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و کداقتصرادی   21745مردیریت تولیرد بررق زاگررس کروثر بره شرماره ث رت         این قرارداد بین شررکت       

بره    نامیرده میورود   خریردار که از این پس در این قررارداد   10101351986و شناسه ملی  411453438999

هیرأت   یسرئ ناصر پور فرح آبادیو  و نایب رئیس هیأت مدیره عاملمدیر  ح اله گرامیرو نمایندگی آقایان

ه و شمار ----------- شناسه ملی با -----------به نمایندگی  ----------  و مدیره از یك طرف

ر کرمانوراه منقدرد   دشود از طرف دیگر با شرایط ذیرل  این قرارداد فروشنده نامیده میکه در -------ث ت 

 می گردد.

 ماده یك ر موضوع قرارداد 

دیریت مر  شررکت  غذای پرسرنل  پخت و توزیع،آماده سازی و مواد اولیه موضوع قرارداد ع ارتست از : تهیه

ار در محرل  توزیع غذا در هر روز برای کارکنان خرید زاگرس کوثر در محل آشپزخانه فروشنده و تولید برق

یروگراه بررق   بقد از روسرتای اراجی آباد،ن   همدان جاده کرمانواه به  25اه ،کیلومترخریدار به آدرس کرمانو

 ازتقرداد ) که به تایید فروشنده رسیده اسرت.  بر اساس فهرست غذا مندرج در پیوست قرارداد  زاگرس کوثر

 25ر و پرس مربوط به ناها 95ادود  ، عیتوز بیضر تیبا رعا غذای درخواستی روزانهپرس  120 میانگین

 (باشدر میپرس مربوط به شام بصورت مستدل از نها

دار انجرام  : درصورتیكه در نوع و تقداد غذای اعالم شده روزانه ) پرس( هرگونه تغییری توسط خری 1تذکر

 گیرد فروشنده موظف به انجام آن بوده و اق هیچگونه اعتراضی را ندارد.

ر وعرده  : در زمان تقمیرات و نیز روزهای تقطیل، تقداد کل پرس غذا و همچنین تقداد پررس در هر   2تذکر

 تغییر می یابد. 

ن اقردام  آ: در موارد خاص که خریدار نیاز به غذای ویژه دارد فروشنده موظف است نس ت به تهیره   3تذکر

 وهزینه مربوطه را براساس توافق طرفین درخواست نماید. 

 : تهیه غذای رژیمی در صورت درخواست پرسنل و تأکید کارشناس تغذیه شرکت. 4تذکر

 و تحویل توسط فروشنده. خریدار: تهیه دسر در صورت صالادید  5تذکر 

 : تهیه غذای دوم ط ق برنامه خریدار توسط فروشنده الزامیست. 6تذکر 

  قراردادماده دو ر  م لغ 

م لغ کل این قرارداد -------------- ) مقادل ----------(ریال برآورد میگردد که بر اساس پیش 

()بدون ارزش افزودهبینی تقداد غذاهای مورد نیاز محاس ه گردیده است.   
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 ه()بدون ارزش افزود( ریال می باشد.هزار  ---------) -----نكته مهم: م لغ وااد هر پرس غذا 

تجلسره  صور: م لغ قطقی قرارداد براساس قیمتهای وااد و تقداد پرس غذای تحویلی که بر اساس  1ت صره

تأییرد   و، محاس ه و پس از درخواسرت از طررف فروشرنده    رسدنمایندگان طرفین می ای که به امضا و تایید

 .قابل پرداخت خواهد بوددستگاه نظارت 

درج  نضرم  و و مومولیت ایوران  افزوده مقت ر از سوی فروشنده:در صورت ارائه گواهینامه ارزش 2ت صره 

 در صورتحساب، خریدار موظف به پرداخت آن می اشد.

 باشدبه عهده فروشنده میو قراردادی :کلیه کسورات قانونی 3ت صره 

. ودشر درصد بقنوان سپرده اق بیمه قرارداد کسرر مری    5به میزان  فروشندهاز هرصورت وضقیت  :4ت صره 

ئره  پرداخت آخرین صورت وضقیت منوط به ارائه مفاصا اساب بیمه می باشد. بدیهی است در صرورت ارا 

 پرداخت می شود.  فروشندهاق بیمه مذکور به  صددر 5مفاصا اساب بیمه ، 

اینكه وجهی  ماه بدون 2 اداقل به مدت:فروشنده بایستی دارای توان مالی باشد به نحوی که بتواند 5ت صره 

 دار دریافت نماید به خدمات خود ادامه دهد . از خری

موضروع  وخصات با ذکرکامل م ، قرارداد با ابالغ کت ی به فروشندهدرزمان اجرای خریدارمی تواند  :6ت صره 

اجزای  وااد یادهد بدون آنكه در بهیا کاهش  و ایشافزقرارداد  اولیهم لغ  %25اداکثر تا سدف  قرارداد را

 .شود قرارداد تغییری ااصل

 ماده سه ر مدت قرارداد

..می باشد به مدت یك سال  00/00/1400لغایت  00/00/9913مدت اجرای قرارداد از تاریخ   

هانه ای بره  بقدی بدون هیچگونه عذر و بفروشنده موظف است تا تقیین  فروشنده: در پایان قرارداد 7ت صره

 ماه(3قرارداد ادامه دهد . )اداکثر 

 نظارتماده چهارر دستگاه  

 هرده اداره نظارت بر اجرای تقهداتی که فروشنده بر ط ق این قرارداد تد ل نموده است از طررف خریردار بق  

بقرد از   انجاده کرمانواه بره همرد   25زاگرس کوثر به نوانی کرمانواه، کیلومتر  مدیریت تولید برقخدمات 

 شود واگذار گردیده است. که در این قرارداد دستگاه نظارت نامیده می روستای ااجی آباد
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دانرد  که الزم ب شوند می توانند در هر موقع به هر ترتیبدستگاه نظارت یا نمایندگان وی که کت اً مقرفی می

 و کیفیرت و  شود اضرور یافتره  در محل آشپزخانه یا اماکنی که کار تهیه، پخت و توزیع غذا در آن انجام می

شنده مؤظف اجرای صحیح کار نظارت نماید. فرو ترل نموده و برکمیت مواد غذایی و نحوه توزیع غذا را کن

ا کیفیت غذ به همكاری و فراهم نمودن امكانات در اد مقمول برای بازرسی، اندازه گیری و مقاینه کمیت و

 و همچنین مكلف به رعایت تذکرات و دستورات دستگاه نظارت می باشد. 

 ماده پنج ر برنامه غذایی 

وز ربرنامه غذایی هفتگی مورد نظر خریدار را کره توسرط دسرتگاه نظرارت تقیرین و      فروشنده مؤظف است 

متوسرط   چهارشن ه هر هفته بصورت مكتوب به وی ابالغ می شود را رعایت و اجرا نماید. همچنین بررآورد 

  .اهد رسید آمار تقداد غذای روزانه مورد نیاز در ص ح هر روز توسط دستگاه نظارت به اطالع فروشنده خو

ن اعرالم  فروشنده مؤظف است در روزهای پنجون ه و تقطیالت رسمی و نیز زمان تقمیرات نیروگاه به میرزا 

 شده توسط دستگاه نظارت و بر اساس برنامه ماهانه  به کارکنان خریدار غذا تحویل دهد. 

 : برنامه غذایی به صورت ماهانه اعالم میگردد. 1ت صره 

قم باشرد  طد مط وع باشد یقنی از نظر ظاهری، دلچسب و از نظر مزه خوش : تقریف غذا : غذا بای 2ت صره 

 اشد:بو از نظر کیفیت و کمیت مطابق با نظر کارشناس تغذیه شرکت باشد و شرایط ذیل را نیز داشته 

 باید انرژی زا باشد و شخص پس از مصرف ااساس تجدید قوا نماید. -1

 پس از مصرف دچار مسمومیت ننماید. باید بهداشتی و عاری از میكروب باشد و فرد را -2

 ماده شش ر محل انجام موضوع قرارداد 

ار قرانونی خریرد  فروشنده مكلف است غذای مورد نیاز خریدار را در محل آشپزخانه خود طر خ و در محرل   

 توزیع نماید 

 ماده هفت ر تقهدات خریدار 

داد در مدت اجرای قرارروف و..حل خریدار شامل یخچال،ظمافظ واراست لوازم فروشنده در مسئولیت-1

 .شد اهد تحویل خو فروشندهطی صورتجلسه ای تحویل و در پایان قرارداد به  وباشدمی بقهده خریدار
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 ماده هوت ر تقهدات فروشنده 

گوشت خام  ر  ایرانی تهیه کلیه لوازم و مواد مصرفی جهت ط خ غذا و سایر مخلفات اعم از برنج خام .1

 –و ق ر دستمال کاغرذی ر یرخ ر آبلیمر        تازه روز ر ترشی ر نمك ر فلفل ر سما    ر روغن ر نان  گرم  

 باشد. بقهده فروشنده میبا بهترین کیفیت ... س وس و 

 ماید. نبدون دریافت وجهی تحویل و فروشنده مؤظف است غذا را ط ق آمار و اعالم دستگاه نظارت   .2

مایرد و  اقدام به ط خ غرذا ن غذایی ابالغی توسط دستگاه نظارت  فروشنده مؤظف است مطابق برنامه  .3

ا دقیدراً  رنیز آمارهای اعالمی در زمان تقطیالت و تقمیرات نیروگاه و همچنین برنامره غرذایی ویرژه    

 مطابق اعالم کت ی دستگاه نظارت رعایت و اجرا نماید. 

ار یرا هرعلرت دیگرر، در براز     فروشنده موظف است درصورتیكه از مواد مصرفی بقلت تغییر فصل و  .4

ین موجود ن اشد، بصورت مكتوب به دستگاه نظارت اعالم و درصورت تأیید ناظر نس ت بره جرایگز  

 نمودن مواد مورد نیاز اقدام نماید.

جراد  پخت غذای شام بصورت همزمان با غذای نهار درصورت گرم و تازه بودن به نحوی که باعث ای .5

 دن غذای شام نگردد بالمانع است.مسمومیت و فساد و یا موجب سرد ش

کار  که غذای گرم می باشد بصورت گرم درمحل فروشنده تقهد می نماید که غذای پرسنل شیفت را  .6

 پرسنل شیفت توزیع نماید.

به عهده فروشنده است. )شستووی ظروف و نظافت محل سرالن  شستوو و نظافت سالن غذا خوری  .7

چگونه ار می ایست طوری باشد که در شروع روز بقدی هیغذا خوری در پایان روز و پس از اتمام ک

 آلودگی و زباله ای در محل ن اشد(

ب نمرودن سرفره و دسرتمال رومیرزی،     ار در سالن غذاخوری شرکت شرامل مرتر  آماده سازی میز ناه .8

و  ، ترشری سر وس گنردم   فلفل، آبلیمو، سماق، روغن زیترون ، پربودن نمكدان، شارژ ظروف ااوی 

 به عهده فروشنده است. خالل دندان

کراری   فروشنده یا نماینده وی که مورد تأیید دستگاه نظارت می باشد مؤظف است هر روز از ساعت .9

 تا اتمام توزیع شام پرسنل خریدار پاسخگوی خریدار باشد. 7:30
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شرنده از  و پرسنل فرو نداشته فروشنده را خریدار تقهد استخدامی در ق ال نیروهای بكار گیری شده .10

 ر دریافت ادوق و مزایا و سایر موارد هیچگونه ارت اطی با خریدار ندارند.نظ

دید را فروشنده متقهد است غذای ج در صورت بروز هرگونه پیوامدی برای برنامه غذایی روزانه ، .11

  جایگزین نماید . خریداربا نظر 

 باشد.آشپزخانه ممنوع میبه داخل  یی غیر از منوی روزانهغذا مواد نمودنوارد  .12

 ساند .مواد اولیه فاسد شدنی را به صورت تازه و روزانه تهیه و به مصرف رفروشنده موظف است  .13

و ترا  ه فروشرند چنانچه کارگری م تال به بیماری های واگیردار و یا زخم باز گردد می ایست توسرط   .14

 ید .نما زمان به ود کامل به مرخصی رفته و فرد دیگری که دارای کارت سالمت باشد را جایگزین

 ا () نظارت به مواد بهداشتی در آشپزخانه و محل توزیع غذ ماده  نه ر موارد بهداشتی و ایمنی 
ی یسرتی دارا کلیه کارکنان فروشنده و افرادی که به نحوی در ارت اط با ط خ و سرو غذا می باشند با .1

ی ن مربوطره مر  کارت بهداشتی مرت ط و مقت ر باشند و فروشنده مؤظف به رعایت اصرول و قروانی  
 باشد. 

 ند، ، پیور دسرتكش یك رار مصررف    وشنده ملزم به استفاده از روپوش، کاله سرفید، کلیه کارکنان فر  .2
 چكمه، دمپایی می باشند.)تمامی پرسنل می ایست ل اس نو و تمیز به تن داشته باشند(

فی مقر ابفروشنده مؤظف است همیوه و در همه اال با دستگاه نظارت و یا هر شخص تائید شده  .3
های پخت خریدار که جهت بازدید از مواد غذایی و محلهای نگهداری آنها و نیز محلنامه از سوی 

 و پز و سرو غذا و ...مراجقه می نمایند همراهی و همكاری کامل نماید.

ی ین اجتماعفروشنده متقهد به اجرای تمامی مدررات قانون کار و مدررات ت قی آن و نیز قوانین تأم .4
 د. در مورد اق و ادوق کارگران خود بوده و خریدار هیچگونه تقهدی در این رابطه را ندار

وسرط  تنماید که مسئولیت ایراد خسارت به تجهیزات و امروال و لروازم خریردار    فروشنده تقهد می .5
کارکنان خود را بقهده گیرد و در صورت بروز هر گونه خسرارت ط رق نظرر خریردار نسر ت بره       

 پرداخت هزینه مربوط اقدام نماید. 

