم روی آن اپخته درآمد مخلوط سبزی، باقصورت نیم وقتی برنج به -11

تا لعاب و نمک اضافی آن شسته شود. ريخته شود

  .گرددپز ريخته و با حرارت ماليم تا پخت نهايی دم بالفاصله در ظرف دمکن، مخلوط برنج، سبزی و باقال نیم -12

 .گردده روی آن ريخته و مخلوط شددانه شدن برنج مقداری روغن مايع داغ بازشدن و دانه برایکشیدن باقالپلو دم بعد از -13

  ها:خوراک

 خوراك رولت گوشت:
 سازی:روش آماده

ابتدا پیاز پوست کنده شده و شسته شود. .1

پیاز با مش ريز رنده شود. .2

چرخ کردن خرد گردد.گوشت ابتدا شسته شده و بعد به قطعات مناسب جهت  .3

گوشت به همراه پیاز چرخ گردد. .4

به گوشت چرخ شده نمک، فلفل سیاه و زردچوبه اضافه نموده و ورز داده شود. .5

به مواد آماده شده تخم مرغ اضافه گردد تا استحکام آن باال رفته و در حین پخت وا نرود. .6

مواد به خوبی ورز داده شود. .2

 مواد داخل رولت: .9

 و خرابی های آن گرفته شود. پوست گیری شده به صورت کامل هويج

 .هويج را پوست کنده و شسته شود

 .سیب زمینی را پوست کنده و شسته شود

 .هويج و سیب زمینی و تخم مرغ آب پز شود

 .پیاز را پوست کنده و شسته شود و به صورت خاللی خرد گردد

 .پیاز به همراه زردچوبه در روغن تفت داده شود

 .زرشک به پیاز داغ اضافه گردد

 .رب به پیاز داغ و زرشک اضافه گردد

در اين مرحله گوشت چرخ شده در سطح مناسب پهن گردد. .8

سیب زمینی و هويج آب پز شده نگینی شده و با زرشک و پیاز تفت داده شده مخلوط گردد و روی سطح گوشت قرار گیرند. .10

مواد از داخل آن خارج نگردد.دو قسمت گوشت بهم وصل گرديده به طوری که  .11

رولت آماده به ظرف مورد نظر جهت قرار گرفتن در فر گذاشته شود. .12

جهت تهیه سس رولت مقداری رب به همراه آبلیمو مخلوط گرديده و روی رولت ها ريخته شود. .13

 به مدت نیم ساعت رولت در فر قرار گیرد تا خوب بپزد و سس آن غلیظ گردد. .14

 خوراك قارچ و گوشت و سیب زمینی سرخ کرده:    
 سازی:روش آماده
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 .دگردپس از شستشو به اندازه مناسب خرد  گوشت -1

.شود خرد ینینگ صورت به و  شود شسته و شده یریگ پوست ازیپ -2

شده و سکه ای خرد گردد.قارچ شستشو داده  -3

 اضافه گردد.قارچ ها حدود ده دقیقه در آب جوشیده و کمی زرد چوبه به آب  -4

گردد.سپس به شکل نگینی خرد و  شود جدا هاآن یها تخم و شسته را یادلمه فلفل -5

 سیب زمینی و هويج را پوست کنده، شسته و به صورت نگینی خرد شود.  -6

 روش پخت:

 کند.تا طعم پیدا  ده شوددر زعفران، آب پیاز، نمک و ادويه جات خوابان گوشت -1

پخته شود.های گوشت گريل و قطعهسپس  -2

.شود داده تفت کامالً زردچوبه با همراه ازیپ  -3

.اده شودفلفل دلمه خرد شده کمی تفت د  -4

.تفت داده تا پخته شود راقارچ  -5

سیب زمینی و هويج نگینی تفت داده شود. -6

قارچ تفت داده شده را با رب گوجه، نمک و دارچین مخلوط کرده و سپس با کمی آب بر روی شعله ماليم  ، هويج و سیب زمینی وفلفل دلمه -2

