
 

 

     5/5/29تاریخ:           قورمه سبزی

 ساعت 03/5مدت پخت: 

  ADSLحالت فعال اتصال: تلفن در حالت مکالمه و 

 حالت فعال استفاده از دستگاه: کنترل تلفنی

 حالت گرم نگهدار: فعال          حالت سخنگو: فعال

 

 5/5/29تاریخ:           پلو ته دیگ

 دقیقه 93مدت پخت: 

 ADSLحالت فعال اتصال: تلفن عادی و 

 عادیتگاه: زمان انتظار، زمان توقف و حالت فعال استفاده از دس

  حالت گرم نگهدار: فعال           حالت سخنگو: فعال

 

 6/5/29تاریخ:           قیمه خورشت

 ساعت5مدت پخت: 

 ADSLتلفن در حالت مکالمه و حالت فعال اتصال: 

 حالت فعال استفاده از دستگاه: زمان انتظار،زمان توقف و عادی

 حالت سخنگو: فعال          حالت گرم نگهدار: فعال

 

 6/5/29تاریخ:           پلو آبکش

 ساعت9مدت پخت: 

 حالت فعال اتصال: تلفن در حال مکالمه

 حالت فعال استفاده از دستگاه: کنترل تلفنی

 فعال          حالت گرم نگهدار: غیرفعالحالت سخنگو: 
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     7/5/29تاریخ:          فسنجان

 ساعت6مدت پخت: 

  ADSLحالت فعال اتصال: تلفن در حالت مکالمه و 

 زمان انتظار، زمان توقف و عادیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 غیرفعال حالت گرم نگهدار:          غیرفعالحالت سخنگو: 

 

 7/5/29پلو ته دیگ          تاریخ: 

 دقیقه 95مدت پخت: 

 حالت فعال اتصال: تلفن عادی

 کنترل تلفنیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 حالت سخنگو: فعال          حالت گرم نگهدار: فعال  

 

 8/5/29تاریخ:         انارآبیج

 ساعت6مدت پخت:

 ADSLحالت فعال اتصال: تلفن در حالت مکالمه و 

 کنترل تلنیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 حالت سخنگو: فعال          حالت گرم نگهدار: فعال

 

 8/5/29تاریخ:           آبکشپلو 

 ساعت9مدت پخت: 

 ADSLدر حالت عادی و حالت فعال اتصال: تلفن 

 حالت فعال استفاده از دستگاه: کنترل تلفنی

 حالت سخنگو: فعال          حالت گرم نگهدار: غیرفعال
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     2/5/29تاریخ:         دلمه

 ساعت0مدت پخت: 

  ADSLحالت فعال اتصال: تلفن در حالت مکالمه و 

 زمان انتظار، زمان توقف و عادیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعال حالت گرم نگهدار:          فعالحالت سخنگو: 

 

 2/5/29تاریخ:          سوپ برنج

 ساعت9مدت پخت: 

 در حالت مکالمهحالت فعال اتصال: تلفن 

 کنترل تلفنیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 حالت سخنگو: فعال          حالت گرم نگهدار: فعال  

 

 03/5/29تاریخ:        سوپ

 ساعت9مدت پخت:

 ADSLو  عادی حالت فعال اتصال: تلفن در حالت

 زمان انتظار، زمان توقف و عادی حالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعال          حالت گرم نگهدار: فعالحالت سخنگو: 

 

 03/5/29تاریخ:          پلو مخلوط

 ساعت9مدت پخت: 

 ADSLدر حالت عادی و حالت فعال اتصال: تلفن 

 زمان انتظار، زمان توقف و عادیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 حالت سخنگو: فعال          حالت گرم نگهدار: غیرفعال
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     09/5/29تاریخ:        حلیم

 ساعت8مدت پخت: 

 حالت فعال اتصال: تلفن در حالت مکالمه 

 کنترل تلفنیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعال حالت گرم نگهدار:          فعالحالت سخنگو: 

 

 09/5/29تاریخ:          بخارپز

 ساعت9مدت پخت: 

 عادیدر حالت حالت فعال اتصال: تلفن 

 کنترل تلفنیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 حالت گرم نگهدار: غیرفعال         حالت سخنگو: فعال 

 

 00/5/29تاریخ:       آش رشته

 ساعت8مدت پخت:

 ADSLو مکالمه  حالت فعال اتصال: تلفن در حالت

 کنترل تلفنیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 حالت سخنگو: فعال          حالت گرم نگهدار: فعال
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     01/5/29تاریخ:         بخارپز

 ساعت03/0مدت پخت: 

 عادیحالت فعال اتصال: تلفن در حالت 

 کنترل تلفنیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعال حالت گرم نگهدار:          فعالحالت سخنگو: 

 

 01/5/29تاریخ:          ماکارانی

 ساعت9مدت پخت: 

 در حالت عادیحالت فعال اتصال: تلفن 

 زمان انتظار، زمان توقف و عادیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 حالت سخنگو: فعال          حالت گرم نگهدار: فعال  

 

 05/5/29تاریخ:       آبگوشت

 ساعت6مدت پخت:

 مکالمه حالت فعال اتصال: تلفن در حالت

 زمان انتظار، زمان توقف و عادی حالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعالغیرحالت سخنگو: فعال          حالت گرم نگهدار: 

 

 05/5/29تاریخ:          ته دیگپلو 

 دقیقه03مدت پخت: 

 ADSLمکالمه و در حالت حالت فعال اتصال: تلفن 

 کنترل تلفنیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعالال          حالت گرم نگهدار: حالت سخنگو: فع

  11عکس

11 

11عکس  

18عکس

 
3عکس    

11عکس

 
3عکس    



 

 

     06/5/29تاریخ:         آبگوشت

 ساعت6مدت پخت: 

 ADSLو  عادیحالت فعال اتصال: تلفن در حالت 

 زمان انتظار، زمان توقف و عادیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعال حالت گرم نگهدار:          فعالحالت سخنگو: 

 

 06/5/29تاریخ:          پلو ته دیگ

 دقیقه93مدت پخت: 

 ADSLدر حالت مکالمه و حالت فعال اتصال: تلفن 

 زمان انتظار، زمان توقف و عادیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 حالت سخنگو: فعال          حالت گرم نگهدار: فعال  

 

 07/5/29تاریخ:     سوپ

 ساعت03/0مدت پخت:

 ADSLو  مکالمه حالت فعال اتصال: تلفن در حالت

 کنترل تلفنیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 حالت سخنگو: فعال          حالت گرم نگهدار: فعال

 

 07/5/29تاریخ:          رشته پلو

 ساعت9مدت پخت: 

 ADSLدر حالت مکالمه و حالت فعال اتصال: تلفن 

 کنترل تلفنیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعالال          حالت گرم نگهدار: حالت سخنگو: فع
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     02/5/29تاریخ:         انار آبیج

 ساعت6مدت پخت: 

 ADSLمکالمه و  تلفن در حالتحالت فعال اتصال: 

 کنترل تلفنیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعال حالت گرم نگهدار:          فعالحالت سخنگو: 

 

 02/5/29تاریخ:         پلو ته دیگ

 دقیقه95مدت پخت: 

 ADSLدر حالت مکالمه و حالت فعال اتصال: تلفن 

 تلفنی کنترلحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 حالت سخنگو: فعال          حالت گرم نگهدار: فعال  

 

 93/5/29 تاریخ:          بخارپز

 ساعت03/0مدت پخت:

 عادی حالت فعال اتصال: تلفن در حالت

 زمان انتظار، مان توقف و عادی حالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعالحالت سخنگو: فعال          حالت گرم نگهدار: 

 

 93/5/29تاریخ:         ماکارانی

 ساعت9مدت پخت: 

 ADSLو  عادیدر حالت حالت فعال اتصال: تلفن 

 کنترل تلفنیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعالال          حالت گرم نگهدار: حالت سخنگو: فع
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     90/5/29تاریخ:        آش

 ساعت8مدت پخت: 

 ADSLمکالمه و  فعال اتصال: تلفن در حالت حالت

 کنترل تلفنیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعال حالت گرم نگهدار:          فعالحالت سخنگو: 

 

 99/5/29تاریخ:         قورمه سبزی

 03/5مدت پخت: 

 ADSLدر حالت مکالمه و حالت فعال اتصال: تلفن 

 زمان انتظار، زمان توقف و عادیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 حالت سخنگو: فعال          حالت گرم نگهدار: فعال  