ونره  نماید مسرئولیت هرر گ  تقهد می ضمن اعالم رعایت کلیه شرایط بهداشتی پخت و پز فروشنده  .6
رد و یردار را بقهرده گیر   عوارض و عالئم بیماری ناشی از مصرف مواد غذایی در بین کارکنران خر 

 پاسخگوی مدامات و مراجع ذیصالح بوده و خسارات و جرائم پریش بینری نورده در ایرن رابطره     
 بقهده وی می باشد و خریدار در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد. 
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س کروثر  فروشنده و کارکنانش بایستی مدررات انتظامی و اداری خریدار را در محل نیروگراه زاگرر    .7
 مل رعایت نمایند. بطور کا

ایت فروشنده تقهد می نماید در صورتیكه هر کردام از کارکنران وی از نظرر خریردار دارای صرال       .8
 ید.کاری و رفتاری و یا سالمت تن و روان ن اشند را  با درخواست کت ی خریدار تقویض نما

ع آن در فروشنده تقهد می نماید امل کلیه مواد غذایی از محل خرید تا آشپزخانه و همچنین توزیر  .9
 محل نیروگاه را با رعایت کامل موازین بهداشتی به انجام رساند. 

 یرو ... ضرو و سردخانه ها خچالیغذاها در  ماندهیباق یتازه و عدم نگهدار ییاستفاده از مواد غذا.10

 مقدوم خواهد شد .فروشنده به هزینه  ماندهیباق یمواهده، غذا بوده و در صورت
ه  رات، شرمار  .مواد اولیه غذایی بایستی دارای بسته بندی مجاز شامل نام کارخانه، نام محصول، ترکی11

 پروانه، تاریخ تولید و تاریخ اندضا باشد .
م سرورا،، ذرات و اجسرا  عراری از رگره،    .ظروف و وسایل مورد استفاده می ایسرت سرالم، تمیرز و   12

 خارجی، خراش و ل ه تیز، بو نامط وع و ... باشد.
 د.شستوو شو .کلیه ظروف بایستی با استفاده از مواد شوینده استاندارد و مورد تایید وزارت بهداشت13
 باشد.غذا به عهده فروشنده می.سم پاشی و طقمه گذاری محل توزیع و پخت 14

 ماده ده ر شرایط پرداخت 

یدار خربه تأیید دستگاه نظارت برساند و نده مؤظف است در پایان هر ماه صورت وضقیت خود رافروش -1

 نماید. میپس از تأیید صورت وضقیت توسط دستگاه نظارت م لغ آنرا در وجه فروشنده پرداخت 

واارد   فروشنده موظف است در پایان هر ماه اداکثر تا پنجم ماه بقد صورت وضقیت ماه گذشته را به -2

 .نظارت تحویل دهد

 ایمنی و بهداشت شغلی و مسائل زیست محیطی   ماده یازده ر

فروشنده متقهد است نس ت به اطالع رسانی و کنترل و نظارت الزم به کارکنران تحرت سرپرسرتی خرود در     

و رعایرت   OHSAS18001محوطه نیروگاه و رعایت مسائل ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس اسرتاندارد  

اقردام و راهنمائیهرا و دسرتورات خریردار در ایرن       ISO14001مسائل زیست محیطی بر اساس استاندارد 

خصوص را دقیداً رعایت نماید و همچنین فروشنده موظف است که خرود و کارکنرانش مدرررات ایمنری و     

ام عملیرات موضروع   انتظامی مقموله در محل انجام کار را بطور کامل رعایت نماینرد و چنانچره ارین انجر    

قرارداد بدلیل قصور یا تخلف فروشنده و به توخیص دستگاه نظارت خسارات و آسی ی به اموال ، تاسیسات 
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و کارکنان محل انجام کار و بطور کلی به هر شخص ثالثی وارد گردد فروشنده مسؤول ج ران زیانهای وارده 

 خواهد بود . 

 جرائم و تخلف  -ماده دوازده

صرد درصرد    چنانچه فروشنده نتواند موضوع قرارداد را تأمین نماید، خریدار به ازای هر روز مقادل .1

  درصد هزینه باالسری بقنوان جریمه از 30قیمت غذای آن روز را بر اساس آمار به اضافه 

ر روز غیر  10روز متروالی یرا    3صورتحساب فروشنده کسر می نماید و چنانچره فروشرنده نتوانرد    

ا ه سپرده هکلیموضوع قرارداد را تأمین نماید خریدار می تواند عالوه بر کسر جریمه فوق ،  متوالی

 قرارداد را فسخ نماید. ض ط و 

 واد مصرفیچنانچه فروشنده بدون مجوز کت ی دستگاه نظارت نتواند ط ق برنامه تنظیمی، غذا و یا م .2

روز  درصرد قیمرت غرذای آن    30ر روز را تأمین نماید ، بره ازای هر   قرارداد اعالم شده در پیوست

 گردد.بقنوان جریمه از صورتحساب فروشنده کسر می

ه در در صورتیكه فروشنده در تحویل مدادیر کمی مواد غذایی در هر پرس غذا بره میرزان قیرد شرد     .3

ز م لغ درصد دیگر ا 50جدول وزنی مدادیر قصور نماید خریدار به نس ت میزان کسری غذا بقالوه 

ت اگرر  نروز را بقنوان جریمه از صورتحساب فروشنده کسر می نماید ) الزم به ذکر اسکل غذای آ

-ل قرار مری غذا مالك عم -پرس  -کنترل این موارد بصورت نمونه ای انجام شود کنترل ده نمونه 

 گیرد.( 

یرد نورده   چنانچه فروشنده به تقهدات این قرارداد به هر نحوی عمل ننماید و این عمل در جرایم ق .4

 20وم درصد و در مرالره سر   10تواند در مراله اول تذکر کت ی و در مراله دوم باشد خریدار می

 درصد قیمت غذای آن روز را بقنوان جریمه از فروشنده کسر نماید . 

 50 درصرد و بررای برار دوم    20در صورت بی توجهی فروشنده به نظرات کت ی ناظر برای بار اول  .5

ب درصد ) در هر ماه ( هزینه کل غذای همان روز از صورتحسرا  100درصد و برای مراتب بقدی 

 گردد.  ماه مربوطه فروشنده کسر می

 لرغ  درصد جریمه از م پنجاهالی  دهدر صورت عدم رعایت بهداشت در امل و توزیع مواد غذایی  .6

 (9ماده  9گردد.) بند می صورت وضقیت همان ماه کسر
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ان کسرر  مانده یخچالی، از یك الی سه درصد از م لغ پیمدرصورت استفاده و نگهداری مواد غذایی  .7

 (10ماده  9گردد.) بند می

و یا عدم اخذ کارت سرالمت توسرط کارکنران    فروشنده سالمت پرسنل  بروز موكل دردر صورت  .8

 . ، از یك الی سه درصد از م لغ صورت وضقیت ماهیانه کسر میگردد 8ماده  15وی پیرو بند 

 تماعی و افاظت فنی و مالیاتها  ر و بیمه های تأمین اجقوانین کا -ماده سیزده

ظرت  اعی ، افافروشنده تأیید می نماید که از جمیع قوانین و مدررات مربوط به کار ، بیمه های تأمین اجتمر 

در هرر   می باشد. فنی و همچنین قوانین مربوط به مالیاتها و عوارض کامالً مطلع بوده و متقهد به اجرای آنها

ز تراریخ  . هرگراه پرس ا  نخواهد بود  لیت عدم اجرای قوانین و مدررات فوق الذکر متوجه خریداراال مسئو

ط به ایرن  نونی مربوامضای قرارداد ، در نتیجه تغییر قوانین و مدررات ، نر، مالیات ، بیمه و یا سایر کسور قا

شرنده اسرب   ارداد گرردد فرو قرارداد تغییر نماید بنحویكه این تغییر موجب افزایش یا کاهش هزینه های قر

 افزایش یا کاهش یافته می باشد.  مورد ذیحق به دریافت یا مكلف به پرداخت وجوه

 اوادث قهریه  -ماده چهارده

 یاجررا  یوربرر   رگرذار یتاث یقر یقرارداد )عوامل ط  نیطرف اریاخت طهیدر اثر بروز عوامل خارج از ا چنانچه

و  دیر آ یر مد قیاالت تقل نیتقهدات طرف یآن، انجام موضوع قرارداد ناممكن شود، اجرا ریقرارداد ( و نظا

 نیر اط و در مردت مدررر در   یتقهردات برا شررا    یفایمكلف به ا نیاوادث، طرف نیبالفاصله پس از زوال ا

ت ر اسبل ذکااتساب خواهد شد. قا هیمدت قرارداد از زمان زوال اوادث قهر هیبد یقرارداد خواهند بود ول

نجرام  ابره فسرخ قررارداد و     ریر باشد، مخ گریموضوع قرارداد توسط شخص د یقادر به اجرا خریدارکه اگر 

 هیر که کل یرغم فسخ قرارداد تا زمان یعل رتصو نیاست در ا یهیباشد. بد یموضوع توسط شخص ثالث م

د و آزاد نخواهرد شر   یو نیاز تضرام  كیر  چینوده هر  هیتصف خریداردر مدابل  خریدارها و تقهدات  یبده

 شیاژور بمچنانچه مدت فورس و  دیااداق ادوق خود استفاده نما یبرا زیطرق ن ریتواند از سا یم خریدار

 اق فسخ قرارداد را خواهد داشت. خریدارروز به طول انجامد  5از 

 فسخ قرارداد  -ماده پانزده
 این قرارداد در موارد ذیل بصورت یكطرفه از طرف خریدار قابل فسخ می باشد :  
 روز غیر متوالی در انجام موضوع قرارداد.  10روز متوالی یا  3ر تأخیر غیر موجه بیش از 1
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هداشرتی  بر پائین بودن کیفیت و کمیت موضوع قرارداد و ناسالم بودن غذای تحویلی و عدم رعایت اصول 2

درصرد م لرغ    10ز بار در ماه یا جریمه بیش ا 2، با تكرار بیش از  12ماده  4وشنده. با توجه به بند توسط فر

 قرارداد به توخیص خریدار خواهد بود.

ه فروشرنده  ر عدم رعایت مفاد قرارداد به توخیص خریدار. در این مورد دستگاه نظارت مراترب را کت راً بر   3

 3 تكرار مورد را می نماید و در صورت عدم رفع ندرص ظررف   ابالغ نموده و درخواست رفع ندص و عدم

 بالغ نماید روشنده افکت اً به  روز بقد از ابالغ و یا تكرار مورد، خریدار می تواند قرارداد را فسخ و مراتب را

 ر شمول ممنوعیت قانونی فروشنده . 4

 ر واگذاری قرارداد به غیر بدون موافدت کت ی خریدار . 5

 و انحالل شرکت فروشنده .  ر ورشكستگی6

 () سرپرده   در صورت فسخ قرارداد، خریدار می تواند بدون نیاز به مراجع قضایی عالوه بر ض ط ضمانتنامه

وشرنده  اسن انجام تقهدات ، خسارات وارده را از محل مطال ات فروشنده ج ران نماید. در هر صرورت فر 

 لكرد خود می باشد .مسئول ج ران خسارات وارده به خریدار ناشی از عم

 خاتمه قرارداد   -ماده شانزده
 خاتمه دهد. یك اطالع ده روزه می تواند قرارداد را با ماده پانزده ، خریدارط ق در صورت فسخ قرارداد 

 ماده هفده ر عدم واگذاری قرارداد 

ن موضوع ایر  فروشنده بدون موافدت و اجازه کت ی خریدار اق واگذاری یا انتدال تمام یا قسمتی از تقهدات

قرارداد  و در صورت تخلف فروشنده ، خریدار می تواندقرارداد را به شخص ادیدی یا ادوقی دیگر ندارد 

 را فسخ نماید . 

 ممنوعیتهای قانونی  -ماده هجده 

ه سرال  دیمرا  22می نماید که مومول ممنوعیت مندرج در قانون منع مداخلره مصروب   فروشنده رسماً اعالم 

 و اصالایه های بقدی آن نمی باشد. 1337

 اختالفات  -ماده نوزده

انحالل و  ایاجراء  ایدر خصوص انقداد  نكهیبه عنوان توافق مستدل از قرارداد، هرگونه ادعا و اختالف اعم از ا

 لیتحو ایدر انجام و  یقصور ایکه اشكال  یدرصورت ایآن باشد  ریمفاد و غ یراو اج ریاز تفس یمسائل ناش

کوثر به  یسازمان اقتصاد یاداره ادوق یوردا قیاز طر د،یآ شیپرداخت موضوع مقامله پ ایموضوع مقامله و 
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- 8 نهم، پالك نهم، وااد چهار به شماره تماس ابانیخ ر،یاامد قص ابانیخ ن،یآرژانت دانی: تهران، م ینوان

 داراست و مدت زمان  زیرا ن نیطرف انیمصالحه و سازش م اریگردد. داور اخت یال و فصل م 88726497

)اداکثر  گریدو دوره شش ماهه د یداور برا صیباشد به اسب توخ یم داورق ول  خیشش ماه از تار یداور

اعالم موافدت خود را در خصوص  اریاخت نیاست. ضمناً طرف دیابل تمدسال( راساً توسط داور ق میو ن كی

 نكهینمودند، صرف نظر از ا ضی( به داور تفویادوق ای یدیجلب ثالث) اعم از هر شخص اد ایورود ثالث و 

و الزم االجرا بوده از  یقطق نیطرف یداور مذکور برا میدر اختالفات متقدد. تصم ایك فدره اختالف باشد یدر 

 یهیمندرج در قرارداد ااضر ارسال و ابالغ خواهد شد. بد نیطرف یاظهارنامه به نوان ایو  یپست سفارش قیطر

خود را دارد . اق  یو آثار قانون استابالغ اظهارنامه به منزله ابالغ  یگواه ایمامور پست و  یاست گواه

اعم از اق الزامه داور،  یداور یها نهیهز یگردد و تمام یم نییتق هییبر اساس تقرفه قوه قضا یالزامه داور

طرف دوم  تیباشد. در صورت محكوم یم یداور یرا همیعل /هیبر عهده محكوم عل رهیو غ یکارشناس نهیهز

از  ایقابل کسر و ااتساب و  یو نیتضام ایطرف دوم نزد طرف اول و  ل اتشده از هرگونه مطا ادی یها نهیهز

  اتیترت هیو کل ی( داوریجلسات )ااتمال لیمحل توك نییباشد ضمناً تق یقابل مطال ه م یطرق قانون ریسا

 ای تمامبطالن  ایابطال  ایمستدل در قرارداد بوده در صورت انحالل  یباشد. توافق داور یبا نظر داور م یدگیرس

 است. یکماکان به قوت خود باق یقرارداد توافق داور نیاز ا یقسمت

 نوانی طرفین  بیست ر هماد

لفرن  ت  -قرد از روسرتای اراجی آبراد     ب-جراده کرمانوراه همردان    25نوانی خریردار: کرمانوراه، کیلرومتر    

 6744164362کد پستی  083-34642831و فكس   34642830-083

 ---------------------: نوانی فروشنده 

در غیرر   ،طرفین متقهد می شوند هر گونه تغییر نوانی را ظرف مدت یك هفته به طرف دیگر اعالم نماینرد  

 اینصورت کلیه اوراق و مكات ات ارسالی به نوانی های فوق الذکر ابالغ شده تلدی می گردد . 

