
 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح
 )سهامی خاص(

 تحت پوشش وزارت نیرو

 ………………شمـاره: 
یــخ:  ………………تار
 ………………پیوست:

 

 ) غذای نوع اول (پیوست شماره یك
 لیست سرو غذا

ردی
 سایر موارد حبوبات روغن گوشت شرح غذا ف

 موادمبلغ كل میانگین 
 هر پرس )ریال(

مبلغ كل میانگین 
دستمزد هر پرس 

 )ریال(

كل قیمت 
 )ریال(پیشنهادی

    یمو ترش، گوجه فرنگی، پیاز، زعفران، فلفل سبزكره یك عدد، ل -- گرم كره 10 % نرمه گوساله05 –% گوسفندی 05 چلو كباب كوبیده 1

    رب، پیاز، آبلیمو، زرشك، هویچ فلفل دلمه -- گرم 20 گرم گوشت مرغ تمیز شده 055 زرشك پلو با مرغ 2

    زعفران، آبلیموسیب زمینی، پیاز، لیموی عمانی،  گرم لپه 05 گرم 05 بعالوه قلم و دنمه گرم گوسفندی خرد شده خالص 05 چلو خورشت قیمه 0

 لوبیا پلو 0
درصد نرمه  05درصد گوسفند  05گرم گوشت مخلوط 05

 گوساله
 ساالد،رب، پیاز، لوبیا سبز، ادویه  گرم 20

   

 گرم 05 گرم گوشت مرغ 125 ته چین مرغ 0
گرم ته  055

 چین
 زعفران، پیاز، ماست، تخ مرغ، ادویه

   

0 
چلو خورشت قورمه 

 سبزی
 گرم 05 بعالوه قلم و دنمه خرد شده خالصگرم گوسفندی  05

 لوبیا چیتی
 لیمو عمانی، پیاز، ادویه، سبزی سرخ شده، آبلیمو

   

    پیاز، روغن زیتون، فلفل دلمه، ادویه، آبلیمو، زعفران -- گرم كره 20 گرم شنسل مرغ بدون استخوان 255 جوجه كباب 7

 ماكارونی 0
درصد نرمه  05درصد گوسفند  05گرم گوشت مخلوط 05

 گوساله
 گرم 20

-- 
 ساالد ، رب گوجه فرنگی، پیاز، ادویه

   

    عدد(، سس ماهی، سبزی 0نارنج یا لیمو ترش، خرما ) -- گرم 20 گرم گوشت ماهی پاک شده و بدون استخوان 255 سبزی پلو با ماهی 9

15 
چلو خورشت آلو 

 بخارا
 گرم، رب،  پیاز، آبلیمو، شكر 05آلو  گرم لپه 05 گرم 20 بعالوه قلم و دنمه گرم گوسفندی خرد شده خالص 05

   

 عدس پلو 11
درصد نرمه  05درصد گوسفند  05گرم گوشت مخلوط 05

 گوساله
 گرم 20

 گرم عدس 05
 خرما، ساالد ، رب، پیاز، كشمش، زعفران

   

    گرم، رب انار 05مغز گردو  -- گرم 20 گرم مرغ 255 چلو خورشت فسنجان 12

    پیاز، فلفل دلمه، ادویه -- گرم 20 گرم ماهیچه 055 ماهیچه چلو 10

 استانبولی پلو 10
درصد نرمه  05درصد گوسفند  05گرم گوشت مخلوط 05

 گوساله
 گرم 05

-- 
 ساالد ، پیاز، ادویه، سیب زمینی، رب، زعفران

   



 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح
 )سهامی خاص(

 تحت پوشش وزارت نیرو

 ………………شمـاره: 
یــخ:  ………………تار
 ………………پیوست:

 

ردی
 سایر موارد حبوبات روغن گوشت شرح غذا ف

 موادمبلغ كل میانگین 
 هر پرس )ریال(

مبلغ كل میانگین 
دستمزد هر پرس 

 )ریال(

كل قیمت 
 )ریال(پیشنهادی

    عدد، رب، ادویه، گوجه فرنگی، قوره، پیاز 2بادنجان  -- مگر 20 گرم گوسفندی ران یا سردست بدون استخوان و چربی 155 مسما بادنجان 10