 تا آب آن به اندازه الزم گرفته شده و سس آماده گردد.  دادهقرار 

 و سس آماده شده را با يکديگر مخلوط کرده تا غذا آماده توزيع گردد. های گوشتتکهدر مرحله آخر  -9

 :مرغ و سیب زمینی سرخ کرده خوراك قارچ و
 سازی:روش آماده

 .دگردمرغ پس از شستشو به اندازه مناسب خرد  -1

 . شود شسته و شده یریگ پوست ازیپ -2

.شود خرد ینینگ صورت به ازیپ  -3

شده و سکه ای خرد گردد.قارچ شستشو داده  -4

 قارچ ها حدود ده دقیقه در آب جوشیده و کمی زرد چوبه به آب اضافه گردد. -5

 .شود جدا هاآن یها تخم و شسته را یا دلمه فلفل -6

  . گرددسپس به شکل نگینی خرد  -7

 روش پخت:

  .تا طعم پیدا نمايد ده شودابتدا مرغ را همانند جوجه کباب در زعفران، آب پیاز، نمک و ادويه جات خوابان -1

  مرغ ها پخته می شود. سپس -2

 .شود داده تفت کامالً زردچوبه با همراه ازیپ -3

 .اده شودفلفل دلمه خرد شده کمی تفت د -4

 .تفت داده تا پخته شود راقارچ  -5

تا آب آن به  دادهفلفل دلمه و قارچ تفت داده شده را با رب گوجه، نمک و دارچین مخلوط کرده و سپس با کمی آب بر روی شعله ماليم قرار  -6

 اندازه الزم گرفته شده و سس آماده گردد. 

آخر مرغ و سس آماده شده را با يکديگر مخلوط کرده تا غذا آماده توزيع گردد.در مرحله -2

دقیقه در آب بجوشد برای زيباترشدن  10نکته: برای آماده کردن خوراك مرغ و قارچ به اضافه سیب زمینی،  شنیسل مرغ بايد تکه تکه شود و حدود 

آماده شدن شنیسل آنها را داخل آبکش می ريزيم تا آبی که از شنیسل خارج شده شنیسل زردچوبه و مقداری نمک به آن اضافه می کنیم بعد از 

 است گرفته شود تا شنیسل بوی زخم ندهد.

 نکته: به هیچ وجه خوراك مرغ و قارچ در مرحله آماده شدن آب اضافه نمی شود و بهتر است دارچین هم در خوراك مرغ و قارچ استفاده نشود.

 خوراك کباب کوبیده



 شماره                                                                                                                                         

 تاریخ                                                                                                                                                                                          

 88از  83صفحه

 کارفرما :                                      پیمانکار:                                                                           

 سازی:آمادهروش 

)نخودی( و با کمی نمک چرخ  و به صورت مخلوط ابتدا با مش درشت گرددگوشت پس از شستشو برای چرخ کردن به اندازه مناسب خرد  -1

 .شود

د.گردسپس در مرحله دوم با مش ريز چرخ  -2

.شود شسته و شده یریگ پوست ازیپ -3

. شودسپس با چرخ گوشت با مش ريز چرخ کرده و آبگیری   -4

تا  چسبندگی الزم را پیدا  اده شودچرخ شده را به همراه پیاز چرخ شده با افزودن نمک و فلفل سیاه مخلوط کرده و کامالً ورز دگوشت  -5

کند. فلفل سیاه به مقداری استفاده شود که باعث تند شدن غذا نشود.