 قرارداد ماده بیست و یك ر تضمین
(( راردادقم لغ  %120))به م لغ   سینانزد بانك  ____________به موجب این قرارداد چك شماره      

 ریدارخمالی  دریافت و تا پایان مدت تضمین قرارداد تحویل امورفروشنده ریال بابت تضمین قرارداد از 
  اشد.می
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 ماده بیست و دو ر ضمانت نامه اسن انجام تقهدات قرارداد
قادل مابل ق ول به منظور تضمین انجام تقهدات، پیمانكار مكلف است همزمان با امضای قرارداد ضمانتنامه ق     

یرین مری   ارفرمرا تق پنج درصد م لغ قرارداد به کارفرما تسلیم نموده یا مقادل م لغ مذکور را ندداً به اسابی کره ک 
ی س از اندضرا سپرده مذکور اداکثر ظرف مدت یك هفته پر نماید واریز و رسید آن را ارائه نماید. ضمانتنامه یا 

 ردد . گمدت قرارداد و ارائه مفاصا اساب بیمه و با درخواست پیمانكار و تأیید دستگاه نظارت آزاد می 
 ضمائم قرارداد  :   -سه وماده بیست 

 ضمائم این قرارداد که جزء الینفك آن می باشد ع ارتست از : 

 شرایط اختصاصی : پیوست شماره یك      .1

  گروههای غذایی قیمت: جدولدو پیوست شماره  .2

  : لیست انواع گروههای غذایی و اجزاء توكیل دهنده و وزن آنها سهپیوست شماره  .3

  : جرایم مربوط به تخلفات چهارپیوست شماره  .4

 جدول برند های قابل ق ول در تهیه مواد غذایی: پنجپیوست شماره  .5

پرس از   پیوست تنظیم گردیده است که یرك نسرخه آن   5ت صره و  9ماده و  23این قرارداد در سه نسخه با 

 امضاء تحویل فروشنده می گردد. کلیه نسخ قرارداد اكم وااد را دارد.

 

 نام و امضا صاا ان امضا مجازطرفین قرارداد:

 

 

 

 

 

 

 ------------  شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر

 گرامی گیالناله روح

 مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره
 

-------- 

 مدیر 
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 شرایط اختصاصی ) پیوست شماره یك(
 
 

 تعهدات :   

 د. د به کار گیرفروشنده متقهد می گردد نیروی انسانی واجد شرایط، امكانات و تجهیزات را به میزان کافی جهت انجام خدمات موضوع قراردا .1

ثالرث   مدابرل اشرخاص   فروشنده متقهد می گردد، مدررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی از ق یل ادوق، مزایا، بیمه اوادث، بیمره کارکنران در   .2

آرا،  ایات و اجررای ،عیدی، پاداش، ل اس کار، سنوات و... کارگران را، در انجام مفاد موضوع قرارداد رعایت نماید و هرگونره پاسرخگویی بره شرك    

 مربوط به هیات های ال اختالف کارگری و سایر تقهدات قانون کار را، به عهده بگیرد.  

زارت کرار و  ووط در برابرر  خریدار در ق ال مطال ات نیروی انسانی فروشنده در زمینه قانون کار، قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین و مدررات مرب .3

 راجع قانونی ذیربط و ذیصالح هیچ گونه مسئولیتی ندارد . امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و سایر م

 فروشنده متقهد می گردد برای نیروی های خود کارت سالمت و بهداشت ارائه نماید .  .4

   .بدهد(جهت انجام کار در رستوران مجتمع)فروشنده متقهد می گردد آموزش های تخصصی و ارفه ای الزم را به کارکنان خود  .5

سخگوسرت و  رفتار و اخالق کارکنان و کیفیت انجام کار آنران، بره عهرده فروشرنده اسرت و فروشرنده در مدابرل خریردار پا        ضمانت اسن انجام  .6

ر نسر ت بره   صالایت آنان باید به تائید خریدار رسیده باشد و در صورت نارضایتی خریدار، فروشنده موظرف اسرت برا نظرارت و تائیرد خریردا      

 .  جایگزین کردن پرسنل جدید اقدام کند

عایرت  فروشنده موظف به رعایت نظام های جاری دستگاه مدررات اداری، افظ اسرار و رعایرت نكرات ایمنری در مجتمرع شررکت مری باشرد. ر        .7

 شئونات اسالمی و ت قیت از قوانین اداری مجتمع الزامی است.  

ین افراد ازایای افراد بكار گمارده شده توسط فروشنده کارکنان وی محسوب گردیده و خریدار هیچگونه تقهدی در مورد پرداخت ادوق و م .8

 نخواهد داشت، 

 ایاب و ذهاب کلیه کارکنان فروشنده مومول قرارداد، به عهده و هزینه فروشنده می باشد.  .9

جهت پرسنل فروشنده بالمانع است.استفاده از سرویس ایاب و ذهاب نیروگاه  *  

رسنل پو جهت  فروشنده موظف است نس ت به توزیع غذای گرم در داخل نیروگاه اقدام و جهت پرسنل روزکار در محل سالن غذاخوری شرکت .10

 د.نمای امشیفت کار در ایستگاه های درب بازرسی، ساختمان بهره برداری و قسمت سوخت در محل های مربوطه نس ت به سرو غذا اقد

 ،شدبه عهده فروشنده می با کل سروینگ روز %10تهیه آن تا  برای سرو کمیت های مورد اشاره در قرارداد در ظروف یك بار مصرف .11

 ارداد، مقرادل فروشنده با امضاء این قرارداد به خریدار اجازه می دهد، در صورت ورود خسارت به خریدار و یرا اشرخاص مررت ط برا موضروع قرر       .12

 به توخیص خریدار را از کل پرداختی ماهانه فروشنده کسر نماید . خسارت وارده

  جق ه کمك های اولیه می ایست ضمن تایید وااد ایمنی و بهداشت در محل نصب گردد. .13

 .رسید خواهد یك هفته ق ل از شروع ماه به اطالع فروشنده توزیع غذا در ماه م ارك رمضان با نظر نماینده خریدارنحوه و برنامه  .14

 

 سالمت و بهداشت تغذیه و رعایت نکات ایمنی:  

 تهیه شود.   تقریف سالمت و بهداشت تغذیه: غذا باید ط ق دستورالقمل های بهداشتی و بخونامه های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی .1
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ه ادعرا  ده اق هیچگونر د بقمل آورند و فروشنکارشناس تغذیه و بهداشت خریدار در هر زمان مجاز خواهند بود از ان ار و آشپزخانه فروشنده بازدی .2

کرارگیری   و اعتراضی را نخواهد داشت و اجرای توصیه ها و آموزش های کارشناسان بهداشت محیط و تغذیه در خصوص مسائل بهداشرتی و بره  

   اصول صحیح تغذیه ای الزامیست.

    جهت کلیه کارگران ق ل از بكارگیری آنان و نصب آن در محل آشپزخانه الزامی  می باشد. تهیه کارت تندرستی توسط فروشنده .3

 تررانس پرایین   فروشنده ملزم به استفاده از روغن سر، کردنی جهت غذاهای سر، کردنی می باشد . همچنین ط خ غذا با روغن های مجراز و برا    .4

 باشد.

صورت  نوع بوده و درمك ، نمك های تصفیه نوده و غیر مجاز ، زاج س ز ، جوش شیرین و ... مممانند: سنگ ن استفاده از مواد افزودنی غیرمجاز  .5

 برخورد خواهد شد. قرارداد چهار شماره  پیوستمواهده برای هر بار رویت مطابق 

 مراال فرآوری و ط خ مواد غذایی به گونه ای باشد که باعث کاهش ارزش غذایی و ریز مغذی ها نوود.   .6

وابگروی  مواهده مسمومیت جدی که به تائید کارشناس بهداشت برسد، فروشنده عالوه بر پرداخت جریمه، خرود فروشرنده شخصراً ج    در صورت .7

  مراجع ذی صالح و ج ران خسارت مادی و مقنوی خواهد بود.

 

 کمیت و کیفیت غذا:  

 کیفیت غذا، باید به گونه ای باشد که از لحاظ گرمی، طقم و مزه، ظاهر و ترکیب، رنگ و بوی متقارف را داشته باشد.   -1

 درجه سانتیگراد ن اشد.   60کمتر از  مصرف کنندهگرمی غذا: غذا باید بقد از آماده شدن تا زمان تحویل به  -

 باید مطابق بخونامه های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی باشد.  طقم و مزه غذا:  میزان شوری و طقم دهنده های غذا  -

   گرم الزامی است. 2نفر  100استفاده از زعفران اعالء برای برنج به ازای هر  -      

  گرم الزامی است.   5استفاده از روغن ایوانی اعالء برای برنج به ازای هر نفر  -      

 ظاهر و ترکیب غذا:  ظاهر غذا باید قابل پذیرش برای اکثریت مصرف کنندگان باشد.  -

 غیراستاندارد ممنوع است.   رنگ و بوی غذا:  غذا باید فاقد هرگونه بوی زائد، نامط وع و غیرط یقی باشد و استفاده از اسانس های -      

مل صررف برسراند کره شرا    نیاز را به صورت روزانه و با کیفیت مناسب تهیه و به طور تازه بره م فروشنده موظف است مواد اولیه غذایی فاسد شدنی مورد  -2

 ماست، نان، س زیجات و ... می باشد.

 س زیجات تازه در ظروف مناسب و تمیز از جمله کیسه های نایلونی بهداشتی نگهداری شود. -       

 فروشنده است . وقت بر عهده تأمین نان با بهترین کیفیت و سر -       

                خورك و سروخته ن اشرد .و در سرلف      نان از هنگام خرید تا مصرف به طریدی زمان بندی و خنك و بسته بندی شود که، خمیر و بره هرم چسر یده    -       

 سرویس ها به صورت برش داده و در کیسه های فریزر بهداشتی قرار گیرد.

هرر  موریزه ، بسته بندی شده در کارخانجات با یزه و استرلیزه باشد و سایر مواد مصرفی جهت ط خ از نوع درجه یك ، پاستل نیات می بایستی پاستور -       

 استاندارد و یا پاکتی از نوع مرغوب و استاندارد می ایستی تهیه شوند.

ین ظف بره جرایگز  یص داده شود، فروشنده موچنانچه هر کدام از انواع دسرها و نوشیدنیها و یا تن ماهی از نظر خریدار موكل دار توخ -3

  نمودن آن با مارك مرغوب دیگر است.

   های عرضه شده از طرف فروشنده باید با کیفیت بوده و خریدار باید از اندازه و کیفیت آن رضایت خاطر داشته باشد. میوه -4

ده خیص آن بره عهر  کمیت مواد به کار رفته در هر پرس غذا ن اید از مواد اولیه ای که در جدول غذایی پیوست قرارداد ذکر شرده کمترر باشرد کره تور      -5

 خریدار می باشد.  
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سرب  هیره غرذای منا  تبره  در صورتی که تقداد آمار اعالم شده به طور اشت اه کمتر از آمار غذایی رزرو شده کارکنان باشد، فروشنده موظف است نس ت  -6

 اقدام نماید تا پس از اعالم گزارش و بررسی، توسط نماینده خریدار رسیدگی شود . 

 ی باشد.  ممرجع توخیص کیفیت مناسب غذا نماینده خریدار است، که این توخیص قطقی و موجب اخطار و اعمال جرائم است و غیرقابل اعتراض  -7

  ت مالك محاس ه می باشد و نه وزن ق ل از خرد شدن.وزن گوشت خام و مرغ خام در زمان شروع پخ -8

   در مورد خرید مواد اولیه مصرفی فروشنده ملزم به رعایت موارد ذیل می باشد:  -9

 تهیه و ط خ گردد.برنج : بهترین برنج ایرانی درجه یك موجود در بازار  -        

 هکوتارگاه با الش پرواری دارای مهر(ذبح اسالمی  )گوشت : گوساله نر و گوسفند نر گرم و جوان  -        

  گرم.  1600مرغ : تازه ، پرکنده و اداقل وزن یك مرغ پاك شده بدون قسمت های زائد   -        

  زرشك و زعفران از نوع خوب و مرغوب و استاندارد.    -        

  امل گردد. شرکتتهیه و به   پاك نوده و سالم ماهی: تازه و با فیزیك کامل  -        

 . روی کلیه ظروف نمایدفان برولس اقدام به پوشش ست با هزینه خودفروشنده موظف اریدار توزیع غذا با ترالی باشد،که بنا به توخیص خ در صورتی   -10

  

 شرایط کارکنان فروشنده:  

ت وره های بهداشر دسوء پیوینه ، عدم اعتیاد و گواهینامه های شرکت در کلیه کارکنان فروشنده موظف به داشتن کارت بهداشت سالمت ، گواهی عدم  -1

گیری محل کرار جلرو   عمومی با هزینه فروشنده می باشند که، در صورت نداشتن شرایط مذکور در این قرارداد،خریدار  می تواند از اضور کارکنان در

 نماید.

