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 فهرست مواد غذایی مواد غذایی ردیف

1 
خشکبار، خرما و انواع 

مغزهاو دانه ها )از نوع کم 

 و یا بدون نمک( مکن

انواع برگه ها خرما، کشمش( انواع میوه خشک، انواع خشکبار )مثل توت خشک، انجیر خشک، 

ها )گردو، بادام، بادام زمینی، فندق، بادام هندی، پسته، کنجد، مغزز تممزه هزا(،     مغزها و دانه

نمودچی، برنجک، گندم برشته شده، عدس بود داده، ذرت بو داده که همگی بسته بندی شده 

 و دارای پروانه ساخت از وزارت بهداشت 

2 

 شیر و فرآورده های آن

یزه و بزه  لبستنی یمی( همزه پاسزتوریزه یزا اسزتر     انواع ماست، انواع شیر، پنیر، بستنی )به جز

 صورت بسته بندی تک نفره و ترجیحاً از نوع کم چرب

غنی شده باشد اما شیرهای طعزم دار مثزل شزیر    است که به صورت ساده و یا ساده  ترشیر به

 قهوه و... را نیز می توان مصرف کرد. رکاکائو، شی

3 
 نوشیدنی

 دوغ بدون گاز صنعتی، آب معدنی

 

4 
 میوه

انوع میوه مثل سیب، نارنگی، پرتقال و... )شسته شده و ضدعفونی شده و در بسته بنزدی یزک   

 نفره(

5 

یک و کبیسکوئیت، 

 کلوچه

و کلوچه )اعم از صزنعتی و سزنتی(، بیسزکوئیت ترجیحزاً از نزوع       شامل انواع بیسکوئیت، کیک

ویتامین آ ذی ها مثل آهن، روی،ده با ریز مغسبوس دار و کیک و کلوچه ترجیحاً از نوع غنی ش

درصد و دارای پروانه سزاخت از وزارت   11اوی اسید چرب با ترانس زیر حو تهیه شده با روغن 

 بهداشت

6 

 لقمه سالم

نزان و   نان و پنیر و گردو ز نان و تمم مرغ ز نان و پنیر و خیار ز نان و پنیر و گوجه فرنگی ز     -

وع ساندویچ های صنعتی به استثناء ساندویچ های غیزر  کره و عسل دربسته بندی تک نفره ز ان 

 مجاز

 شسته شده و ضدعفونی شده باشند. ،خیار و گوجه فرنگی -

فاقد سبوس هستند و ارزش غذایی کمی دارند کمتزر   هتوصیه می شود، از نان های سفید ک -

و نان های حجیم و نیمه حجیم  گگاستفاده شود و به جای آن از انواع نان سبوس دار مثل سن

آفتابگردان، کنجد، کدو و...( و یا تهیه صنعتی از نوع سبوس دار و یا همراه با انواع مغزها )تمم 

 شده از آرد کامل گندم و غنی شده استفاده گردد.

7 

 غذاهای پمته

ج و انواع آش و سوپ، لوبیا، عدس، حلیم )همه کم نمک و کم چرب(، شله زرد، فرنزی، شزیربرن  

 ، مواد غذایی پمته باید دارای شرایط زیر باشند:سمنو )همه کم شیرین و کم چرب(

 در ظروف یکبار مصرف بر پایه گیاهی ممصوص مواد غذایی داغ سرو شوند. -

 پمت به صورت روزانه -

پمت در شرایط بهداشتی و رعایت کامل نکات بهداشتی مطابق با آیین نامه بهداشت محزیط   -

 مدارس

 یت تنوع و تفاوت های فرهنگی در برنامه غذاییرعا -

 توزیع به صورت کامالً داغ -

8 
 انواع نان ها

نان های حجیم و نیمه حجزیم صزنعتی از نزوع سزبوس دار یزا همزراه بزا انزواع مغزهزا )تمزم           

 آفتابگردان، کنجد، کدو و...( و یا تهیه شده از آرد کامل گندم و غنی شده
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