 ی شود.چسبانده مو به سیخ   شده برداشتهخمیر گوشت برای هر سیخ کباب کوبیده به وسیله دستگاه سیخ گیر اتوماتیک و يا دست  -6

. اده می شودسپس سیخ های زده شده به مدت حدود يک ساعت در يخچال قرار د -7

در صورت استفاده از دستگاه کباب پز اتوماتیک بدون سیخ، بايد خمیرکباب حدود يک ساعت در يخچال نگهداری شود. -8

شسته شود.ها گوجه فرنگی -9

 .ه شوندداهای مخصوص باريک قرار دکامل داخل سیخها گوجهدو نیم کرده و در غیر اين صورت ها را هگوج ،در صورت درشت بودن  -11

 روش پخت:

گردد.دستگاه روشن  در صورت استفاده از کباب پز اتوماتیک )با سیخ(، -1

شود.پخت  پس از گرم شدن چند نمونه سیخ کباب  -2

 رلطور مداوم کیفیت پخت کباب کنته تا پخته شود و ب شدهگیری شده وارد دستگاه کباب پز های سیخکباب پس از تنظیم دما و سرعت،  -3

.گردد

شود.در صورت استفاده از کباب پز تمام اتوماتیک )بدون سیخ(، دستگاه روشن  -4

شود.پس از گرم شدن چند نمونه کباب پخت   -5

.کنترل گرددطور مداوم کیفیت پخت کباب ه و ب گرديدهپز  پس از تنظیم دما و سرعت، خمیر کباب آماده شده وارد دستگاه کباب -6

 .که شعله مستقیم  با کباب تماس نداشته باشد ادای قرار دگونهه های چدنی را بدر صورت استفاده از اجاق کباب پز معمولی بايستی صفحه -7

)شعله غیرمستقیم با سوخت گاز(

شته ابتدا با شعله تند و چرخاندن سريع )پشت و رو کردن اباب را روی کباب پز گذهای کسپس آن را روشن کرده تا کامالً داغ شود. سیخ  -8

تا کباب کامالً مغز پخت شود. کردهها  از روی سیخ( و سپس شعله را ماليم جلوگیری از ريختن کباب برایسريع 

 د. شوبعد از آماده شدن کباب، گوجه فرنگی روی کباب پز پخت  -9

 استفاده از جوش شیرين در تهیه کباب ممنوع است. تذکر مهم:

 باشد.تذکر: خوراك کوبیده به ازای هر نفر دو سیخ کباب می

 :خوراك کوبیده مرغ
 سازی:روش آماده

شود.چرخ کردن به اندازه مناسب خرد  برایپس از شستشو و دنبه گاه گوسفندی مرغ و گوشت قلوه -1

.شودابتدا با مش درشت )نخودی( و با کمی نمک چرخ شود سپس در مرحله دوم با مش ريز چرخ   -2

 .شود شسته و شده یریگ پوست ازیپ -3

. گرددسپس با چرخ گوشت با مش ريز چرخ کرده و آبگیری   -4

 ا پیدا کند. تا چسبندگی الزم ر ه شودداو کامالً ورز د گرديدهمخلوط با پیاز چرخ شده و دنبه گاه مرغ و قلوه -5

 چسبانده شود.خمیر آماده شده برای هر سیخ کوبیده مرغ به وسیله دستگاه سیخ گیر اتوماتیک و يا دست برداشته و به سیخ  -6

. اده شودهای زده شده به مدت حدود يک ساعت در يخچال قرار دسپس سیخ -7

 .شود شسته هایفرنگ گوجه -8

.ه شوندداهای مخصوص باريک قرار دکامل داخل سیخها گوجهدو نیم کرده و در غیر اين صورت ها را گوجه ،در صورت درشت بودن  -9
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 در صورت استفاده از دستگاه کباب پز اتوماتیک بدون سیخ، بايستی خمیرکباب حدود يک ساعت در يخچال نگهداری شود. نکته:

 روش پخت:

گردد.روشن در صورت استفاده از کباب پز اتوماتیک )با سیخ(، دستگاه  -1

ز پگیری شده وارد دستگاه کبابهای سیخکباب پس از تنظیم دما و سرعت، پس از گرم شدن چند نمونه سیخ کباب را پخت نموده و  -2

.شودطور مداوم کیفیت پخت کباب کنترل هتا پخته شود و ب گرديده

 که شعله مستقیم با کباب تماس نداشته داده شودای قرار گونهه در صورت استفاده از اجاق کباب پز معمولی بايستی صفحه های چدنی را ب -3