10  
كوبیده )گوسفندی،  

 شتر مرغ(
 گرم 20 گرم شتر مرغ05گرم گوسفندی و 05

-- 
 پیاز، ادویه، گوجه فرنگی، سماق، زعفران

   

    پیاز، ادویه، رب، آبلیمو -- گرم 20 گرم بوقلمون خالص پاک شده 255 چلو بوقلمون 17

    سیب زمینی، فلفل سبز، پیاز، گوجه فرنگی، سبزی گرم نخود 05 -- گرم گوسفندی خالص بهمراه قلم و دنبه  05 آبگوشت 10

19 
قلیه ماهی 

 دریایی)شیر،حلوا،....(
 -- گرم ماهی پاک شده بدون استخوان255

گشنیز. جعفری. شنبلیه. رب انار. گوجه فرنگی . سیر. پیاز. رب  
گرم(بقیه موادبهمقدار 115سبزی پاک شده  گوجه. )برای هرنفر

 الزم

  
 

    پیاز، كره، گوجه، سماق، فلفل، زعفران، فلفل سبز، لیمو -- گرم كره 20 گرم راسته و فیله گوسفندی خالص 125 چلو كباب برگ 25

    ، آبلیمو، فلفل دلمه، شویدگرم، رب، پیاز 05باقالی  -- گرم 20 گرم گوسفندی خالص ران یا سردست 255 باقالی پلو با گوشت 21

    مثل: كرفس، كنگر، ریواس -- گرم 20 بعالوه قلم و دنمه گرم گوسفندی خرد شده خالص 05 چلو خورشت فصل 22

    پیاز، سماق، فلفل، آبلیمو، زعفران، گوجه فرنگی -- گرم 20 گرم گوسفندی راسته یا فیله 105 چلو كباب چنجه 20

    عدد 0پیاز، ادویه، آبلیمو، لیمو ترش،  زیتون، کشمش ،خرما -- گرم 20 میگو پاک شدهگرم  105 میگو پلو 20

20 
و  چلوکباب وزیری

 نگینی
گرم چرخ کرده سینه 05گرم گوساله و05 –گرم گوسفندی 05

 مرغ 
 گرم  10

-- 
 كره یك عدد، لیمو ترش، گوجه فرنگی، پیاز، زعفران، فلفل سبز

   

20 
ماهی کباب و سرخ 

کرده)قزل آال، 
 شوریده،...(

 گرم ماهی پاک شده بدون استخوان)شوید پلو(  255هرنفر 

 عدد+ ترشی + دسر0خرما
 

 ادویه -زعفران -ابلیمو -سرکه -پیاز -فلفل دلمه+سیر 

 کلیه مواد به مقدار الزم

  
 

    کرفش + ادویه +لیمو امانی  رمگ20 بعالوه قلم و دنمه گرم گوسفندی خرد شده خالص 05 خورشت کرفس 27

 

 

 
 الیر ---------هر پرس غذا   ین به ازایانگیم یشنهادیمت پیق



 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح
 )سهامی خاص(

 تحت پوشش وزارت نیرو

 ………………شمـاره: 
یــخ:  ………………تار
 ………………پیوست:

 

 
 دو) غذای نوع دوم (پیوست شماره 

 لیست سرو غذا
ر 

د
ی

 ف

 سایر موارد روغن گوشت شرح غذا

میانگین مبلغ كل 
هر پرس مواد 

 ()ریال

میانگین مبلغ كل 
هر پرس دستمزد 

 ()ریال
 كل قیمت
 )ریال( پیشنهادی

1 
 وشتدرصد گ 00عدد همبرگر مخصوص  2 خوراك همبرگر

-- 
گوجه فرنگی، خیار شور، سس گوجه، ساالد 

عدد، پیاز، سیب  2فصل، سس مایونز، نان باگد 
 زمینی

  
 

2 
گرم گوشت ) نصف گوسفندی ونصف  105 خوراك كوبیده

 سیخ 2گوساله (
    ریحان، فلفل سبز، گوجه ، پیاز، خیار شور --

     -- گرم مرغ 005 خوراك مرغ 0

0 
 155سبزی معطر و ادویه)سه قطعه  تخم مرغ، كوكوی سبزی

 گرمی(
 گرم 05

هویج، سیب زمینی، گوجه فرنگی، خیار شور، 
 سس مایونز، ساالد فصل، پیاز

   

