Junts fem créixer als teus petits
superherois.
Fem front a la nova normalitat.

Aquests són els
nostres súperpoders:

A Aramark apliquem protocols certificats per lluitar contra la COVID-19 pel que
podem garantir que els menjadors escolars són espais segurs.
Els teus fills estan vivint un moment sense precedents en el que hem d'aconseguir que
s'adaptin de la millor manera i puguin seguir creixent i aprenent de forma segura. Per a
això apliquem mesures seguint les recomanacions de sanitat i també se les fem complir
als nostres proveïdors. Les mesures inclouen instal·lacions, cuines, menjadors, personal de
servei i monitoratge per garantir la seguretat de tots, tant la dels vostres petits com la de
tots els treballadors.
• Ens adaptem als requeriments de cada comunitat.
• Ampliem torns o espais de menjador per garantir una distància segura.
• Mantenim com sempre una estricta neteja i desinfecció dels materials
utilitzats (coberts, safates, etc.) així com dels espais entre torn i torn.
• Indiquem als alumnes les mesures establertes mitjançant cartelleria específica
o a través dels monitors.
• Noves activitats lúdico-educatives sobre higiene per prevenir el contagi.

•

Escollir aliments
d’excel•lent qualitat.

•

Disposar d’un equip
d’experts nutricionistes.

•

Transmetre als més petits la
importància de seguir una
alimentació saludable

•

Apliquem protocols
certificats de seguretat.

Per a més informació sobre les noves mesures de seguretat consulta la nostra web: www.elgustdecreixer.cat

Un gran poder comporta una gran nutrició.
Els més petits es mereixen l’alimentació més completa
i variada. Per això, a Aramark oferim:
•
•
•
•
•

Oferta gastronòmica variada i de qualitat.
Menús equilibrats nutricionalment.
Atenció a dietes especials (intoleràncies i al·lèrgies).
Jornades gastronòmiques.
Àpats especials en dies assenyalats com Nadal o fi de
curs.

Benvingut a la nostra comunitat digital.
Amb la nostra WEB
www.elgustdecreixer.cat i APP
GRATUÏTA “El Gust de Créixer”,
disposaràs d’un espai ple de material
per ensenyar als més petits uns
bons hàbits mentre es diverteixen.
Una eina perfecta per coordinar
nutricionalment els àpats dins
i fora del menjador.
•
•
•
•

Recomanacions per a una dieta
equilibrada.
Menús mensuals.
Receptes saludables.
I molt més.

Els ingredients especials
que ens fan únics.
•

Proveïdors homologats de primeres
marques.

•

Menús que segueixen les
recomanacions de l’OMS i l’Estratègia
NAOS.

•

Cada dia donem de menjar a més de
120.000 escolars a tota Espanya.

•

50 anys d’experiència i presència en
19 països.

•

Un equip de més de 8.000
professionals en contínua formació.

•

Programa Educatiu “Vida Saludable”
supervisat per un comitè mèdic.

L’aventura d’aprendre menjant.
Volem convertir l’hora del dinar en una aventura educativa mitjançant jocs i activitats. Per a això, hem desenvolupat el programa
educatiu “Vida Saludable”, que té com a finalitat l’educació per a la salut. El programa pedagògic compta amb més de 4.500
monitors propis que posen en marxa diferents activitats educatives al menjador escolar: tallers, jocs, cursos educatius ... Sempre
amb l’objectiu de divertir-se alhora que aprenen com portar una alimentació i uns hàbits saludables.

www.elgustdecreixer.cat