ه و برا هزینر   االنهسبصورت  نیز ، انجام آزمایوات ذیلفروشنده برای پرسنل  آزمایوات متقارف انجام عالوه بر خریداربه لحاظ اهمیت سالمت پرسنل  -2

 : باشدمیالزامی فروشنده خود 

HIV - HPS  ، سل()توبرکولین 

 

 برنامه غذایی و آمار پرسنل خریدار:  

رس شرام انجرام شرده    پر  25 پرس ناهار،  95 به تقداد (می باشدبجز ایام تقطیل که آمار غذایی کمتر )غذای روزانه  خریدبرآورد قرارداد ااضر جهت   -1

 افزایش و یا کاهش خواهد داشت.   %25است که با توجه به شرایط خاص در شرکت تا 

 ارکنان خواهد بود.متناسب با افزایش تقداد پرسنل نیروگاه، فروشنده موظف به افزایش تقداد پرس های غذا و متقاق اَ افزایش ک -        

 .  پخت را نداردداقل ویا اداکثراید نس ت به ط خ غذا اقدام نمایدواق تداضای آماراآمار اعالم می نمریدارفروشنده موظف است به هر تقداد که خ -        

صرورت  ه شریفت ب در سر  تقداد و برنامه غذایی کارکنان از طرف خریدار، به صورت ماهانه به فروشنده اعالم می گردد و روزهای کارکرد در ایام هفته  -2

 ناهار و شام می باشد.  

 اقدام کند.  ص ح به نماینده فروشنده اعالم می گردد و الزم است فروشنده  بر اساس آن 8تغییرات آمار پرسنل خریدار، هر روز راس ساعت   -3

 ت می گردد. ی عادی پرداخنه غذا مطابق روزهادر ایام تقطیل، تهیه، پخت و توزیع غذا به پیونهاد خریدار ط ق برنامه اعالم شده انجام می گیرد و هزی -4

 انتخاب دسر شامل ساالد، سوپ، ماست یا دوغ یا غیره با خریدار خواهد بود.   -5

ها ط رق لیسرت   دورچین جزء غذای اصلی بحساب آمده و هزینه ای بابت آن به فروشنده پرداخت نمیگردد، و فروشنده ملزم به دورچرین نمرودن غرذا     -6

  ذایی از طرف خریدار می باشد.  آنالیز شده برنامه غ

 تهیه غذاهای ویژه جهت میهمانان مطابق با نظر خریدار الزامی است.    -7
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 (دادقررار  شماره سه پیوست)فروشنده موظف و ملزم است در صورت سفارش خریدار جهت ط خ غذای جدید که در جدول گروههای غذایی خریدار -8

 ر، متقرارف در نر ذکر نگردیده، ضمن پذیرش با نر، متقارف، نس ت به تهیه و ط خ آن اقدام نماید و اق هیچگونه ادعا و اعتراضری نخواهرد داشرت.    

 .مدایسه با نر، سایر غذاها بدست می آید

 

  :ت کارياساع 

 ساعات توزیع غذا مطابق جدول ذیل می باشد:

 

 نام وعده غذایی زمان

 ص حانه خریداربا هماهنگی 

 ناهار 00/15الی  30/11

 شام در نیمه اول سال 21:30 الی 19:30

 شام در نیمه دوم سال 20:30الی  19

 سحری   یك ساعت ق ل از اذان ) با هماهنگی خریدار (

 افطاری (ی خریدار با هماهنگ اذان ) همزمان با

 

ریردار  خا نمایندگان یفروشنده باید به نحوی سازماندهی نیروها و زمان ندی برنامه خود را انجام دهد که راس ساعات تقیین شده توسط نماینده  .1

 انجام خدمات موضوع قرارداد را به نحوی که مورد تائید و رضایت خریدار باشد، محدق شود.  شرکتدر محل 

 اسب توخیص و اعالم خریدار روزهای تقطیل و در خارج از سراعات اعرالم شرده نیرز انجرام      فروشنده موظف است در صورت ضرورت و .2

 وظیفه نماید. 

 .وودن زمان ط خ و توزیع بایستی بگونه ای هماهنگ باشد که غذا با بهترین کیفیت به پرسنل سرو گردد و از کیفیت اولیه کاسته .3

 قصورات و جرائم 

 چهرار اره شرم  پیوسرت  وا فروشنده بر اساس جرائم مندرج عدم رعایت توصیه های ایمنی و بهداشت، بدر صورت مواهده هر گونه تخلف و  -

 برخورد خواهد شد.  قرارداد

 می گردد. مطابق جرائم با فروشنده برخورد و هزینه آن از صورت وضقیت فروشنده کسرمواهده هر نوع تخلف در هر بازدید در صورت  -

 رارداد و ض ط اسرن جریمه، فسخ ق و توزیع غذا اقدام نكند، خریدار مجاز است عالوه بر ارسالر علتی نس ت به در صورتی که فروشنده به ه -

نه های تمرام  هزی %20ضافه اانجام کار و ضمانت نامه، تا اطالع ثانوی غذای مورد نیاز را شخصاً تهیه و توزیع نماید و کلیه هزینه های مربوطه، به 

 را از صورت وضقیت فروشنده کسر کند. (هزینه باالسری)شده 
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 غذایی گروه های قیمت جدول  : دو پیوست
 

 

 غذایی هنام گرو ردیف
 ضریب توزیع تقریبی

 هفته ( 51سالیانه ) 
 (ریال)قیمت جهت یک پرس 

 %25  1خورشتی تیپ  1

-------------------------------------- 

 %5  2 خورشتی تیپ 2

 %10  1خوراك تیپ  3

 %5  2خوراك تیپ  4

 %15  1چلو ک اب تیپ  5

 %5  2چلو ک اب تیپ  6

 %5 غذاهای پلویی  7

 %7.5 انواع چلو با گوشت  8

 %7.5 انواع چلو با مرغ  9

 %15 انواع چلو با ماهی  10

 

 (ریال)قیمت پیشنهادي  ضریب توزیع ساالنه غذایی هنام گرو ردیف

 --------- به درخواست خریدار و سوپ انواع آش 12

 --------- به درخواست خریدار غذای سرد 13

 --------- به درخواست خریدار دسر 14
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 : لیست انواع گروههای غذایی و اجزاء توكیل دهنده و وزن آنها پیوست شماره سه
 گروه یك : غذاهای خورشتی تیپ یك

 وزن مواد خام در هر پرس نام غذا ردیف

1 
چلو خورشت 

 قورمه س زی

 زی قورمه س –گرم پخته  50گرم خام  80اداقل گوشت لخم مقادل  –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

های الزم  به  واد و چاشنیمپیاز و سایر -لیمو عمانی –روغن –گرم  20لوبیا قرمز  –گرم (  200گرم )پاك نوده  100)پاك شده( 

 سی سی ) س زی باید مقطر باشد و بیش از اد خرد نوود .(300اقل اجم خورشت مددار کافی.اد

2 
چلو خورشت قیمه 

 سیب زمینی

مینی پوست زسیب –گرم پخته 50گرم خام  80اداقل گوشت لخم مقادل –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

جم اکافی. اداقل  و سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار–رب گوجه فرنگی –پیاز –روغن –لیمو عمانی–لپه –گرم  100کنده  

 سی سی ) سیب زمینی سر، کرده خوك و سفت ن اشد. ( 300خورشت 

3 
چلو خورشت 

 بادمجان

گرم  100مجان باد –گرم پخته 50گرم خام  80اداقل گوشت لخم مقادل –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

اقل ددار کافی. ادو سایر مواد و چاشنی های الزم  به م–رب گوجه فرنگی –پیاز –روغن –آبغوره یا غوره –گرم 50گوجه فرنگی –

 سی سی ) بادمجان مرغوب بوده و درشت ن اشد .(300اجم خورشت 

 چلو خورشت بامیه 4

–گرم  100یه بام –گرم پخته 50گرم خام  80اداقل گوشت لخم مقادل –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

ل دار کافی.اداقرب گوجه فرنگی و سایر مواد و چاشنی های الزم  به مد –پیاز –روغن –آبغوره یا غوره –گرم  50گوجه فرنگی

 سی سی ) بامیه مرغوب بوده و درشت ن اشد .(300اجم خورشت 

5 
چلو خورشت کدو  

 س ز)مسمایی(

س ز )مسمایی(  کدو –گرم پخته 50گرم خام  80اداقل گوشت لخم مقادل –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

 50گوجه فرنگی و سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی.–رب گوجه فرنگی –پیاز –روغن –آبغوره یا غوره –گرم  100

 سی سی 300اداقل اجم خورشت  –گرم

6 
لو خورشت کدو چ

 الوایی

 100الوایی  کدو –گرم پخته 50گرم خام  80اداقل گوشت لخم مقادل –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

.اداقل اجم و سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی–شكر –رب گوجه فرنگی –پیاز –روغن –آبغوره یا غوره –گرم 

تأیید  ز سرو بهچاشنی خورشت بایستی ق ل از سرو به تأیید خریداربرسد . ) چاشنی خورشت بایستی ق ل اسی سی )  300خورشت 

 خریداربرسد.(

7 
چلو خورشت 

 کرفس

س پاك شده کرف –گرم پخته 50گرم خام  80اداقل گوشت لخم مقادل –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

سایر مواد و  و–رب گوجه فرنگی –پیاز –روغن –آبلیمو و آبغوره –گرم (  100گرم )پاك نوده  50نقناع و جقفری  –گرم  100

 سی سی 300چاشنی های الزم  به مددار کافی.اداقل اجم خورشت 

8 
چلو خورشت لوبیا 

 س ز

گرم  100یا س ز لوب –گرم پخته 50خام  گرم 80اداقل گوشت لخم مقادل –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

 ل اجم خورشتو سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی.اداق–رب گوجه فرنگی –پیاز –روغن –آبلیمو –گوجه فرنگی –

 سی سی 300

 چلو خورشت آلو 9

بخارا با بهترین  آلو –رم پختهگ 50گرم خام  80اداقل گوشت لخم مقادل –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

جم خورشت او سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی.اداقل –رب گوجه فرنگی –پیاز –روغن –لپه –گرم  75کیفیت 

 سی سی 300

10 
چلو خورشت 

 کنگر

 –گرم  100رکنگ –گرم پخته 50گرم خام  80اداقل گوشت لخم مقادل –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

سی) چاشنی  سی300و سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی.اداقل اجم خورشت –رب گوجه فرنگی –پیاز –روغن –لپه

 خورشت بایستی ق ل از سرو به تأیید خریداربرسد.(
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11 
چلو خورشت 

 بادمجان با مرغ

گرم  110قادل  مگرم خام  150پوست و گردن  با اداقل وزن  مرغ بدون–گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

و چاشنی های  و سایر مواد –رب گوجه فرنگی –پیاز –روغن –گوجه فرنگی   –آبغوره یا غوره –گرم  100بادمجان  –گرم پخته

 سی سی ) بادمجان مرغوب بوده و درشت ن اشد .(300الزم  به مددار کافی. اداقل اجم خورشت 

12 
رشت قیمه چلو خو

 بادمجان

زمینی پوست  سیب –گرم پخته 50گرم خام  80اداقل گوشت لخم مقادل –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

رب گوجه فرنگیو سایر  –پیاز –روغن–آبغوره یا غوره –لیمو عمانی –لپه -گرم 50گوجه فرنگی  –گرم  100بادمجان –گرم 50کنده 

 –اشد. سی سی ) سیب زمینی سر، کرده خوك و سفت ن  300الزم  به مددار کافی.اداقل اجم خورشت مواد و چاشنی های 

 بادمجان مرغوب بوده و درشت ن اشد .(

13 
چلو خورشت قارچ 

 با گوشت

رچ بسته بندی قا  –گرم پخته 50گرم خام  80اداقل گوشت لخم مقادل –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

و –رب گوجه فرنگی –یازپ  -زرد تخم مرغ نیم عدد  –روغن –لپه -آرد به مددار الزم   –گرم 150شده پرورشی با بهترین کیفیت 

 سی سی 300سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی.اداقل اجم خورشت 

14 
چلو خورشت قارچ 

 مرغ

گرم  110قادل  مگرم خام  150مرغ بدون پوست و گردن  با اداقل وزن –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

  -زرده تخم مرغ نیم عدد  –روغن –پهل -آرد به مددار الزم   –گرم 150قارچ بسته بندی شده پرورشی با بهترین کیفیت   –گرم پخته

 سی سی 300مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی. اداقل اجم خورشت  و سایر –رب گوجه فرنگی –پیاز

15 
چلوخورشت گل 

 کلم

گرم 100کلم  گل–گرم پخته  50گرم خام  80اداقل گوشت لخم مقادل  –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

قل اجم اشنی های الزم  به مددار کافی.  اداو سایر مواد و چ –رب گوجه فرنگی –پیاز–روغن –آب لیمو–گوجه فرنگی–