)شعله غیرمستقیم با سوخت گاز(. باشد

سپس آن را روشن کرده تا کامالً داغ شود.   -4

ا  از هجلوگیری از ريختن کباب برایشته ابتدا با شعله تند و چرخاندن سريع )پشت و رو کردن سريع اسیخ های کباب را روی کباب پز گذ -5

 تا کباب کامالً مغز پخت شود. کردهیخ( و سپس شعله را ماليم روی س

 در صورت ريختن کباب از روی سیخ آن را کمی بیشتر ورز داده تا چسبندگی الزم را بدست آورد. نکته:

. گرددفرنگی روی کباب پز پخت  بعد از آماده شدن کباب، گوجه -6

 :بادمجان و کشک خوراك
 روش آماده سازی:

 .شود شسته کندن پوست از قبل ها بادمجان -1

 .شوند خرد نظر مورد صورت به ها بادمجان سپس -2

 کردن سرخ مرحله در و ردیگیم خود به آب دارد یاسرفنج  حالت بادمجان رايز شروند ینم ختهير آب در کندن پوسرت  از بعد هابادمجان  -3

 .  ردیگیم خود به یاهیس رنگ و شودیم آماده ريد

 زرگب یها لکسينا اي گيد در ساعت مین حدود و شود زده نمک آن به فقط زدن برش و کندن پوست از بعد ديبا بادمجان یتلخ رفع یبرا -4

 .شود گرفته آن زهر و یتلخ که ختهير

 های برش زده در روغن مخصوص سرخ کردن سرخ شود.بادمجان -5

 پیاز پوست کنده شده و شسته شود. -6

 سرخ کردن به همراه زردچوبه سرخ شود.پیاز به صورت نگینی خرد شده و در روغن مخصوص  -2

 بادمجان به همراه سیر، نعنا، مغزگردو، ادويه جات مربوط، کشک و مقداری از پیاز در دستگاه خمیر ساز هم زده شده و له گردد. -9

 پس از حاضر شدن مواد داخل کانتین ريخته شده و با پیاز و نعنا تزيین گردد. -8

 ری از پرچرب بودن غذا در ابتدا روغن اضافی بادمجان گرفته شود.شود برای جلوگی: پیشنهاد می 1نکته 

 شود چنانچه خوراك کشک بادمجان سفت بود کشک بیشتری به آن اضافه گردد.: پیشنهاد می 2نکته 

 :یزيتبر کوفته خوراك
 :یساز آماده روش

 .شود شسته و یریگپوست ازیپ -1

 گوشت به قطعات مناسب برای چرخ کردن خرد گردد. -2

 بار چرخ گردد. 3گاه گوشت خرد شده به همراه دنبه و قلوه -3

 پیاز با مش بسیار ريز چرخ گردد و به گوشت اضافه شود. -4

 لپه پاك شده و پخته شود. -5

 لپه پخته شده چرخ گردد و به ترکیب گوشت اضافه شود. -6

 برنج پخته شود و به مواد اضافه گردد. -2

 اضافه گردد.سبزی کوفته پاك شده و خرد شده و به مواد  -9

 ادويه و آرد و نمک به مواد اضافه شود. در اين مرحله خوب ورز داده شود. -8

 آلوها و کشمش پلويی شسته شود . -10
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 پیاز نگینی خرد شده و در روغن تفت داده شود. -11

 گرم از مواد را برداشته و وسط آن گود گردد. 250مقدار تقريبا  -12

 ها قرار داده شود و مواد بسته و داخل سینی فر قرار داده شود.هکشمش، آلو، مغز گردو و پیاز سرخ شده داخل کوفت -13

 پیاز را ريز خرد کرده و تفت داده شود. -14

 ادويه، نمک و رب به پیاز اضافه کرده و کمی تفت داده شود تا سس کمی بجوشد. -15

 ها ريخته شده و داخل فر قرار داده شود.سس حاضر شده روی کوفته -16

 مواد کوفته در حال وا رفتن بود به آن آرد اضافه شود و يا نمک اضافه گردد. شود چنانچهنکته: پیشنهاد می