 

 99/5/29 تاریخ:          پلو آبکش

 ساعت9 مدت پخت:

 ADSLعادی و  حالت فعال اتصال: تلفن در حالت

 کنترل تلفنی حالت فعال استفاده از دستگاه: 

 سخنگو: فعال          حالت گرم نگهدار: فعال حالت
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     90/5/29تاریخ:           حلیم

 ساعت8مدت پخت: 

 عادی حالت فعال اتصال: تلفن در حالت

 کنترل تلفنیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعال حالت گرم نگهدار:          فعالحالت سخنگو: 

 

 90/5/29تاریخ:          بخارپز

 ساعت9مدت پخت: 

 ADSLدر حالت مکالمه و حالت فعال اتصال: تلفن 

 و عادی زمان انتظار، زمان توقفحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 حالت سخنگو: فعال          حالت گرم نگهدار: فعال  

 

 91/5/29 تاریخ:          خورشت بادمجان

 ساعت6 مدت پخت:

 ADSLمکالمه و  حالت فعال اتصال: تلفن در حالت

  کنترل تلفنیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 حالت سخنگو: فعال          حالت گرم نگهدار: فعال

 

 91/5/29تاریخ:           پلوآبکش

 ساعت9مدت پخت: 

  در حالت عادیحالت فعال اتصال: تلفن 

 زمان انتظار، زمان توقف و عادیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعالال          حالت گرم نگهدار: حالت سخنگو: فع
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     96/5/29تاریخ:           دلمه

 ساعت0مدت پخت: 

 ADSLمکالمه و  حالت فعال اتصال: تلفن در حالت

 توقف و عادیزمان انتظار، حالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعال حالت گرم نگهدار:          فعالحالت سخنگو: 

 

 96/5/29تاریخ:          سوپ

 ساعت0مدت پخت: 

 در حالت عادیحالت فعال اتصال: تلفن 

 و عادی زمان انتظار، زمان توقفحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 حالت سخنگو: فعال          حالت گرم نگهدار: فعال  

 

 97/5/29 تاریخ:          خورشت کرفس

 ساعت5 مدت پخت:

 ADSLمکالمه و  حالت فعال اتصال: تلفن در حالت

 کنترل تلفنی حالت فعال استفاده از دستگاه: 

 حالت سخنگو: فعال          حالت گرم نگهدار: فعال

 

 97/5/29تاریخ:           پلوآبکش

 ساعت9مدت پخت: 

 ADSLو در حالت عادی حالت فعال اتصال: تلفن 

 کنترل تلفنیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعالال          حالت گرم نگهدار: حالت سخنگو: فع
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     98/5/29تاریخ:           آلومسما

 ساعت5مدت پخت: 

 ADSLعادی و  فعال اتصال: تلفن در حالتحالت 

 کنترل تلفنیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعالغیر حالت گرم نگهدار:          فعالحالت سخنگو: 

 

 98/5/29تاریخ:          پلوته دیگ

 دقیقه95مدت پخت: 

 ADSLو  در حالت عادیحالت فعال اتصال: تلفن 

 زمان انتظار، زمان توقف و عادیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 حالت سخنگو: فعال          حالت گرم نگهدار: فعال  

 

 92/5/29 تاریخ:          آش

 ساعت8 مدت پخت:

 ADSLو  عادی حالت فعال اتصال: تلفن در حالت

 زمان توقف و عادیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعالغیرحالت سخنگو: فعال          حالت گرم نگهدار: 
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     03/5/29تاریخ:          انارآبیج

 ساعت6مدت پخت: 

 مکالمه  حالت فعال اتصال: تلفن در حالت

 کنترل تلفنیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 غیرفعال حالت گرم نگهدار:          فعالحالت سخنگو: 

 

 03/5/29تاریخ:          پلوته دیک

 دقیقه95مدت پخت: 

 ADSLحالت مکالمه و  درحالت فعال اتصال: تلفن 

 زمان انتظار و عادیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 حالت سخنگو: فعال          حالت گرم نگهدار: فعال  

 

 00/5/29تاریخ:         قیمه بادمجان

 ساعت6 مدت پخت:

 ADSLمکالمه و  حالت فعال اتصال: تلفن در حالت

 زمان انتظار و عادیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعالغیرحالت سخنگو: فعال          حالت گرم نگهدار: 

 

 00/5/29تاریخ:           پلوآبکش

 ساعت9مدت پخت: 

 در حالت عادی حالت فعال اتصال: تلفن 

 عادیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعالال          حالت گرم نگهدار: حالت سخنگو: فع
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     9/6/29تاریخ:         خورشت مرغ

 ساعت5مدت پخت: 

  عادی حالت فعال اتصال: تلفن در حالت

 عادیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 غیرفعال حالت گرم نگهدار:          فعالحالت سخنگو: 

 

 9/6/29تاریخ:          پلوته دیک

 دقیقه95مدت پخت: 

 در حالت مکالمهحالت فعال اتصال: تلفن 

 زمان انتظار، توقف و  عادیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعال          حالت گرم نگهدار: فعال  غیرحالت سخنگو: 

 

 0/6/29تاریخ:         قورمه سبزی

 ساعت6 مدت پخت:

 ADSLو  عادی حالت فعال اتصال: تلفن در حالت

 عادیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعالفعال          حالت گرم نگهدار:  حالت سخنگو:

 

 0/6/29تاریخ:           پلوآبکش

 ساعت9مدت پخت: 

 ADSLدر حالت مکالمه و حالت فعال اتصال: تلفن 

 عادیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعالال          حالت گرم نگهدار: حالت سخنگو: فع
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     1/6/29تاریخ:         مرغ ترش

 ساعت5مدت پخت: 

 عادی  حالت فعال اتصال: تلفن در حالت

 زمان انتظار و عادیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعال حالت گرم نگهدار:          فعالحالت سخنگو: 

 

 1/6/29تاریخ:          پلوآبکش

 ساعت9مدت پخت: 

 ADSLدر حالت عادی و حالت فعال اتصال: تلفن 

 کنترلیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعال  غیرحالت سخنگو: فعال          حالت گرم نگهدار: 

 

 5/6/29 تاریخ         حلیم

 ساعت8 مدت پخت:

 ADSLعادی و  حالت فعال اتصال: تلفن در حالت

 زمان انتظار و عادیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعالفعال          حالت گرم نگهدار:  حالت سخنگو:
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     6/6/29تاریخ:         دلمه

 ساعت0مدت پخت: 

  ADSLمکالمه و  اتصال: تلفن در حالتحالت فعال 

 زمان انتظار، زمان توقف و عادی حالت فعال استفاده از دستگاه: 

 حالت گرم نگهدار: فعال          فعالحالت سخنگو: 

 

 6/6/29تاریخ:          ته چین

 ساعت 03/9مدت پخت: 

 در حالت مکالمهحالت فعال اتصال: تلفن 

 زمان انتظار، توقف و  عادیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 حالت سخنگو: فعال          حالت گرم نگهدار: فعال  

 

 7/6/29تاریخ:         بخارپز

 ساعت6 مدت پخت:

 ADSLعادی و  حالت فعال اتصال: تلفن در حالت

 عادیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعالفعال          حالت گرم نگهدار:  حالت سخنگو:

 

 7/6/29تاریخ:           پلومخلوط

 ساعت9مدت پخت: 

 در حالت مکالمه حالت فعال اتصال: تلفن 

 زمان توقف و عادیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعالال          حالت گرم نگهدار: حالت سخنگو: فع
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     2/6/29تاریخ:         غوره مسما

 ساعت5مدت پخت: 

 ADSLو عادی  حالت فعال اتصال: تلفن در حالت

 زمان انتظار، زمان توقف و عادی حالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعال حالت گرم نگهدار:          فعالحالت سخنگو: 

 

 2/6/29تاریخ:          برنج آبکش 

 ساعت9مدت پخت: 

 ADSLو  در حالت مکالمهحالت فعال اتصال: تلفن 

 انتظار و عادی زمانحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعال   غیرحالت سخنگو: فعال          حالت گرم نگهدار:

 

 03/6/29تاریخ:         کوفته 

 ساعت8 مدت پخت:

 ADSLعادی و  حالت فعال اتصال: تلفن در حالت

 کنترل تلفنی و زمان توقفحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعالفعال          حالت گرم نگهدار:  حالت سخنگو:

 