    ساالد گرم 25 گرم گوشت گوسفندی 05 خوراك لوبیا سبز 0
    ساالد، پیاز گرم 25 گرم لوبیا 05گرم قارچ،  05 خوراك قارچ و لوبیا 0

7 
خوراك كشك 

 انبادنج
 گرم چرخ شده 05

-- 
كشك، نعنا داغ، پیاز داغ، گوشت چرخ كرده، 

 سیر، مغز گردو، ساالد
   

0 
 گرم 05 خوراك ماكارونی

 گرم 05
ساالد فصل، سس قرمز، سس سفید، نخود 

 فرنگی، سیب زمینی، پیاز، رب ، ذرت
   

   ت، ساالد فصل، سیب زمینی، هویج، سبزیجا گرم 05 گرم گوشت قیمه گوسفندی 05 خوراك راگو 9



 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح
 )سهامی خاص(

 تحت پوشش وزارت نیرو

 ………………شمـاره: 
یــخ:  ………………تار
 ………………پیوست:

 

ر 
د
ی

 ف

 سایر موارد روغن گوشت شرح غذا

میانگین مبلغ كل 
هر پرس مواد 

 ()ریال

میانگین مبلغ كل 
هر پرس دستمزد 

 ()ریال
 كل قیمت
 )ریال( پیشنهادی

 خیار شور، سس مایونز

15 
 قطعه( 0گرم مرغ )نفری  105 خوراك كوكوی مرغ

 گرم 05
تخم مرغ، سیب زمینی، جعفری، ادویه، ساالد 

 فصل، سس مایونز، سس گوجه، خیار شور
   

    بادنجان، تخم مرغ، گوجه، ادویه، ساالد فصل -- گرم 05گوشت  خوراك میرزا قاسمی 11

12 
 گرم 255 ك شنسل مرغخورا

-- 
زعفران، پیاز، سیب زمینی، هویج، ساالد فصل، 

 خیار شور، گوجه
   

10 
 گرم 255 خوراك جوجه كباب

-- 
زعفران، پیاز، سیب زمین، هویج، ساالد فصل، 

 خیار شور، گوجه
   

    برنج، لپه، سبزیجات معطر، ساالد فصل -- گرم 75 خوراك دلمه 10

10 
 رم گوشت خالص مرغگ 255 خوراک الویه

-- 
تخم مرغ ، سس مایونز ، سیب زمینی ، خیار 

 شور
   

10 
 گرم گوشت خالص مرغ 105 خوراک سبزیجات

-- 
کدو خورشتی ، هویج ، سیب زمینی ، قارچ ، 

 گوجه ، سبزی معطر
   

 
 الیر   -----هر پرس غذا   ین به ازایانگیم یشنهادیمت پیق



 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح
 )سهامی خاص(

 تحت پوشش وزارت نیرو

 ………………شمـاره: 
یــخ:  ………………تار
 ………………پیوست:

 

 ل نیروگاه می باشد() انتخاب نوع صبحانه با نظر پرسن                         لیست صبحانه - سهیوست شماره پ

 ادویه جات نان  مواد شرح صبحانه 
میانگین مواد مبلغ كل 

 ()ریال صبحانه
میانگین مبلغ كل 

 ()ریال دستمزد صبحانه
 كل  قیمت
 )ریال( پیشنهادی

 عدد دونان  گرم 11روغن مایع  یا كره  عدد 2گوجه فرنگی  عدد 2تخم مرغ  1
به  نمك،  فلفل،  ادویه

 مقدار مورد نیاز

   

    ---- عدد دونان  عدد مغز گردو دو عدد 1گوجه فرنگی  گرم 15پنیر  2

    ---- عدد دونان  ---- ()یك نفرهمتوسط  مربایک عدد گرم 11كره  3

    ---- عدد دونان  ---- ()یك نفرهمتوسط عسل یک عدد گرم 11كره  4

    ---- نان دو عدد ---- گرم 11كره  گرم 15حلوا ارده  1

 ریال   ---------------به ازای هر پرس صبحانه پیشنهادی میانگین یمت ق

 

 

 
 


