Catering dla szkół i
przedszkoli
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
„Nasza Szkoła” z Przedszkolem
ul. Ciołkowskiego 10
80-463 Gdańsk

tel. 515-376-420
email: info@nasza-szkola.edu.pl

Szanowni Państwo,
Jesteśmy firmą cateringową wyspecjalizowaną w obsłudze jednostek edukacyjnych i opiekuńczych.
Naszym nadrzędnym celem jest serwowanie prawidłowo zbilansowanej, świeżej i naturalnej żywności bez
dodatku barwników, konserwantów i sztucznych substancji słodzących. Doświadczenie, które posiadamy z
żywieniu dzieci i młodzieży, sprawia, że jesteśmy w stanie zaspokoić nawet najbardziej wyszukane gusta.
Posiadamy doświadczony zespół, doskonałe zaplecze kuchenne i techniczne, a każdy etap produkcji jest
koordynowany przez doświadczonego dietetyka.
Proponujemy Państwu zarówno całodzienne wyżywienie jak również możliwość zamawiania
poszczególnych posiłków z osobna w kombinacji dopasowanej do Państwa potrzeb.

Oferta cateringowa dla jednostek edukacyjnych.
Serwowane przez nas posiłki są zdrowe i pełnowartościowe, gdyż:
- Używamy produktów tylko najwyższej jakości.
- Potrawy przygotowywane są tylko na naturalnych produktach
- Zawierają świeże sezonowe owoce i warzywa oraz pełnoziarniste produkty zbożowe
- Posiłki przygotowujemy na bieżąco
- Korzystamy z usług lokalnych dostawców co gwarantuję wysoką jakość i świeżość produktów
- Nie korzystamy z żywności przetworzonej i z gotowych dań mrożonych

Nasza kuchnia spełnia wszelkie wymagania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, mamy wdrożony system
jakości HACCAP.

W ramach usług firma gwarantuje:
- opracowanie jadłospisu przez dietetyka zgodnie z obowiązującymi normami dla żywienia dzieci w wieku
szkolnym i przedszkolnym określonymi przez Instytut Żywności i Żywienia
- opracowanie diet specjalnych i eliminacyjnych
- przygotowanie posiłków zgodnie z normami i przepisami prawa
- transport w pojemnikach cateringowych zbiorczych (termoporty) lub opakowaniach jednorazowych
zgrzewalnych
- dostawę dań własnych środkiem transportu zgodnym z wymogami SANEPIDU

Firma działa na podstawie Decyzji nr SE.HŻ-10/46154/109/826/EO/10 wydanej przez Państwowy
Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gdańsku.

Przykładowy jadłospis I
Poniedziałek
Zupa jarzynowa na wywarze mięsnym z ziemniakami i natką pietruszki
Ziemniaki z koperkiem
Zrazik wieprzowy w sosie pomidorowym
Surówka z kalarepki
Wtorek
Zupa pomidorowa na wywarze mięsnym z ryżem i natką pietruszki
Ziemniaki z koperkiem
Pierś drobiowa w cieście naleśnikowym
Mizeria ze śmietanką
Środa
Zupa barszcz czerwony na wywarze mięsnym z ziemniakami i natką pietruszki
Naleśniki z twarogiem i rodzynkami
Polewka jogurtowo-waniliowa

Czwartek
Zupa brokułowa na wywarze mięsnym z ziemniakami
Kasza jęczmienna na sypko
Potrawka z kurczaka w jarzynach
Sałata w sosie jogurtowo-koperkowym
Piątek
Zupa jarski ogród smaku z fasolką szparagową na wywarze mięsnym
Ziemniaczki z koperkiem
Kotleciki rybne z morszczuka w sosie pomidorowym
Surówka z kapusty kiszonej z marchewką

Ogólne wytyczne tygodniowych jadłospisów.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2015 w sprawie żywienia zbiorowego
dzieci i młodzieży opracowane menu dla szkół zawiera m.in..:
- trzy lub więcej porcji surowych warzyw w posiłkach obiadowych w tygodniu;
- trzy lub więcej różnych warzyw w posiłkach obiadowych w tygodniu;
- jedną lub więcej porcji owoców w posiłkach obiadowych (dot. podwieczorków);
- porcję ryby raz w tygodniu;
- nie więcej niż jedną porcję smażoną w tygodniu (nie dotyczy pieca konwekcyjnego);
- w ciągu tygodnia różne produkty zbożowe: kaszę, makarony oraz ziemniaki do II dania

Przykładowy jadłospis II
Poniedziałek
Rosół na wywarze mięsnym z makaronem i natką pietruszki
Ziemniaki z koperkiem
Pierś z kurczaka gotowana w sosie brokułowym
Marchewka z groszkiem
Wtorek
Zupa barszcz biały na wywarze mięsnym z ziemniakami i natką pietruszki
Pierogi leniwe z twarogiem i sosem truskawkowym
Środa
Zupa krem z zielonego groszku z grzankami
Ryż na sypko
Potrawka z indyka w sosie słodko-kwaśnym z brzoskwiniami
Surówka z białej kapusty z koperkiem

Czwartek
Zupa ogórkowa na wywarze mięsnym z ziemniakami
Ziemniaki z koperkiem
Roladki schabowe nadziewane warzywami w sosie śmietankowo-ziołowym
Buraczki na ciepło
Piątek
Zupa marchewkowa na wywarze mięsnym z ryżem i natką pietruszki
Ziemniaczki z koperkiem
Filet z dorsza w panierce
Surówka wielowarzywna z oliwą