 00/6/29تاریخ:           حلیم

 ساعت8مدت پخت: 

 ADSLدر حالت مکالمه و حالت فعال اتصال: تلفن 

 کنترل تلفنیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعال غیرال          حالت گرم نگهدار:حالت سخنگو: فع
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     09/6/29تاریخ:         قورمه سبزی

 ساعت6مدت پخت: 

  ADSLمکالمه و  حالت فعال اتصال: تلفن در حالت

 زمان انتظار، زمان توقف و عادیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعال حالت گرم نگهدار:          فعالحالت سخنگو: 

 

 09/6/29تاریخ:          پلوآبکش 

 ساعت9مدت پخت: 

 ADSLدر حالت عادی و حالت فعال اتصال: تلفن 

 زمان انتظار و عادیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعال          حالت گرم نگهدار: فعال  حالت سخنگو: 

 

 00/6/29تاریخ:         بخارپز

 ساعت0 مدت پخت:

 ADSLعادی و  حالت فعال اتصال: تلفن در حالت

 کنترل تلفنیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعالفعال          حالت گرم نگهدار:  حالت سخنگو:

 

 00/6/29تاریخ:           ماکارانی

 ساعت9مدت پخت: 

 ADSLو  در حالت عادیحالت فعال اتصال: تلفن 

 کنترل تلفنی و زمان توقفحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعالغیرال          حالت گرم نگهدار: فعغیرحالت سخنگو: 
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     01/6/29تاریخ:         انارآبیج

 ساعت6مدت پخت: 

  ADSLو  عادی حالت فعال اتصال: تلفن در حالت

 عادی زمان انتظار وحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعالغیر حالت گرم نگهدار:          فعالحالت سخنگو: 

 

 01/6/29تاریخ:          پلوآبکش 

 ساعت9مدت پخت: 

 ADSLدر حالت عادی و حالت فعال اتصال: تلفن 

 کنترل تلفنیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعال  غیرفعال          حالت گرم نگهدار: حالت سخنگو: 

 

 06/6/29تاریخ:         سوپ

 ساعت9 مدت پخت:

 ADSLو  مکالمه حالت فعال اتصال: تلفن در حالت

 زمان انتظار، زمان توقف و عادیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعالفعال          حالت گرم نگهدار:  حالت سخنگو:

 

 06/6/29تاریخ:           بخارپز

 ساعت 03/0مدت پخت: 

 ADSLدر حالت عادی و حالت فعال اتصال: تلفن 

 زمان توقف و عادیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعالال          حالت گرم نگهدار: غیرحالت سخنگو: فع
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     07/6/29: تاریخ         فسنجون

 ساعت6مدت پخت: 

  ADSLعادی و  حالت فعال اتصال: تلفن در حالت

 زمان توقف و عادیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 غیرفعال حالت گرم نگهدار:          فعالحالت سخنگو: 

 

 07/6/29تاریخ:          پلوآبکش 

 ساعت9مدت پخت: 

 ADSLو  در حالت مکالمهحالت فعال اتصال: تلفن 

 حالت انتظار و عادیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعال  غیرفعال          حالت گرم نگهدار: حالت سخنگو: 

 

 08/6/29تاریخ:         بخارپز

 ساعت9 مدت پخت:

 عادی حالت فعال اتصال: تلفن در حالت

 زمان انتظار و عادیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعالفعال          حالت گرم نگهدار:  حالت سخنگو:

 

 08/6/29تاریخ:           مخلوطپلو 

 ساعت 9مدت پخت: 

 ADSLدر حالت عادی و حالت فعال اتصال: تلفن 

 کنترل تلفنی و زمان توقفحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعالال          حالت گرم نگهدار: غیرحالت سخنگو: فع
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     02/6/29یخ:ارت           سوپ

 اعتس9مدت پخت: 

  عادی حالت فعال اتصال: تلفن در حالت

 عادیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعال حالت گرم نگهدار:          فعالحالت سخنگو: 

 

 02/6/29تاریخ:          ماکارانی

 ساعت9مدت پخت: 

 ADSLدر حالت عادی و حالت فعال اتصال: تلفن 

 عادیحالت فعال استفاده از دستگاه: 

 فعال  غیرفعال          حالت گرم نگهدار: حالت سخنگو: 
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