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Tisztelt Szülők!

2017. szeptember 01. napjától Eger városban intézmények gyermekétkeztetési feladatait a TS

Gastro kft. látja el.

A  feladatellátás,  magába  foglalja  a  speciális  diétát  igénylő  gyermekek  ellátását  is.

 Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a megrendelőnél diétás étrendet igénylő, óvodás-iskolás

gyermekek  részére  csomagolt,  egyszeri  étkezést  (ebéd)  biztosítunk.  Társaságunk  mindent

megtesz annak érdekében, hogy a gyermek számára mind mennyiségi, mind tápanyag –és

energia  bevitel  szempontjából  minőségi  közétkeztetés  valósuljon  meg.  Minőséget

rendszeresen ellenőrizzük, hogy minden esetben a legízletesebb ételeket prezentálhassuk. 

Elkötelezetten  hiszünk  abban,  hogy  az  étkeztetési  szolgáltatás  minősége  kiemelkedően

fontos gyermekeink egészséges fejlődése szempontjából,  így szolgáltatásunk minőségét az

alábbi tanúsítványok is garantálják: MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 22000, MSZ EN ISO 14001,

MSZ 28001; BS OSHAS 18001. Étlapjaink változatosak, a főfogások tekintetében a hónapon

belüli  ismétlődést  lehetőség  szerint  kerüljük,  ezzel  is  hozzájárulva  a  gyermekek  minél

szélesebb körű gasztronómiai jártasságának kialakulásához.

A  konyhán  dietetikus  által  összeállított  étrend  készül,  az  előírásoknak  megfelelő  módon.

Jelenleg 4-féle étrend készítését vállalja: gluténmentes, tej-és tojásmentes, cukorbeteg, teljes

diétás  étrend.  Az  igényelt  étrend típusok változtatása  megrendelő  és  szolgáltató előzetes

egyeztetése  alapján  lehetséges.  Az  egyes  étrendek  mennyiségi  megoszlása  a  beérkezett

igények alapján folyamatosan módosulhat.

A Szolgáltató az ebédet legkésőbb 10 óráig elkészíti és szállításra kész állapotban, műanyag,

mikrózható dobozba csomagolva (személyre szólóan) adja át a Gyermekjóléti és Bölcsődei

Igazgatóság kiszállítást végző munkatársának az óvodás korú gyerekek részére, az iskolásokét

pedig a saját dolgozónk szállítja el. 

Diétás alapanyagainkat úgy választjuk meg, hogy az a diétának megfelelően az adott allergént

ne  tartalmazzák.  Húskészítmények  közül  a  Kométa  és  a  Kedvenc  Ízek  allergénmentes

teremékei  közül  választunk.  Lisztek  tekintetébe  a  sűrítésre  gluténmentes  rizs  és

kukoricalisztet  használunk.  Tészták  tekintetében  a  Cornito  tésztáiból  készítjük  ételeinket.

Fűszerezéshez szárított zöldfűszereket használunk. 

A  TS  Gastro  Kft.  az  ország  egész  területén  15  városban,  több  mint  20  ezer  gyermek

étkezéséről gondoskodik. 
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Cégünk  a  szolgáltatást  igénybevevők  felé  közvetlen  kommunikációt,  kapcsolattartást  tesz

lehetővé. Ez azt jelenti, hogy társaságunk lehetőséget biztosít a gyermekek szülei számára,

hogy az étkezéssel kapcsolatban közvetlenül felvegyék a kapcsolatot kollégáinkkal. 

Fő célul tűztük ki, hogy minél több egri gyermek számára tudjunk választékos és minőségi

szolgáltatást nyújtani. 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a diákétkeztetéssel  kapcsolatos előírásokat betartja,  a

heti étlapterv megtekintését lehetővé teszi a Megrendelő részére.

Albertirsa, 2017. 08. 31. 

Üdvözlettel:  Mészáros Zsanett 
Dietetikus
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