
 غير مجاز در مدارسو مجاز اعالم ليست خوراكي هاي

 ليست مواد غذايي غيرمجاز كه عرضه آنها در بوفه مدارس ممنوع است، اعالم شد.

و مديريت آموزي، ليست مواد هاي مدارس در سطح كشور به سازمان دانش بوفهبا توجه به واگذاري نظارت بر امور اجرايي

ا غذايي غير مجاز در بوفه  ساس پايگاه تغذيه سالم اعالم شد.هاي مدارس بر

هاي غذايي دارند، لذا اقالم ها يا وعده آموزان در مدرسه عالقه بسياري به استفاده از ميان وعده با توجه به اينكه دانش

ساغيرمجاز پايگاه ميتغذيه  شود. لم مدارس معرفي

و انواع چيپس فرآورده«بر اين اساس عرضه هاي نوشابه«،»انواع يخمك«،»ها هاي غالت حجيم شده با هر نام تجاري

و ماءالشعير و تمام فرآورده«و» هاي حاوي مواد قندي آدامس«،»دوغ گازدار«،»گازدار هايي كه در آنها سوسيس، كالباس

و  در بوفه مدارس ممنوع است.» دارد كالباس وجودسوسيس

و فاقد مجوزهاي بهداشتي«همچنين و«،»انواع ساالد الويه«،»انواع همبرگرهاي بدون بسته بندي و آلو انواع لواشك

مي آب نبات«،»آلوچه فاقد شرايط بهداشتي  هايي كه داراي قند افزوده انواع آب ميوه«،»چسبند هايي كه به سطح دندان

و سمبوسه«،»هستند سس«،»پاستيل«،»بستني يخي«،»انواع اشترودل«،»فالفل و انواع و فروش»ها خيارشور و عرضه

و دونات« ب» انواع پيراشكي و ممنوع است.در و قوام آن تغيير وفه مدارس غير مجاز همچنين مواد غذايي كه رنگ، بو، مزه

و يا در و يا تاريخ مصرف آن منقضي شده و غير قابل مصرف شرايط نامطلوب نگهداري شده كرده اند، جزء مواد فاسد شدني

 هستند كه توجه به اين موضوع بسيار قابل اهميت است.

و اجتماعي و ارتقاي سالمت جسمي، رواني دستورالعمل پايگاه تغذيه سالم بر اساس ماده سه آيين نامه اجرايي تأمين، حفظ

ب دانش  185406و ابالغيه مشترك شماره 1384مورخ نهم آذرماه 29264/ت55028ه شماره آموزان مصوب هيئت وزيران

و آموزش پزشكي با هدف ارتقاي تأمين بخشي 1393مورخ دهم آذرماه و وزارت بهداشت، درمان و پرورش وزارت آموزش



و مواد مغذي مورد نياز دانش و جلوگيري از عرضه از انرژي به مواد غذايي كم ارزش تغذيه آموزان، ارائه مواد غذايي سالم اي

و ابالغ شده است.  آنها تهيه