 سی سی 300خورشت 

 گروه دو : غذاهای خورشتی تیپ دو

 وزن مواد خام در هر پرس نام غذا ردیف

1 
چلرررو خورشرررت  

 خالل بادام

دام زاویره  خالل برا  –گرم پخته 70گرم خام  110اداقل گوشت لخم مقادل –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

فرران  زع –رب گوجره فرنگری   –پیراز  –روغرن  –لیمرو عمرانی   –گرم  1.5زرشك سیاه   –گرم 15با بهترین کیفیت موجود در بازار  

 سی سی300و سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی.اداقل اجم خورشت –مثدال 200/1

2 
چلرررو خورشرررت  

 فسنجان

گررم   225  گرم خرام مقرادل   300مرغ بدون پوست و گردن  با اداقل وزن –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

خورشرت   و سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی.ارداقل اجرم  –شكر –پیاز –روغن –رب انار –گرم50مغز گردو  –پخته 

در خورشرت یافرت نورود . ) چاشرنی خورشرت بایسرتی ق رل از سررو بره تأییرد            هیچگونه پوست خرد شده گردو  –سی سی 300

 خریداربرسد.(

 1گروه سه : غذاهای خوراك تیپ 

 وزن مواد خام در هر پرس نام غذا ردیف

 خوراك مرغ 1

 –پیراز  –گررم پختره     225گررم مقرادل    300ست و گردن با ارداقل وزن  خرام   مرغ بدون پو -گرم با بسته بندی  180نان تازه و گرم  

 –رمگ 50هویج بخار پز  –گرم  50خیار شور  –گرم  100گوجه فرنگی  –گرم  75سیب زمینی سر، شده  –رب گوجه فرنگی –روغن

 ا دورچین ط ق نظر  خریدارب  -ددار کافی.و سایر مواد و چاشنی های الزم  به م

 کوك بادمجان 2
مغرز گرردو سرفید     –گررم   50کورك پاسرتوریزه    –یراز داغ پ -گررم  200بادمجان پوست کنده  –گرم با بسته بندی  180نان تازه و گرم 

   ظر خریداربا نفی.ا وبات و سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کا–گرم خام 120گوشت گوسفند  –نقنا داغ –گرم  20مرغوب 

 الیم بادمجان 3

پیراز   -گررم  200بادمجان پوسرت کنرده   –گرم پخته  80گرم مقادل  50اداقل برنج خام مقادل –گرم با بسته بندی  180نان تازه و گرم 

اشرنی  چمرواد و  و سرایر  –گرم خام 80گوشت گوسفند  –نقنا داغ –گرم  20مغز گردو سفید مرغوب  –گرم  50کوك پاستوریزه  –داغ

 های الزم  به مددار کافی.ا وبات به مددار الزم ط ق نظر دفتر تغذیه
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4 
خرروراك ک رراب  

 کوبیده  

–ماقسر  -گرم(مقرادل دو سریخ  130گرم خام)اداقل وزن ک راب 200ر، کرده اداقل گوشت چ-گرم با بسته بندی 180نان تازه و گرم 

د و چاشرنی هرای الزم  بره مدردار     و سایر مروا   -پیاز خام به مددار آزادریحان و –گرم100گوجه فرنگی مرغوب ک اب شده–گرم50پیاز

 خیارشور. با دورچین ط ق نظر  خریدار گرم 100 -کافی

5 
خرروراك ک رراب  

 لدمه  

 پیاز –ماقس -لدمه ممتاز از بهترین تولیده کننده سطح کوور ) ط ق نظر خریدار(  تكه ک اب 4  -گرم با بسته بندی  180نان تازه و گرم 

گررم   100 - رق نظرر  خریردار   طبا دورچرین    -ریحان و پیاز خام  به مددار آزاد–گرم 100گوجه فرنگی مرغوب ک اب شده  –گرم  50

 گرم کلم سفید 50 –گرم خیار شور خام  10 –گوجه خام 

 خوراك الویه 6
 25خیار شور آب گرفته  –گرم  160اك کرده سیب زمینی پ–گرم  90ینه مرغ بدون استخوان س -گرم با بسته بندی  180نان تازه و گرم 

 گرم  40سس مایونز  –پیاز و جقفری پاك شده –گرم  5هویج پاك کرده  –گرم  50گوجه فرنگی خام  –نخود فرنگی –گرم 

7 

کوکرررو سررریب  

 زمینی

 

خیرار   –م گرر  150گوجه فرنگی  خام  –روغن –تخم مرغ یك عدد  –گرم  150سیب زمینی  –گرم با بسته بندی  180نان تازه و گرم 

و چاشرنی   و سرایر مرواد   -عدد  5زیتون درشت  –با دورچین ط ق نظر خریدار –ریزه یك نفره یك عدد ماست پاستو   -گرم  50شور 

 های الزم  به مددار کافی.

 کوکو س زی 8
گررم   150 گوجه فرنگی خرام  –گرم  30روغن  –تخم مرغ یك عدد  –گرم  100س زی کوکو  –گرم با بسته بندی  180نان تازه و گرم 

 با دورچین ط ق نظر خریدار –عدد 5زیتون درشت  –پاستوریزه یك نفره یك عدد  ماست -گرم  50خیار شور  –

 خوراك لوبیا 9
رنگری و  جره ف رب گو –قلمه گوساله یا گوسرفند   –سیب زمینی –روغن –گرم  80لوبیا چیتی  –گرم با بسته بندی  180نان تازه و گرم 

 لیمو ترش تازه  –آبلیمو به مددار الزم و سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی

10 

سرریب خرروراك 

زمینی با گوشرت  

 چرخكرده

گوجره  -گرم 30روغن -گرم پخته 100گرم مقادل  150خام  گوشت چرخكرده-گرم پاك شده 150سیب زمینی   –عدد نان لواش   5/1

 كنفرهی یدد سس گوجه فرنگع یك -گرم 30شور خیار  -گرم 150فرنگی خام 

11 
خرررررررررروراك 

 با مرغ جاتیس ز

بپرز بردون پوسرت و    آگررم مررغ    150-گررم  120گرم سیب زمینی، گل کلم . قارچ و کدو سر ز پختره شرده     100 -عدد نان لواش 5/1

 روغن زیتون به مددار کافی.-گرم نخود فرنگی 15-گرم ذرت شیرین 15 -استخوان

12 
برا   خوراك قارچ

 مرغ

ت و استخوان گرم گوشت لخم بدون پوس 150 –گرم سیب زمینی  150 –گرم قارچ تازه  200 –گرم با بسته بندی  180نان تازه و گرم 

 گرم 50ذرت شیرین  –یارشور به میزان متقارف خ -گوجه فرنگی تازه دو عدد  –یك عدد سس مایونز  –سینه مرغ

13 
خرررررررررروراك 

 ماکارونی

 3 –یا چیتری گرم لوب 20گرم نخود فرنگی  15 –گرم سس مایونز  50 –گرم ژام ون  50 –خیار شور –مرغوب پخته گرم ماکارونی  220

 ذرت شیرین به میزان کافی –ا ه زیتون 

14 

شررررررررامی آرد 

نخررررررررودچی 

 )کتلت(

ی وجره فرنگر  گ –روغرن  –جقفرری یرا ریحران پراك شرده      –گررم   40پیراز   –آرد نخود چری  –گرم با بسته بندی  180نان تازه و گرم 

 عدد 5زیتون درشت  –گرم  50خیار شور–گرم125سیب زمینی خام–گرم  100گوشت چر، کرده بدون چربی –گرم100خام

15 
خرروراك میرررزا  

 قاسمی

وغرن و فلفرل   ر –تخم مرغ یك عدد  –گرم  50گوجه فرنگی تازه  –بادمجان دو عدد متوسط  –گرم با بسته بندی  180نان تازه و گرم 

 و نمك به مددار الزم

 خوراك فالفل 17

لفل قرمرز  ف –زردچوبه  –کنجد  –تخم مرغ  –تخم گونیز  –زیره س ز  –فلفل سیاه  –آرد نخود چی  –سیر  –جقفری  –پیاز  –نخود 

 30 رشو خیار –گرم  50کلم سفید خورد شده  –گرم  100گوجه  –عدد فالفل باشد(  8و نمك ) پرس غذایی تحویلی می ایست شامل 

 نان باگت فرانسوی بزرگ یك عدد –گرم  40سس ان ه -گرم

 

18 

خوراك ساالد تن 

 ماهی

گرم  150برنج پخته شده  –گرم  40سس مایونز  –گرم  100مغز کاهوی خرد شده  –گرم  50کرفس خورد شده  –گرم  150تن ماهی 

 نمك و فلفل به میزان کافی –گرم  50روغن زیتون  –آب لیمو  –گرم  100گوجه فرنگی ورقه شده  –

 



 99/98- --رارداد  ق                                                                 )سهامی خاص( زاگرس کوثربرق مدیریت تولید شرکت 

 
 

 31 از 21 صفحه          

 
 

 

19 

 
 کوفته شوید باقال

پیراز   –شروید خرورد شرده     –تخم مرغ یك عدد  –گرم  140باقالی تازه  –گرم  120له چر، کرده گوشت گوسا -گرم 125برنج خام 

 نمك و فلفل به میزان کافی -رنده شده 

20 
دلمررره گوجررره  

 بادمجان

گررم   150چر، کرده  گوشت گوساله -گرم  150برنج پخته شده  –دو عدد بادمجان درشت دلمه ای  –دو عدد گوجه درشت دلمه ای 

 مك و فلفل به میزان کافین -ده شپیاز رنده   -گرم  40لپه  –گرم  50س زی دلمه خورد شده  –گرم  80باقالی تازه  –

 خوراك تن ماهی 21
 75سرر، شرده    سریب زمینری   –پیاز  –گرمی ) به تایید خریدار(  180عدد کنسرو تن ماهی  1 –با بسته بندی  گرم 180نان تازه و گرم 

 با دورچین ط ق نظر خریدار   –گرم  50هویج بخارپز  –گرم  50خیارشور  –گرم  100گوجه فرنگی  –گرم 

22 

خررروراك دلمررره 

برگ مو یا بررگ  

 کلم سفید

 -ده شر پیراز رنرده     -گرم  40لپه  –گرم  50س زی دلمه خورد شده  –گرم 180، کرده له چرگوشت گوسا -گرم  250برنج پخته شده 

 نمك و فلفل به میزان کافی

 ته چین مرغ 23
مرواد و   روغن و سرایر  -زعفران -ماست  –تخم مرغ درشت نیم عدد   –پیاز –گرم   200فیله مرغ  –گرم 170اداقل برنج خام مقادل 

 چاشنی های الزم  به مددار کافی.

 خوراك جوجه 24

 –گررم   50پیراز   –-گررم پختره   150گرم  خرام و   200ك سیخ جوجه بدون استخوان مقادل ی -گرم با بسته بندی  180نان تازه و گرم 

و چاشنی های الزم  به مدردار کرافی.  برا     و سایر مواد -کافی ریحان و پیاز خام  به مددار  –گرم 150گوجه فرنگی مرغوب ک اب شده 

 دورچین ط ق نظر  خریدار

 شنیسل مرغ 25

 –ار کرافی  جقفری یا ریحان پاك شرده بره مدرد    –تخم مرغ  –آرد سوخاری –گرم  50چیپس  –گرم با بسته بندی  180نان تازه و گرم 

مررغ بری    –گرم  50گوجه فرنگی  –گرم  30شور مخلوط  –گرمی یك عدد  15سس گوجه فرنگی  –روغن ن اتی –رب گوجه فرنگی

 –ر خریردار  و سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی.با دور چرین ط رق نظر   –هویج پاك کرده –گرم خام 200استخوان و پوست 

 عدد 5زیتون درشت 

 کوفته ت ریزی 26
گررم و   20آرد نخود و کومش بره مدردار الزم آ آلرو بخرارا      –گرم  20گردو  –چر، شده خام  گرم گوشت 110-گرم برنج خام  120

 سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی.