 ماکارونی:
 روش آماده سازی:

 پیاز پوست کنده شده و شسته شود. -1

 پیاز توسط مش متوسط نگینی خرد شود و بعد سرخ گردد. -2

 گوشت در داخل پیاز تفت داده شود. -3

 قارچ شسته شده به صورت ورقه ای خرد شود. -4

 خرد شده به مواد اضافه گردد.قارچ  -5

 ای خرد شده شسته شده و تخم های آن جدا شود.فلفل دلمه -6

 فرنگی را خیلی سرخ گوجهای، آبلیمو، ادويه جات مجاز رب گوجه فرنگی و نمک به مواد اضافه شده و خوب تفت داده شود. اگر فلفل دلمه -2

 نخواهد ماند. باقی در آن  Cکنید، ويتامین

 دقیقه بجوشد. 15ر آب جوش حاوی روغن و نمک ريخته شده تا به مدت ماکارونی د -9

 در انتها مواد حاضر شده البه الی ماکارونی آبکش شده ريخته شود و دم گردد. -8

 شود چنانچه ماکارونی خام بود به آن کمی روغن و آّب اضافه گردد.: پیشنهاد می 1نکته 

 از اندازه جوشیده بود کمی ماکارونی به حالت نیمه خام پخته شده و با آن مخلوط گردد. شود چنانچه ماکارونی بیش: پیشنهاد می 2نکته 

 :خوراك ماهی
 سازی:روش آماده

 . شود گرفته یماه یهاپولک( کن فلس اي) کارد دنیکش با و شده گرفته یماه دم دست با است یکاف یماه کردن پاك یبرا -1

 .شود دهيبر کمر پشت بالة جز به یماه یهاباله -2

.شود شسته یماه بعد و دهيگرد خارج آن یاحشا و اعماپ و شده داده چاك سر تا دم هیناح از زیت کارد کي با یماه شکم سپس -3

دار شود.تا مزه گردد دارینگه و در جای خنک )دمای يخچال( خوابانده شودماهی به مدت دو الی سه ساعت در آبلیمو و نمک  -4

 . ه شودداسرد قرار د ای خرد و داخل آببه صورت برش ورقهو شسته شود، گیری سیب زمینی پوست -5

 روش پخت:

اده شود.کمی استراحت دو دار شده را ابتدا به مخلوط آرد سوخاری، آرد سفید، پودر سیر، نمک و زرد چوبه آغشته نموده ماهی مزه -1

د.شوسپس در روغن سرخ کردنی با دمای مناسب سرخ   -2

شود.داخل آبکش ريخته تا آب آن جدا  را سیب زمینی ورقه شده  -3

سرخ کرده و در صافی ريخته تا روغن اضافی آن خارج شود.  را سیب زمینی سپس  -4

 

 :خوراك مرغ
 سازی:روش آماده

 گرفته شود.های زائد آن قسمت ابتدا مرغ پاك شده و .1

.گرددسپس هر مرغ به چهار قسمت ران و سینه تقسیم   .2

 .شود شسته و شده یریگ پوست ازیپ .3
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.شود خرد ی يا خاللینینگ صورت به ازیپ .4

و شسته شود. پوست گرفته هويج .5

سپس هويج به صورت ورقه ای خرد شده و در آب سرد ريخته شود.  .6

.گرددآماده  تاآب پز نموده سپس هويج را  – 2 .2

گردد. گیری و شستشوسیب زمینی پوست - 9 .9

.شودکمی آب، آب پز  و با خردبه صورت چهار قاچ سپس - 8 .8

گردد.سپس به صورت خاللی درشت خرد ، شود جدا هاآن یهاتخم و شسته را یادلمه فلفل .10

 روش پخت:

شود.ابتدا مرغ کف گیری  -1

تا مرغ کامالً پخته شود.اده و روی شعله مناسب قرار د گرديده و آبلیمو به آن اضافه ایسپس کمی پیاز و فلفل دلمه -2

