
Catering 
dla żłobków, przedszkoli i szkół

Zawsze zdrowo i na czas



Dlatego też nasza firma cateringowa przygotowuje posiłki
wyłącznie ze świeżych produktów minimalnie przetworzonych bez
dodatku konserwantów, sztucznych barwników oraz wzmacniaczy
smaku. W procesie produkcji używamy tylko naturalne przyprawy.
Jadłospisy zaś tworzone są w oparciu o wytyczne Instytutu
Żywności i Żywienia oraz na piramidzie żywienia, którą zaleca
WHO (Światowa Organizacja Zdrowia). Dbamy nie tylko o walory
smakowe ale gwarantujemy zdrowe, pożywne i urozmaicone
jadłospisy dla naszych dzieci.

 
Okres dzieciństwa to czas kształcenia nawyków żywieniowych
dlatego tak ważne jest odpowiednie i prawidłowo zbilansowane
menu naszych dzieci. Wpływa on na rozwój dziecka, zachowanie
zdrowia oraz sprawność fizyczną i umysłową w każdym okresie
życia. 

 

Oferta Cateringu 

Zdrowo i różnorodnie

Doświadczenie i specjalizacja

Jesteśmy firmą cateringową specjalizująca się w dostarczaniu
posiłków dla żłobków i przedszkoli. Istniejemy od października
2018 roku, nasza kuchnia znajduje się w Sosnowcu na ul.
Żeromskiego 7.
       
Dowozimy posiłki do ponad 50 placówek na terenie Sosnowca,
Katowic, Siemianowic Śląskich, Mysłowic, Jaworzna, Bytomia,
Piekar Śląskich, Radzionkowa, Dąbrowy Górniczej, Będzina,
Gliwic, Tarnowskich Gór, Świętochłowic.
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Cena całodziennego wyżywienia to od 13,00 zł do 16,00 zł
od osoby w zależności od ilości zamawianych posiłków. Do
wszystkich naszych klientów podchodzimy w sposób
indywidualny, ściśle współpracując z kadrą kierowniczą
placówek oświatowych, a także uwzględniając wszelkie uwagi
i potrzeby rodziców i dzieci.



Świeżość, szybkość i elastyczność
Dostarczamy posiłki w 2 razy dziennie (śniadanie, obiad z
dresem). Posiłki są przygotowywane tuż przed pakowaniem i
przewożone w specjalnych termoizolacyjnych opakowaniach,
dzięki czemu docierają zawsze ciepłe.

Zezwolenia sanepidu i transport
Posiadamy zezwolenia Sanepidu na przygotowywanie i
dostarczanie posiłków. Okazujemy się stosownym zezwoleniem
z Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej na
przygotowywanie żywienia zbiorowego i cateringu, a także
mamy samochody przystosowane do przewożenia.

Jadłospis z uwzględnieniem alergenów i wartości
kalorycznych
Tworzymy i przesyłamy jadłospis z uwzględnieniem alergenów i
wartości kalorycznych Tworząc jadłospisy na stałe
współpracujemy z dietetykiem, który wylicza zapotrzebowania
na kalorie oraz składniki odżywcze odpowiednie dla dzieci.

Odbieramy odpady pokonsumpcyjne
Wiemy jakie są potrzeby naszych klientów. Możemy zawrzeć w
umowie również odbiór odpadów.

Składujemy próbki jedzenia dla Sanepidu
Obecnie w przepisach prawnych nie ma obowiązku
przechowywania próbek jedzenia, ale tworzymy dodatkowe
zabezpieczenie.

Uwzględniamy diety
Dzieci często mają różne diety bezmleczne, bezglutenowe,
wegetariańskie, są one u nas przygotowywane codziennie wraz
z jadłospisem, ale uwzględniamy też indywidualne wykluczenia,
mamy też doświadczenie w prowadzeniu diety PKU.

 

Oferta dla żłobków, przedszkoli i szkół
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Nowoczesny sprzęt gastronomiczny
Potrawy przygotowujemy w piecach konwekcyjno-parowych
dzięki czemu zachowują dobry smak i wartości odżywcze. Mamy
na wyposażeniu formiarkę do kotlecików, pierogarkę. Mięso
mielimy nam miejscu. Gotujemy 500 litrowym w kotle warzelnym.
Wszystko to pozwala gotować gospodarnie i potrafimy zachować
dobry stosunek jakości do ceny.

Jakość posiłków
Jedzenie jest przygotowywanie z wysokiej jakości produktów,
mamy swoich zaufanych dostawców. Sami przygotowujemy
dietetyczne wędliny, pasztety, pasty, zakwas na żurek. Pieczywo
jest codziennie świerze prosto z piekarni. Staramy się zachować
równowagę pomiędzy tym co lubią dzieci a tym co zdrowe.

Aplikacja - specjalna oferta dla szkół i sieci
Wdrożyliśmy specjalną aplikacje do zarządzania i rozliczania
opłatami za posiłki bezpośrednio z rodzicami. Dzięki aplikacji
każdy rodzic reguluje płatności za posiłki bezpośrednio w naszej
firmie cateringowej, a także ma możliwość zrezygnować z
posiłku w dniu nieobecności swojego dziecka.
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oferujemy prowianty na wycieczki,
dostarczamy dodatkowe posiłki na imprezy, spotkania z
rodzicami,
organizujemy warsztaty zdrowego żywienia z dziećmi.

Oprócz kompleksowych usług cateringowych dla żłobków i
przedszkoli: 

Marta Sokolnicka
tel. 571 295 315      

Usługi dodatkowe
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Kontakt i szczegółowe informacje

catering@3swinki.pl  

www.3swinki.pl 

fb.com/3swinki

Catering Trzy Świnki
Sosnowiec, ul. Żeromskiego 7 

Zapraszamy 
do współpracy
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