27 
خرروراك ک رراب  

 میكس

 -گرم( مقرادل یرك سریخ     95گرم گوساله)اداقل وزن ک اب  125چر، کرده  اداقل گوشت  -گرم با بسته بندی  180نان تازه و گرم 

گوجره فرنگری مرغروب ک راب شرده       –گررم   50پیراز   –ماقس -گرم پخته 90گرم  خام و  120ك سیخ جوجه بدون استخوان مقادل ی

 چاشنی های الزم  به مددار کافی.  با دورچین ط ق نظر  خریدار وو سایر مواد -ریحان و پیاز خام به مددار کافی–گرم 150

 جوجه چینی 28

 ––روغرن  –پیراز  –گرم پختره   150گرم مقادل  200یله مرغ بدون پوست با اداقل وزن  خام ف-گرم با بسته بندی  180نان تازه و گرم 

مرواد و   دلستر و سرایر -آرد–رمگ 50هویج بخار پز  –گرم  50خیار شور  –گرم  100گوجه فرنگی -–گرم  100سیب زمینی سر، شده 

 ا دورچین ط ق نظر  خریدارب  -. یك عدد سس یكنفرهچاشنی های الزم  به مددار کافی

29 
جوجررره ک ررراب 

 چوبی

 –گررم   50پیراز   –-گررم پختره   150گررم  خرام و    200و سیخ جوجه بدون استخوان مقادل د -گرم با بسته بندی  180نان تازه و گرم 

واد و چاشنی های الزم  به مدردار کرافی.  برا    سایر م و -ریحان و پیاز خام  به مددار کافی  –گرم 150گوجه فرنگی مرغوب ک اب شده 

 دورچین ط ق نظر  خریدار

 مرغ سوخاری 30

 –پیراز  –گررم پختره     225گررم مقرادل    300ست و گردن با ارداقل وزن  خرام   مرغ بدون پو -گرم با بسته بندی  180نان تازه و گرم 

 50هرویج بخرار پرز     –گررم   50خیار شرور   –گرم  100گوجه فرنگی  –گرم  100سیب زمینی سر، شده  –رب گوجه فرنگی –روغن

 ا دورچین ط ق نظر  خریدارب  -مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی. یك عدد سس یكنفره  دلستر و سایر-آرد–گرم

31 
خوراك جوجه با 

 استخوان  

 320وزن  خرام   یك سیخ جوجه با استخوان)فدط از قسمت ران، ته ران، پاچین مرغ(برا ارداقل  –گرم با بسته بندی  180نان تازه و گرم 

ه مدردار  سرایر مرواد و چاشرنی هرای الزم  بر      –گرم  150گوجه فرنگی مرغوب ک اب شده  –گرم 50پیاز –گرم پخته   225گرم مقادل 

 ریحان و جقفری به مددار الزم –یمو تازه یك عدد لنارنج یا  –با دورچین ط ق نظر  خریدار -کافی
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32 
خررروراك مررررغ 

 بریانی

گررم   225قرادل  گررم م  320با اداقل وزن  خام  مرغ)فدط از قسمت ران، ته ران( بدون پوست–گرم با بسته بندی  180نان تازه و گرم 

ایر مواد و چاشرنی هرای   س -فلفل دلمه ای –گرم 50هویج بخار پز –گرم  50خیار شور –گرم  100گوجه فرنگی –گرم 50پیاز –پخته  

   -ك عدد سس گوجه یكنفره ی -نارنج یا لیمو تازه یك عدد  –ن ط ق نظر  خریداربا دورچی  -الزم  به مددار کافی

33 
خررروراك مررررغ 

 کنتاکی

ز قسرمت  فدرط ا )گرم پخته  300گرم مقادل  400مرغ بدون پوست و گردن با اداقل وزن  خام –گرم با بسته بندی  180نان تازه و گرم 

هویج بخار پز –گرم  50خیار شور –گرم  100وجه فرنگیگ-گرم  100سیب زمینی سر، کرده –آرد مخصوص  –روغن –ران، ته ران( 

 -نارنج یا لیمو تازه یك عردد   –ا دورچین ط ق نظر  خریدارب  -ایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافیس -فلفل دلمه ای –گرم 50

   -ره یك عدد سس گوجه یكنف

34 
خرررررررررروراك 

 س زیجات با مرغ

 

غ برا وزن  یك عدد مرر  1/6گرم +100گرم + هویج و کدو س ز پخته شده  80گرم + گل کلم پخته شده  80شامل سیب زمینی پخته شده 

ت س زیجا +ق.غ نخود فرنگی 1ق.غ ذرت شیرین +1گرم پخته داشته باشد(+ 120گرم )تكه مرغ می بایستی وزنی اداقل  1800تدری ی 

 مقطر+روغن زیتون.

35 

خرررررررررروراك 

سرررررررر زیجات 

تابسررررتانی بررررا 

 گوشت

 گرم سیب زمینی پخته شده30گرم گوشت لخم گوساله فاقد چربی+60گرم بامیه+50گرم گوجه فرنگی پخته شده +150شامل 

36 
خرروراك اسررفناج 

 با ماست

کرم چررب    گررم ماسرت ترازه   150عدد تخرم مررغ +   1پیاز+گرم+مددار متقارف  300اسفناج تازه، پاك شده و پخته شده به مددار وزنی 

 عدد میوه با هماهنگی خریدار1+

37 

خرررررررررروراك 

سرررررررر زیجات 

 مدیترانه

 5 -سرفید   گرم کنجرد  10 -گرم نخود فرنگی 25–گرم گوجه فرنگی  50–گرم کدو س ز  100 -گرم سیب زمینی 100–گرم قارچ  150

 ترش ونصف عدد لیم -یك عدد مغز گردو –عدد مغز فندق خام 

38 
خرروراك سرریب  

 زمینی کدو

صف ن -عدد مغز فندق خام  5–خام  عدد بادام 5 -گرم کنجد سفید 10-گرم هویج30 –گرم کدو الوایی 120 –گرم سیب زمینی  100

 عدد لیمو ترش

39 
خرروراك بررورانی  

 بادمجان
 دو عدد خرما –عدد گردو 2 –مینی زگرم سیب  80  -گرم گوجه فرنگی 40-گرم بادمجان بخار پز شده  150 –گرم کدو س ز  50

40 
خوراك سویا برا  

 قارچ
 ندق خامعدد مغز ف 5 -عدد خرما  3 -گرم فلفل دلمه ای 20-گرم قارچ 150 -گرم سویا 120

 گروه چهار : غذاهای خوراك تیپ دو

 پرس وزن مواد خام در هر نام غذا ردیف

1 
بیرررررررررررررف  

 استروگانف

پیراز پراك کررده     –آرد یك قاشق سوپ خوری  –آب نارنج به مددار کافی  –گرم  50یپس چ  -گرم با بسته بندی  180نان تازه و گرم 

وجره فرنگری   و سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی. سس گ –روغن –خامه –گرم  30جقفری یا ریحان پاك کرده  –گرم  50

وسراله  گوشرت مغرز ران گ   –گررم   50گوجه فرنگی خام  –فلفل به مددار کافی  –گرم  30شورمخلوط  –گرمی  15ذا یك بسته دور غ

 ا دورچین ط ق نظر  خریدارب -گرم 30هویج پاك کرده  –گرم پخته 120گرم خام مقادل  180

 بیفتك 2

جقفرری یرا ریحران پراك      –پیاز برای آب پیاز ––ه مددار کافی آب نارنج ب –گرم  50یپس چ  -گرم با بسته بندی  180نان تازه و گرم 

 وو سرایر مرواد   –فلفرل بره مدردار کرافی      –گررم   30شورمخلوط  –گرمی  15سس گوجه فرنگی دور غذا یك بسته  –روغن ––کرده

ا بر  -ه گررم پختر   120گررم مقرادل   160گوشت فیله پاك کررده گوسراله    –گرم  50چاشنی های الزم  به مددار کافی.گوجه فرنگی خام 

 دورچین ط ق نظر خریدار
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 رولت گوشت 3

گوشرت   –انجقفرری یرا ریحر    –آرد –تخم مرغ –آب نارنج به مددار کافی  –گرم  50چیپس  –گرم با بسته بندی  180نان تازه و گرم 

گوجره فرنگری    –گررم   30شور مخلوط  –گرمی  15سس گوجه فرنگی یك بسته  –وغنر –گرم  160(  50-50گوسفندی و گوساله) 

 و سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی.–گرم  50خام 

 ژیگوی گوساله 4

گررم   35شور مخلروط   –گرم  50چیپس  –سیر پاك کرده –کره –گرم  180ان گوساله جوان ر -گرم با بسته بندی  180نان تازه و گرم 

 50 گوجره فرنگری خرام    –آب نارنج به مددار کافی  –ك شدهجقفری یا ریحان پا –روغن –گرمی  15سس گوجه فرنگی یك بسته  –

 سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی.با دور چین ط ق نظر خریدار و -گرم 

 شنیسل گوشت 5

 50پس چیر  –گرمی یك عدد  15سس گوجه فرنگی  –روغن ن اتی –تخم مرغ –آرد سوخاری –گرم با بسته بندی  180نان تازه و گرم 

و چاشنی های الزم  به مددار کافی.با دورچین ط رق   و سایر مواد -گرم خام  200گوشت راسته پاك کرده گوساله  –شور مخلوط –گرم 

 عدد 5زیتون درشت  -نظر خریدار 

6 

برا   قارچخوراك 

 گوشررت چررر،  

 کرده

ر خیرار شرو  –گرمری   15سس گوجه فرنگری یرك بسرته     –روغن – گرم پاك شده 120 بسی –گرم با بسته بندی  180نان تازه و گرم 

 گرم  100وجه فرنگی گ -گرم  100گوشت چر، شده  –گرم  140قارچ درشت پاك کرده  –گرم  50مخلوط 

 خوراك میگو 7
و عردد  گرم سریب زمینری سرر، شرده د     100 –گرم قارچ  150 –گرم نان بسته بندی شده  180 –گرم میگو پاك شده آماده ط خ  250

 یك عدد سس گوجه فرنگی –گرم خیار شور  50 –گرم  100گوجه فرنگی مقادل 

8 
خرروراك مرراهی  

 ک ابی

چاشرنی   سایر مرواد و  -روغن  –گرم پخته  250گرم خام مقادل  300ماهی قزل آالی پاك شده –گرم با بسته بندی  180نان تازه و گرم 

   -ك عدد سس گوجه یكنفره ی -نارنج یا لیمو تازه یك عدد  –ریدارخ با دورچین ط ق نظر   -کافیهای الزم  به مددار 

9 
خوراك بادمجران  

 شكم پر

گوجره   –دد متوسرط  عر بادمجران دو   -گرم پخته 100گرم مقادل  150گوشت چرخكرده خام  –گرم با بسته بندی  180نان تازه و گرم 

 روغن و فلفل و نمك به مددار الزم –م مرغ یك عدد تخ -گرم  10سیر  –گرم  100 فلفل دلمه ای –گرم  100فرنگی تازه 

10 
خوراك قارچ برا  

 گوشت

یرك   –گررم   120چر، کررده   گوشت گوساله -گرم سیب زمینی  150 –گرم قارچ تازه  200 –گرم با بسته بندی  180نان تازه و گرم 

 خیارشور به میزان متقارف –گوجه فرنگی تازه دو عدد  –عدد سس گوجه فرنگی 

 دونر ک اب 11

ای عدد فلفرل دلمره   كی-نان باگت فرانسوی نیم عدد  –گرم پیاز خرد شده 200قارچ ورقه شده  -گرم 250و راسته گوسالهگوشت فیله 

آب  -ذاخوریغر قاشرق   3روغن مایع -قاشق غذاخوری  1زعفران آب شده  -سیر یك ا ه-عدد گوجه فرنگی خرد شده یك-خرد شده

 گرم 60سیب زمینی سر، شده خاللی  –نمك و فلفل به میزان الزم -قاشق غذاخوری 2لیمو 

 گروه پنج : چلوک اب های تیپ یك

 وزن مواد خام در هر پرس نام غذا ردیف

1 
چلرررو ک ررراب 

 کوبیده

رم ( گر  140گررم خرام ) ارداقل وزن ک راب     180اداقل گوشت چر، کرده  –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

اشرنی  چو سایر مرواد و   –گرم 100گوجه فرنگی مرغوب ک اب شده  –پیاز –سماق –گرمی یك عدد  10کره ایوانی  –مقادل دو سیخ

 های الزم  به مددار کافی. با دورچین ط ق نظر  خریدار

2 
چلرررو ک ررراب 

 نگین دار

عردد   دو –گرم گوشت فیلره مررغ خرام     45–گرم گوشت گوساله خام  140 –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

 نصف لیمو ترش یا نارنج و سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی. ک اب در یك سیخ سرو گردد –گوجه

3 
چلرررو ک ررراب 

 میكس

م ( مقرادل  گرر  65گرم خام ) اداقل وزن ک اب 80گرم پخته ،  اداقل گوشت چر، کرده  350مقادل گرم  170اداقل برنج خام مقادل 

عردد کرره    گرم گوجه ک اب شده، یك 100گرم پخته، 90گرم گوشت فیله مرغ خام مقادل یك سیخ   120یك سیخ ک اب کوبیده پخته ، 

 چین ط ق نظر  خریدارگرمی و سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی ر با دور 15

 چلو ک اب آرا 4
گرمری   10کره ایروانی   –گرم180گوشت چر، کرده بدون چربی گوسفندی  –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

 ریدارخ با دورچین ط ق نظر  ––گرم و سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی100 گوجه فرنگی ک ابی –پیاز –یك عدد 



 99/98- --رارداد  ق                                                                 )سهامی خاص( زاگرس کوثربرق مدیریت تولید شرکت 

 
 

 31 از 24 صفحه          

 
 

 

5 
چلررو جوجرره  

 ک اب 

 –گررم پختره    150گرم مقادل  200اداقل فیله مرغ خام بدون بال و پوست   –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

نارنج یا لیمو ترش تازه ، جقفری ... بره مدردار الزمرو سرایر مرواد و       –رمی یك عدد گ 10کره ایوانی  -روغن –زعفران –آبلیمو –پیاز

 ا دورچین ط ق نظر  خریدارب -چاشنی های الزم  به مددار کافی. 