 شود.ه میدافرنگی، سیر، زرد چوبه و فلفل سیاه را مخلوط کرده و تفت درب گوجه  -3

.تا مايع سس غلیظ شود جوشاندهسپس آب مرغ را به آن اضافه کرده و  -4

.ريخته شود در نهايت سس آماده شده روی مرغ -5

 کتلت گوشت:
  :روش آماده سازی

 پیاز پوست کنده و شسته شود. - 1

 رنده شود.پیاز با مش بسیار ريز  - 2

 گوشت شسته شده و به قطعات مناسب جهت چرخ کردن خرد شود. - 3

 ها پوست کنده شده و شسته شوند.سیب زمینی - 4

 ها جهت چرخ کردن به قطعات مناسب خرد شوند.سیب زمینی - 5

 گوشت به همراه سیب زمینی چرخ شود. - 6

 میر ساز ريخته شود.پیاز به همراه گوشت و سیب زمینی و پیاز در دستگاه خ - 2

 ها در ظرف ديگری شسته شوند.تخم مرغ - 9

 ها به همراه آرد سوخاری و ادويه و نمک به مواد اضافه شده و مخلوط شوند.تخم مرغ - 8

 از مايع آماده شده به مقدار يک مالقه يک مالقه برداشته و در سینی مخصوص سرخ کردن به همراه روغن سرخ شود. - 10

 شود چنانچه مايع کتلت سفت بود مقداری تخم مرغ در آن ريخته شود تا به غلظت مناسب برسد.شنهاد می: پی 1نکته 

 شود چنانچه مايع کتلت شل بود به آن آرد سوخاری اضافه گردد تا به غلظت مناسب برسد.: پیشنهاد می 2نکته 

 کوکو سبزی
 سازی:روش آماده

.رفته شودتا آب آن گ ريختهه در آبکش گرديدسپس شستشو و ضد عفونی شده تمیز  شويدو  ابتدا سبزی تره، جعفری، سیر سبز، گشنیز -4

.گرددوسیله کارد يا دستگاه سبزی خردکن، خرد هها بپس از آن سبزی -5

 روش پخت:

 گردد.مرغ، آرد سوخاری و مقداری نمک با هم مخلوط سبزی کوکو خرد شده با تخم -1

در درون فر قرار داده و نفره که به روغن آغشته شده است ريخته صوص يا ظرف آلومینیومی تکدر سینی مخرا سپس مخلوط آماده شده  -2

 تا کامالً پخته شود.

 نکات قابل توجه : 

 برای آماده کردن خوراك کوکو سبزی به نکات زير توجه داشته باشید:

 ها خرد شود و به آن تخم مرغ اضافه گردد. سبزی -1

 خ شده هم برای خوشمزه کردن کوکو به آن اضافه شود. بهتر است که کمی سیر چر-2
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 جای استفاده از آرد سوخاری از آرد سفید استفاده گردد.بهتر است به -3

بعد از کامل شدن مواد کوکو يک بار ديگر مواد -5بهتر است سبزی کوکو کمی منجمد تا بعد از چرخ کردن آن مايع کوکو خیلی آب دار نباشد.  - 4

 چرخ گردد.

 پس از چرخ کردن کوکو سرخ گردد .-6

 : چنانچه مايه کوکو شل بود به آن آرد اضافه گردد تا به غلظت مناسب برسد. 1نکته 

 : چنانچه مايه کوکو سفت بود به آن تخم مرغ اضافه گردد تا به غلظت مناسب برسد. 2نکته 

 کوکو سیب زمینی:

 روش آماده سازی:

 شسته شوند.ها پوست کنده شده و زمینیسیب – 1

 ها را در آّب ريخته تا آّب پز شوند.زمینیسیب – 2

 زمینی پخته توسط مش ريز چرخ شود.سیب – 3

 ها در ظرف ديگری شکسته شوند.تخم مرغ - 4

 در دستگاه خمیرساز سیب زمینی، تخم مرغ، ادويه جات و نمک ريخته شده و خوب هم زده شود. - 5

