
  در موارد شيوع ويروس كرونا هاي تغذيه سالم فهرست مواد غذايي قابل عرضه در پايگاه

  فهرست مواد غذايي  مواد غذايي رديف

1  
  شير و

  هاي آن فرآورده

ماست،  شير ساده،  همه پاستوريزه يا استرليزه و به صورت بسته بندي تك نفره و از نوع كم چرب و كم نمك 
  ، )چربي و يا كمتر  % 5/2(

  بهداشتي از وزارت بهداشتشير برنج و فرني بسته بندي شده و داراي مجوزهاي 

  . باشد   Dبا ويتامين شير بهتر است كه به صورت غني شده  

  .تمام بسته بندي ها شسته شود و بعد قابل عرضه گردد

  )بهداشت داراي مجوزهاي بهداشتي از وزارت (كم نمك و بدون گاز وآب معدني  دوغ   نوشيدني  3

  ميوه و سبزي ها  4

محيط و كار مركز سالمت لهاي عمطابق با دستورشسته شده م..... (انواع ميوه مثل سيب، نارنگي، پرتقال ، موز و
انواع آب ميوه هاي صنعتي بدون قند افزوده و لواشك هاي ميوه اي بسته بندي شده و داراي ، )وزارت بهداشت

  بهداشت سبزي هايي مثل خيار، هويج، گوجه فرنگيوزارت هاي بهداشتي از مجوز 
  .تمام بسته بندي ها شسته شود و بعد قابل عرضه گردد

5  
  بيسكويت بدون كرم ،كيك

  وكلوچه

شامل انواع بيسكويت، كيك و كلوچه ، بيسكويت ترجيحا از نوع سبوس دار بدون كرم و كيك و كلوچه ترجيحا 
 5آهن، روي، ويتامين آ و تهيه شده با روغن حاوي اسيد چرب ترانس زير از نوع غني شده با ريز مغذي ها مثل 

  .درصد، كم قند و داراي مجوز هاي  بهداشتي از وزارت بهداشت باشد
  .تمام بسته بندي ها شسته شود و بعد قابل عرضه گردد

  لقمه سالم  6

بر كالري 300تا  250انرژي بين گرم حجم و  100(دارايمجوزهايبهداشتيازوزارتبهداشتتكنفرهاشترودلغيرگوشتي
  .)روي بسته

د كنجد ،گردو و  تخم آفتابگردان انواع نان هاي حجيم و نيمه حجيم يك نفره و ترجيحا همراه با انواع مغزها مانن
  از وزارت بهداشت داراي مجوزهاي بهداشتي

  .تمام بسته بندي ها شسته شود و بعد قابل عرضه گردد

  

  

  

  

  