6 
چلرررو ک ررراب 

 وزیری

عردد   دو –گرم گوشت فیلره مررغ خرام     50 –گرم گوشت گوساله خام  120–گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

ب در دو سریخ  نصف لیمو ترش یا نارنجو سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی. ک را  –گرمی  10یك عدد کره  –نگی گوجه فر

 سرو گردد

7 
چلرررو ک ررراب 

 کوبیده مرغ

 10ره کر یك عردد   –دو عدد گوجه فرنگی  –گرم گوشت فیله مرغ خام  200–گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

 نصف لیمو ترش یا نارنج و سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی. ک اب در دو سیخ سرو گردد –گرمی 

 گروه شش : چلو ک اب های تیپ دو

 وزن مواد خام در هر پرس نام غذا ردیف

 چلو ک اب سلطانی 1

 65 گررم خرام )ارداقل وزن ک راب     90 اداقل گوشت چر، کرده  –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

 10وانی کرره ایر   –روغرن  –گرم  120گرم( مقادل یك سیخ ک اب کوبیده پخته ،  گوشت فیله گوساله بدون زوائد آماده ط خ 

 –کرافی.  گرم و سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار150گوجه فرنگی مرغوب ک اب شده  –پیاز –سماق –گرمی یك عدد 

 ظر  خریداربا دورچین ط ق ن

 چلو  ک اب بلغاری 2

ه گوشرت فیلر   –گررم   75جوجه بردون اسرتخوان و برال و پوسرت      –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

نگری  گوجره فر  –پیراز  –سرماق  –گرمی یك عدد  10کره ایوانی  –گرم  10روغن  –گرم  80گوساله بدون زوائد آماده ط خ 

 ا دورچین ط ق نظر  خریدارب -گرم و سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی.150مرغوب ک اب شده 

 چلوک اب بختیاری 3

گوشت جوجره بردون    –گرم آماده ط خ  100وشت راسته گوساله گ  -گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

وب گوجه فرنگری مرغر   –پیاز –سماق –گرمی یك عدد  10کره ایوانی  –گرم  10روغن  –گرم 75استخوان و بال و پوست 

 ا دورچین ط ق نظر  خریدارب -گرم و سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی.150ک اب شده 

 چلو ک اب برگ 4

 –گررم   150گوشت راسته و فیله گوساله بدون زوائرد آمراده طر خ     –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

برا دورچرین ط رق     –گررم  150گوجره فرنگری مرغروب ک راب شرده       –پیراز –سماق–گرمی یك عدد  10کره ایوانی –روغن

 نظرخریدار

 چلوک اب چنجه   5

 –گررم   200گوشت راسته و فیله گوساله بدون زوائرد آمراده طر خ     –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

برا دورچرین ط رق     –گررم  150گوجره فرنگری مرغروب ک راب شرده       –پیراز –سماق–گرمی یك عدد  10کره ایوانی –روغن

 نظرخریدار

 گروه هفت : غذاهای پلویی

 وزن مواد خام در هر پرس نام غذا ردیف

 لوبیا پلو با گوشت 1
 – گررم  100لوبیرا سر ز    –گررم   120اداقل گوشت چرخری خرام    –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

 رب گوجه فرنگی و سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی. –پیاز –روغن

 استان ولی پلو 2
 –گررم   75سریب زمینری    –گررم  120ام اداقل گوشت چرخی خ  –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

 رب گوجه فرنگی و سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی. –پیاز –روغن

3 
 وعدس پلو برا گوشرت   

 کومش

 ––گررم   40عردس   –گررم  120ارداقل گوشرت چرخری خرام       –گرم پختره   350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

بره مدردار     پیاز داغ و دارچین و سایر مواد و چاشنی های الزم–کومش پلویی به مددار الزم –روغن –پیاز –گرم  25کومش 

 کافی.
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4 
 ورشته پلرو برا گوشرت    

 کومش

 ––م گرر  40رشته پلرویی    –گرم  120اداقل گوشت چرخی خام  –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

 روغن و سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی. –پیاز –گرم  25کومش 

5 
آل ررالو پلررو بررا گوشررت  

 چر، کرده

 40سرته  هآل الو بدون   –پیاز –گرم 120اداقل گوشت چرخی خام –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

 شكر و سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی. –روغن -گرم

6 
لررو بررا گوشررت هررویج پ

 چر، کرده

 30ه هویج پاك شرد   –پیاز –گرم 120اداقل گوشت چرخی خام ––گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

 مددار کافی. شكر و سایر مواد و چاشنی های الزم  به –روغن -خالل نارنج  –گرم 

 ماکارونی 7
رم گر  120گوشت چر، شرده   –رب گوجه فرنگی  –پیاز داغ –پختهگرم  350گرم خام  150اداقل اجم کلیماکارونی مقادل 

 گرمو سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی.یك عدد سس گوجه یكنفره 120اك کرده قارچ درشت پ -خام 

 مرصع پلو و شیرین پلو 8

–ختره گررم پ  125مقرادل   گررم  200مرغ بدون پوست و گردن خام –گرم پخته  300گرم مقادل  150اداقل برنج خام مقادل 

–پیاز –وغنر -شكر  –زعفران  –گالب –گرم  30خالل پرتغال –گرم  15خالل پسته  –گرم 10خالل بادام –زرشك پلویی 

 و سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی.

 کلم پلو 9
 –هگررم پختر   150قیمره ای  گوشرت  –گررم   180گل کلم خرد شده –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

 و سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی.–پیاز –روغن –زعفران 

 تن ماهی با برنج 10
زعفرران   – گرمی )به تایید خریردار(  180یك عدد کنسرو تن ماهی  –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

 گرم 100به مددار کافی. سیر ترشی و زیتون  و سایر مواد و چاشنی های الزم –پیاز –روغن –

 گروه هوت : انواع چلو با گوشت

 وزن مواد خام در هر پرس نام غذا ردیف

 چلو گوشت 1

 –رنگری رب گوجره ف  –پیاز –گرم پخته 200اداقل گوسفند مقادل  –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

دن باشرد  گوشت تدارك شده بایستی ماهیچه ، راسته و گر –گرمی یك عدد  10کره ایوانی  –زعفران  –زرشك قرمز –آبلیمو

 با دورچین ط ق نظر خریدار سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی و -آب گوشت  –

 باقالی پلو با گوشت 2

رم پختره  گ 200گرم خام مقادل  300اداقل گوشت گوسفند مقادل  –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

وشت گ –گرمی یك عدد  10کره ایوانی  –زعفران  –رب گوجه فرنگی –پیاز –شوید به مددار الزم –گرم  25باقال خوك –

با دورچرین   فیو چاشنی های الزم  به مددار کا و سایر مواد -آب گوشت  –تدارك شده بایستی ماهیچه ، راسته و گردن باشد 

 ط ق نظر خریدار

 سیب پلو با گوشت 3

رم پختره  گ 200گرم خام مقادل  300اداقل گوشت گوسفند مقادل  –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

 گوشت تدارك شده بایسرتی  –گرمی یك عدد  10کره ایوانی  –عفرانز–پیاز -شوید به مددار الزم –گرم  50سیب زمینی   –

 چاشنی های الزم  به مددار کافی با دورچین ط ق نظر خریدار وو سایر مواد -آب گوشت–ماهیچه، راسته و گردن باشد

4 
رشته پلرو برا گوشرت +    

 کومش

رم پختره  گ 200گرم خام مقادل  300اداقل گوشت گوسفند مقادل  –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

سرتی  گوشت تدارك شده بای –گرمی یك عدد  10کره ایوانی  –زعفران–پیاز –گرم  25کومش  ––گرم  40رشته پلویی   –

 و چاشنی های الزم  به مددار کافی با دورچین ط ق نظر خریدار و سایر مواد -آب گوشت  –ماهیچه ، راسته و گردن باشد 

 گروه نه : انواع چلو با مرغ

 مواد خام در هر پرسوزن  نام غذا ردیف

 زرشك پلو با مرغ 1

 225دل گررم مقرا   300اداقل وزن خام مرغ بدون پوست و گردن   –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

زم  الو سایر مواد و چاشنی های  –آب مرغ  –شكر –پیاز –رب گوجه فرنگی –روغن –زعفران –زرشك پلویی –گرم پخته  

 دورچین ط ق نظر  خریدار فیبه مددار کا
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2 
 وعرردس پلررو بررا مرررغ   

 کومش

 225گررم مقرادل    300ام مرغ بدون پوست و گرردن  خاداقل وزن   -گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

 غو چاشنی های الزم  به مددار کافی آب مر و سایر مواد -روغن  –پیاز –گرم  25کومش  ––گرم  40عدس  –گرم پخته

3 
و رشررته پلررو بررا مرررغ   

 کومش

 225گررم مقرادل    300ام مرغ بدون پوست و گرردن  خاداقل وزن   -گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

یر مواد و چاشنی هرای الزم  بره مدردار    آب مرغ و سا -روغن  –پیاز –گرم  25کومش  ––گرم  40رشته پلویی   –گرم پخته

 کافی

 با مرغآل الو پلو  4
 225 گررم مقرادل   300اداقل وزن خام مرغ بدون پوسرت و گرردن   –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

 ب مرغ و سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافیآ -شكر  –روغن -گرم 40آل الو بدون هسته   –پیاز –گرم پخته

 باقال پلو با مرغ 5

 225 گررم مقرادل   300اداقل وزن خام مرغ بدون پوسرت و گرردن   –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

زم  به مدردار  آب مرغ و سایر مواد و چاشنی های ال –روغن  –شوید به مددار الزم –گرم  25باقال خوك   –پیاز –گرم پخته 

 کافی

 هویج پلو با مرغ 6
 225 گررم مقرادل   300اداقل وزن خام مرغ بدون پوسرت و گرردن   –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

 ایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافیس -شكر  –روغن -گرم  10خالل نارنج  –گرم  30هویج پاك شده   –گرم پخته

 سیب پلو با مرغ 7
 225 گررم مقرادل   300اداقل وزن خام مرغ بدون پوسرت و گرردن   –گرم پخته  350مقادل گرم  170اداقل برنج خام مقادل 

 سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی–د به مددار الزم شوی –روغن -گرم   50سیب زمینی   –پیاز –گرم پخته

8 
زرشك پلو با مرغ سرر،  

  شده

 225دل گررم مقرا   300اداقل وزن خام مرغ بدون پوست و گردن   –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

رب  –روغرن  –زعفران –زرشك پلویی –گرم پخته )مرغ بخوبی در روغن مخصوص سر، کردنی تفت داده شده و سر، شود

 ردورچین ط ق نظر  خریدا و سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی –آب مرغ  –شكر –پیاز –گوجه فرنگی

 ده : انواع چلو با ماهی گروه

 وزن مواد خام در هر پرس نام غذا ردیف

1 
 س زی پلو با 

 ماهی قزل آال

  –شرد  گررم سر زی کرامالً مقطرر با     50س زی پلرویی )پراك شرده(     –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

رشری و  تسریر    –آبلیمرو  –پیراز  –آرد گندم –گرم  50نارنج یا لیمو ترش  –روغن –گرم 350اداقل ماهی )پاك شده( مقادل 

 گرم ) با دورچین ط ق نظر خریدار( و سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی 100زیتون 

2 
 س زی پلو  

 با ماهی دریا

  –طر باشد زی کامالً مقگرم س  50س زی پلویی )پاك شده(  –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

آرد  –گرم  50نارنج یا لیمو ترش  –روغن –گرم )انتخاب نوع ماهی ط ق نظر خریدار(350اداقل ماهی )پاك شده( مقادل 

 -یا ز ماهی درور اتوضیح : منظ - پیاز ) با دورچین ط ق نظر خریدار( و سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی –گندم

 ماهی شیر، ماهی آزاد، ماهی شوریده و ماهی میش ، سرخو

 چلو ک اب ماهی 3

هی گررم پختره مرا    300گررم مقرادل    350اداقل ماهی )پراك شرده( خرام     –گرم پخته 350گرم مقادل  170اداقل برنج خام 

چین ط ق نظر خریدار(و سایر مواد و چاشرنی هرای الزم  بره مدردار     پیاز) با دور-گرم 50نارنج یا لیمو ترش –روغن–آال( قزل

 گرم 100سیر ترشی و زیتون   –کافی

4 

 س زی پلو با 

ماهی قرزل آال بصرورت   

 بخارپز

  –د  مقطرر باشر  گررم سر زی کرامالً    50س زی پلرویی )پراك شرده(     –گرم پخته  350گرم مقادل  170اداقل برنج خام مقادل 

رشری و  تسریر    –آبلیمرو  –پیراز  –آرد گندم –گرم  50نارنج یا لیمو ترش  –روغن –گرم 350اداقل ماهی )پاك شده( مقادل 

 گرم ) با دورچین ط ق نظر خریدار( و سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی 100زیتون 

5 
 ماهی شكم پر

 )با ماهی سفید(

  –شرد  گررم سر زی کرامالً مقطرر با     50س زی پلرویی )پراك شرده(     –گرم پخته  350گرم مقادل  170ل اداقل برنج خام مقاد

یر ترشی س  –آبلیمو –پیاز –آرد گندم –گرم  50نارنج یا لیمو ترش  –روغن –گرم 350اداقل ماهی سفید )پاك شده( مقادل 

 گرم ) با دورچین ط ق نظر خریدار( و سایر مواد و چاشنی های الزم  به مددار کافی 100و زیتون 



 99/98- --رارداد  ق                                                                 )سهامی خاص( زاگرس کوثربرق مدیریت تولید شرکت 

 
 

 31 از 27 صفحه          

 
 

 

 غذای رژیمی:  یازدهگروه 

 وزن مواد خام در هر پرس نام غذا ردیف 

 رژیمی بخار پزخوراك  1

هویج قارچ ، )+ گرم    100 زمینی پخته شدهسیب پوره +  گرم 120)وزن بقد از پخت(  بدون استخوان مزه دار شده سینه مرغ

+  ق.غ1ق.غ + ذرت شریرین  1نخرود فرنگری   + گررم  100+ اسفناج پخته شده  گرم( 50هرکدام پخته شده همگی  کدو س زو 

 نصف عدد لیمو ترش

 گروه دوازده : انواع آش و سوپ

 وزن مواد خام در هر پرس نام غذا ردیف

 الیم گوشت 1
گنردم   –یرك عردد    گرمری  10ایروانی   کره پاستوریزه –دارچین–پیاز–گرم  30ودر قند پ -نان بسته بندی شده به مددار الزم 

 گرم 50گوشت گوسفند بدون زوائد و چربی  –گرم  70پوست کنده 

 تزئین شده–تمام مواد به مددار کافی و متقارف  –گرم  300یك ظرف به اندازه  فرنی 2

 تزئین شده–تمام مواد به مددار کافی و متقارف  –گرم  300یك ظرف به اندازه  شله زرد 3

 تزئین شده–تمام مواد به مددار کافی و متقارف  –گرم  300یك ظرف به اندازه  شیر برنج 4