 اده شده را در سینی مخصوص سرخ کردن ريخته و سرخ گردد.مقدار تعیین شده از مايه آم - 6

 شود چنانچه مايه سفت بود به آن تخم مرغ اضافه شود تا به غلظت دلخواه برسد.: پیشنهاد می 1نکته 

 زمینی پخته اضافه شود تا به غلظت دلخواه برسد. شود چنانچه مايه شل بود به آن سیب: پیشنهاد می 2نکته 

 ا سس قارچ:بخوراك همبرگر

 سازی:وش آمادهر

 .گردد با چرخ گوشت چرخ و شستهی نموده، ریگ پوسترا  ازیپ -1

گردد.چرخ کردن به اندازه مناسب خرد شسته شود و برای گوشت  -2

.گردد و گوشت چرخ شده در يخچال قرار داده شود تا خنک شودچرخ قطعات گوشت  -3

شسته شده و خرد گردد.قارچ   -4

و خرابی های آن گرفته شود. پوست گیری شده به صورت کامل هويج -5

ورقه ای خرد شده و داخل سردخانه قرار داده شود.به صورت ها هويج سپس -6

 .شودصورت چهار قاچ خرد به  شو شستشده و پس از گیری سیب زمینی پوست -7

 روش پخت:

  چرخ گردد.ابتدا گوشت چرخ شده با پیاز که آب آن کامالً گرفته شده  -1

 شود.همراه آرد سوخاری مخصوص همبرگر، زردچوبه، فلفل سیاه، دارچین و نمک )هر کدام از ادويه جات به مقدار الزم( مخلوط  مواد-2

 زده شود.و کامالً به هم شده سپس مخلوط داخل همزن ريخته -3

 چرخ گردد.سپس مجدداً مخلوط  -4

 پخته شود.گیری کرده و نمونه از محصول آماده شده نمونه -5

 تولید همبرگر انجام شود.و گرديده که در فرآيند پخت اشکالی وجود نداشت، مخلوط به دستگاه همبرگرزن منتقل در صورتی -6

 .همبرگر تولید شده برای سفت شدن به سردخانه منتقل گردد -2

 هنگام پخت، همبرگرها  را روی دستگاه جوجه پز قرار داده تا کامالً پخته شود.  -9

 .آب پز گرددب زمینی هويج و سی-8

 روش تهیه سس:

تفت داده شود.رب گوجه فرنگی  -1

قارچ پخته شده و آبکش گردد. -2

شود.یاز نیز سرخ پ -3
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گردد.پیاز سرخ شده و قارچ را چرخ نموده و به رب گوجه فرنگی تفت داده شده اضافه  -4

شود.و نمک به آن اضافه  بعد از آن مقداری آب، ادويه  -5

.مخلوط آماده شده را روی شعله ماليم قرار داده تا قوام بیايد  -6

 د.گرددر نهايت سس آماده شده به همبرگر پخته شده اضافه  -2

 نکته: برای  بهتر شدن مايه همبرگر بهتر است که مرزه و جعفری با گوشت و پیاز چرخ شود.

 آش رشته:

 روش آماده سازی:

.نخود و لوبیا از روز قبل خیسانده شود  -1

پیاز پوست کنده و شسته شود. -2

پیاز به صورت نگینی خرد و در روغن و زردچوبه سرخ شود. -3

نخود و لوبیای خیس خورده در پیاز تفت داده شود. -4

به میزان الزم در مواد آب ريخته و فرصت پخت داده شود. -5

داده شود.پس از پخت نخود و لوبیا، عدس پاك شده و شسته شده را اضافه نموده و اجازه پخت  -6

پس از پخت عدس، سبزی مخصوص آش به مواد اضافه گردد. -2

آرد و زردچوبه به ترکیبات اضافه گردد. -9

 ها اضافه شوند. آش بايد بجوشد تا جا بیفتد و سپس رشته -8

 آماده سازی ترکیبات روی آش:

 پیاز پوست کنده و شسته شود. -1

 کردن سرخ شود.پیاز به شکل نگینی خرد شده و در روغن مخصوص سرخ  -2

 نعنا خشک در روغن مخصوص سرخ کردنی کمی تفت داده شود. -3

 سیر تازه خرد شده و در روغن مخصوص سرخ کردنی تفت داده شود. -4

 سوپ جو
 :سازیروش آماده

د. گردجو پرك بازبینی و کنترل  -1

و خرابی های آن گرفته شود. پوست گیری شده به صورت کامل هويج -2

خرد شود. نگینی يا مکعبیشسته و به صورت  هويج پوست گیری شده سپس -2

. شسته شود نخود فرنگی بعد از پاك کردن  -3

گردد.تا آب آن خارج گذاشته شود و بعد در صافی  شدهجعفری بعد از بازبینی و پاك کردن، ضدعفونی و شستشو  -4

.شودسپس سبزی خرد  -5

 .شود شسته و شده یریگ پوست ازیپ -6

 مش متوسط خرد گردد.پیاز با  -2

 . گرددفیله مرغ به قطعات ريز خرد   -9      

 روش پخت:

 تا کامالً بپزد. اده شودجو پرك با آب و پیاز رنده شده وکمی نمک، هويج، نخود فرنگی و فیله مرغ مخلوط نموده و حرارت د-1

 .گرددسپس رب گوجه فرنگی را با کمی روغن، تفت داده و به سوپ اضافه  -2

 شود.مقدار مناسب نمک به سوپ اضافه  -3

 و حرارت را ماليم کرده تا جا بیفتد. گردددر اواخر پخت، جعفری خرد شده و آبلیمو اضافه -4
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و ج نکته: برای آماده کردن سوپ جو و بهتر شدن آن هويج، پیاز،گوجه، فلفل دلمه و شنیسل را با تیغه متوسط چرخ کرده و فرصت داده شود تا با

ساعت زمان برای جا افتادن سوپ  3الی  2جا بیفتد. بهتر است رب آن هم سرخ نشود و در همان زمان اولیه به آن اضافه شود و حداقل پرك شده 

 احتیاج است.

 سوپ رشته ) ورمیشل(:
 روش آماده سازی:

 پیاز پوست کنده و شسته شود. -1

 پیاز به صورت نگینی خرد شده و در روغن کمی تفت داده شود. -2

 سیب زمینی پوست کنده و شسته شود. -3

 سیب زمینی به صورت نگینی خرد شده و با پیاز تفت داده شود. -4

 هويج پوست کنده و شسته شود. -5

 هويج به صورت نگینی خرد شده و به همراه پیاز و سیب زمینی تفت داده شود. -6

 ادويه جات مجاز به مواد اضافه شود. -2

 اد اضافه شده و تفت داده شود.سبزی مخصوص سوپ به مو -9

 گوشت مرغ تمیز شده و شسته شده آب پز شود. -8

 نخود فرنگی به همراه گوشت مرغ ريش ريش شده به مواد اضافه گردد. -10

 پس از پخت همه مواد رشته و رب گوجه فرنگی اضافه شود. پس از چند جوش و غلیظ شدن سوپ آماده است. -11

  ن کمی آبلیمو اضافه گردد.در مرحله آخر قبل از کشید

 :عدسی
 سازی:روش آماده

. شودابتدا عدس کامالً پاك و ريگ شور  -1

ساعت در آب خیسانده شود.  6تا  5عدس به مدت  -2

 .شود شسته و شده یریگ پوست ازیپ -3

 . گرددبه صورت خاللی خردپیاز شسته شده  -4

 روش پخت:

 .گرددابتدا پیاز با کره تفت داده و فلفل سیاه، زردچوبه و نمک به آن اضافه -1

 د تا عدس کامالً پخته شده و لعاب بیاندازد.جوشانده شوو با حرارت ماليم  گرددکمی آب به آن اضافه  سپس عدس و جو پرك با مقدار -2

.قلم برای جوشاندن عدس استفاده گرددبرای بهتر شدن کیفیت در صورت وجود قلم گوسفند از عصاره آب  نکته:

 