 تزئین شده–تمام مواد به مددار کافی و متقارف  –گرم  300یك ظرف به اندازه  عدسی 5

 تزئین شده–تمام مواد به مددار کافی و متقارف  –گرم  300یك ظرف به اندازه  آش ماست 6

 تزئین شده–تمام مواد به مددار کافی و متقارف  –گرم  300یك ظرف به اندازه  آش رشته 7

 تزئین شده–تمام مواد به مددار کافی و متقارف  –گرم  300یك ظرف به اندازه  آش شله قلم کار 8

 تزئین شده–تمام مواد به مددار کافی و متقارف  –گرم  300یك ظرف به اندازه  آش ع اسقلی 9

 ا ظرف یك ار مصرفب -تزئین شده–تمام مواد به مددار کافی و متقارف  –گرم  300یك ظرف به اندازه  سوپ جو 10

 ا ظرف یك ار مصرفب -شدهتزئین –تمام مواد به مددار کافی و متقارف  –گرم  300یك ظرف به اندازه  سوپ ورمیول 11

 ا ظرف یك ار مصرفب -تزئین شده–تمام مواد به مددار کافی و متقارف  –گرم  300یك ظرف به اندازه  سوپ قارچ 12

 : غذای سرد سیزدهگروه 

 وزن مواد خام در هر پرس نام غذا ردیف

 غذای سرد 1
ت+ گرم مغرز گرردو ترازه بردون پوسر     30بندی شده+ گرم پنیر بسته50عدد گوجه فرنگی متوسط+2عدد خیار متوسط +2شامل 

 عدد انجیر خوك مرغوب.3عدد نان لواش +  1عدد تخم مرغ آب پز + 1

 : انواع دسر   چهاردهگروه 

 وزن مواد خام در هر پرس نام غذا ردیف

 دار(استاندارد ) ط ق نظر خری -به غیر از نوع شیوه ای  دلستر   1

 (داریاستاندارد ) ط ق نظر خر - یا وهیاز نوع ش ریبه غ  دوغ پاستوریزه 2

 استاندارد ) ط ق نظر خریدار(   آب مقدنی کوچك 3

 استاندارد ) ط ق نظر خریدار(  ماست موسیر پاستوریزه 4

 استاندارد ) ط ق نظر خریدار( ماست و خیار 5

 ساالد فصل 6
 300 برار مصررف   بسته بندی شده در ظررف درب دار یرك   س زیجات فصل  )ط ق نظر خریدار( در شرایط کامالً بهداشتی ،

 یك نفره یك عدد سی ، سس مایونز سی

 میوه 7
رشرت  شامل موز، سیب درشت یك عدد، پرتغال درشت یك عدد ، شلیل متوسط دو عدد ، نارنگی متوسط دو عردد ، هلرو د  

 یك عدد ، گالبی درشت یك عدد و .... ) با کیفیت و ط ق نظر خریدار(
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 ن: دور چی پانزدهگروه 

 وزن مواد خام در هر پرس نام غذا ردیف

 تمام مواد به مددار کافی و متقارف   –گرم  50به اندازه  هویج 1

 تمام مواد به مددار کافی و متقارف   –گرم  50به اندازه  جقفری 2

 تمام مواد به مددار کافی و متقارف   –گرم  50به اندازه  پیاز 3

 تمام مواد به مددار کافی و متقارف   –درشتچهار عدد  زیتون 4

 تمام مواد به مددار کافی و متقارف   –گرم  50به اندازه  فلفل دلمه ای 5

 تمام مواد به مددار کافی و متقارف   –گرم  50به اندازه  ریحان 6

 تمام مواد به مددار کافی و متقارف   –گرم  50به اندازه  ذرت شیرین 7

 تمام مواد به مددار کافی و متقارف   –گرم  50به اندازه  نخود فرنگی 8

 تمام مواد به مددار کافی و متقارف   –گرم  50به اندازه  خیارشور 9

 تمام مواد به مددار کافی و متقارف   –گرم  50به اندازه  گوجه فرنگی 10

 تمام مواد به مددار کافی و متقارف   –گرم  50به اندازه  گل کلم شور 11

 تمام مواد به مددار کافی و متقارف   –گرم  50به اندازه  کلم ترشی 12

 تمام مواد به مددار کافی و متقارف   –دو عدد متوسط لیمو ترش 13

 دو عدد خرما مضافتی به تایید خریدار خرما 14

 قاشق غذاخوری ترشی لیته به تایید خریدار 1 ترشی لیته 15

 تایید خریدارگرم ل و پخته به  50 ل و پخته 16

 گرم چغندر پخته به تایید خریدار 50 چغندر   17

 

 مازاد بر دورچین پایه به همراه کلیه غذاهای ک ابی )چلو و خوراك( می ایستی دو عدد لیمو ترش متوسط سرو گردد. : 1تذکر 

 رف سرو گردد .سیرترشی و زیتون به مددار کافی متقا می ایستی  )چلو و خوراك( دریایی مازاد بر دورچین پایه به همراه کلیه غذاهای :  2تذکر 

 بابت دورچین هزینه ایی جداگانه ایی پرداخت نمی شود. : 3تذکر 
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 : جرایم مربوط به تخلفات پیوست شماره چهار

 ردیف نوع تخلف م لغ جریمه

 1 (کارت بهداشتی )کارکنان و اخذ کارت مقاینه پزشكیعدم انجام مقاینات شغلی  درصد از صورت وضقیت ماهیانه 3الی  1به ازاء هر نفر 

 2 عدم اخذ گواهینامه دوره آموزش بهداشت عمومی ویژه اصناف صورت وضقیت ماهیانهدرصد  1به ازای هر نفر 

 HSE 3عدم شرکت کارگران در کالسهای بهداشت ابالغ شده توسط امور  درصد از صورت وضقیت ماهیانه 2

 4 (در صورت ترك یا خاتمه کار  )عدم جذب نیروی بهداشتی درصد از صورت وضقیت ماهیانه 5تا  2

 5 ممانقت از ورود کارشناس بهداشت / تغذیه جهت بازرسی محل درصد از صورت وضقیت ماهیانه 5تا  1

 6 عدم رعایت بهداشت فردی درصد از صورت وضقیت ماهیانه 3الی  1به ازاء هر نفر 

 7 استقمال دخانیات در محل کار درصد از صورت وضقیت ماهیانه 3الی  1به ازاء هر نفر 

 8 (از زمان ورود به آشپزخانه تا پایان کار )عدم تهیه و بكارگیری ل اس کار مناسب  درصد از صورت وضقیت ماهیانه 3الی  1به ازاء هر نفر 

 9 ط خ و سرو مواد غذایی و تهیه و عدم رعایت اصول بهداشت در آماده سازی ماهیانهدرصد از صورت وضقیت  3الی  1به ازاء هر نفر 

 10 اشتبهد شماره ساخت و بدون اخذ مجوز از کارشناس و ورود مواد غذایی فاقد پروانه بهداشتی درصد از صورت وضقیت ماهیانه 3به ازای هر محموله 

 درصد از صورت وضقیت ماهیانه 2
ذایی غنداشتن مهر و اتیكت و کد ریجستری اداره دامپزشكی و اداره بهداشت برای مواد 

 شرکتپروتئینی برای هر بار ورود به 
11 

 12 نگهداری یا استفاده از مواد غذایی مانده از ق ل درصد از صورت وضقیت ماهیانه 2

 13 ان ارعدم رعایت موازین بهداشتی در  درصد از صورت وضقیت ماهیانه 2

 14 مواهده مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته درصد از صورت وضقیت ماهیانه 3یا  2

 15 مواهده اجسام و اشیاء خارجی در غذا درصد از صورت وضقیت ماهیانه 1

 16 نامطلوب بودن وضقیت آراستگی و نظافت عمومی درصد از صورت وضقیت ماهیانه 1

 17 رعایت اصول و مدررات بهداشتی سردخانه ها عدم درصد از صورت وضقیت ماهیانه 1

 18 شستوو و یا نگهداری ظروف ،عدم رعایت اصول بهداشتی در تامین درصد از صورت وضقیت ماهیانه 1

 19 عدم دقت کافی در بهداشت تجهیزات و وسایل کار درصد از صورت وضقیت ماهیانه 1

 20 ظروف یك ار مصرف خارج از قرارداد و یا غیر استاندارداستفاده از  درصد از صورت وضقیت ماهیانه 3تا  1

 21 عدم رعایت اصول بهداشتی در نگهداری موقت زباله درصد از صورت وضقیت ماهیانه 1

 22 عدم رعایت اصول بهسازی محیط کار درصد از صورت وضقیت ماهیانه 5تا  1

 23 غذای آلوده بروز مسمومیت در اثر درصد از صورت وضقیت ماهیانه 11تا  5
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 24 امل و ندل نا ایمن و غیر بهداشتی مواد غذایی درصد از صورت وضقیت ماهیانه 1

 25 اضور افراد متفرقه در آشپزخانه درصد از صورت وضقیت ماهیانه 1

 اذف صورت وضقیت همان وعده
د کسر مور در صورت تغییر در برنامه غذایی و یا کاهش کیفیت غذای مقمولی یا رژیمی و اتی در

 یك قلم از مواد توكیل دهنده غذا
26 

 27 سرو نوشیدنی های گازدار و غیر مجاز درصد از صورت وضقیت ماهیانه 3تا  1

 درصد از صورت وضقیت ماهیانه 3تا  1
 وجوش شیرین وزاج س ز  ونمك های تصفیه نوده و غیر مجاز  و استفاده از سنگ نمك

 سایر افزودنی های غیر مجاز
28 

 29 (دیفراست )استفاده از روش های غیر اصولی یخ زدایی  درصد از صورت وضقیت ماهیانه 4تا  2

 30 ندصان وزن مواد غذایی مصرفی و کمیت هر یك از اجزای غذای مقمولی یا رژیمی درصد از صورت همان وعده  31تا  11

 31 جامد استفاده از روغنهای هیدروژنه و درصد از صورت وضقیت ماهیانه 3تا  1

 درصد از صورت وضقیت ماهیانه 3تا  1
ك و ن زرشاستفاده از برنج غیر مرغوب یا سرو نود )در صورت استفاده از مواد اولیه نامرغوب

 (زعفران و ... در غذاهای مورد نظر و ذکر شده در قرار داد ویا ... 
32 

جریمه ای متناسب ط ق نظر خریدار از صورت وضقیت 

 کسر  خواهد شد. ماهیانه فروشنده
 33 استفاده نادرست از تجهیزات و آسیب رساندن به اموال و تجهیزات خریدار

ضمن عدم پرداخت صورت وضقیت آن وعده ، فروشنده 

 شده از ق ل بایستی غذای جایگزین (غذاهای کنسروی تهیه

 ط ق نظر خریدار) سرو  و توزیع گردد

ینكه یا ا ویا نامناسب بودن آن به لحاظ توزیع در صورت عدم تهیه به موقع غذای ط خ شده و 

 فروشنده نس ت به آمار اعالم شده، غذای کمتری را آماده توزیع نموده باشد
34 

 35 در صورت عدم رضایت از نحوه عملكرد فروشنده درصد از صورت وضقیت ماهیانه 3تا  1

 36 صادره از سوی مسئولین مربوطه ط ق نظر خریداردر صورت عدم اجرای دستورات  درصد از صورت وضقیت ماهیانه 3تا  1

 37 در صورت بازدید ناگهانی نظارت خریدار و مواهده موارد خالف قرارداد درصد از صورت وضقیت ماهیانه 3تا  1
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 جدول برند های قابل ق ول در تهیه مواد غذایی: پیوست شماره پنج 
 

 برند قابل ق ول ماده غذایی

 کوتار روز –گوشت گوساله جوان نر جوان یا گوسفند نر جوان به صورت الشه کامل گوشت قرمز

 بهاران یا برند اعالمی از سوی خریدار –نوك طالیی  –پر طالیی  گوشت مرغ

 به صورت تازه و با فیزیك کامل و پاك نوده  ماهی

 قائم یا برند اعالمی از سوی خریدار   –زاویه  خالل بادام )درختی(

 طارم درجه یك یا برند اعالمی از سوی خریدار –هاشمی درجه یك  –ضیافت  –فالح و پسران  برنج

 اویال یا برند اعالمی از سوی خریدار –فامیال  –غنچه –بهار  –الدن  –نازگل  روغن

 یك و یك یا برند اعالمی از سوی خریدار به صورت قوطی یك کیلویی–روژین  –چین چین  رب

 کام یز یا برند اعالمی از سوی خریدار –یك و یك  –مجید  آبلیمو

 ایلیكا یا برند اعالمی از سوی خریدار –شیالنه  -کالچر  تن ماهی

 کاله یا برند اعالمی از سوی خریدار –چوپان  –میهن  –روزانه  پنیر

 شكلی یا برند اعالمی از سوی خریدار –برادران  –میهن  کره

 کیلو یا شیوه ( 17 رك یا برند اعالمی از سوی خریدار ) الب ت-صالحیان  –مهرام  خیارشور و ترشی

 کیلو یا شیوه ( 17مهرام ) الب  –یك و یك  –صالحیان  زیتون

 یا برند اعالمی از سوی خریدار ت رك -قائنات  زعفران

 مهرام –یك و یك  سس مایونز و گوجه

 س زان یا برند اعالمی از سوی خریدار ادویه جات

 بان یا برند اعالمی از سوی خریدارتا -سفیدان  نمك

 اكپ -بیستون  –آپادا  –روزانه  –کاله  –میهن   -مانیزان  ل نیات

 پاپیا یا برند اعالمی از سوی خریدار –سافتلن  –نرمه  دستمال کاغذی

 فامیال یا برند اعالمی از سوی خریدار –اویال  –لویه  روغن زیتون

 جگوار یا برند اعالمی از سوی خریدار –ایستك   -بهنوش دلستر

 دسانی  –دماوند  –اکوافینا  آب مقدنی

 محمدی یا برند اعالمی از سوی خریدار –مریم  خرما

 فدط درجه یك –گردو سفید و کاغذی با مغز سفید و درشت  گردو

 

 


