Velenje, 2015

Predstavitev - ponudba za dostavo malic
Spoštovani!
Slabe prehrambne navade slabijo naš imunski sistem. Pri neredni in premalo pestri prehrani nam peša
zdravje, počutimo se slabo, posledično pa nam upada fizična moč. Lačen delavec je nezadovoljen in svoje
delo opravlja slabše, kot bi želeli.
Delavec, ki vestno dela vsak dan, potrebuje zdravje in energijo. Redna in pestra prehrana je vir zdravja in
energije. Zato v našem podjetju skrbimo, da delavci niso lačni.
Priprava dobrega in zdravega obroka zahteva strogo upoštevanje standardov, ki veljajo v gostinstvu. Naša
ponudba temelji na bogatih izkušnjah, strokovnem znanju, dobri opremi in veliki skrbi za zdravje in počutje.
Gorenje Gostinstvo že petdeset let pripravlja tople malice za zaposlene v poslovnem sistemu Gorenje, in ne
samo za Gorenje, tudi za številna večja in manjša podjetja v naši bližnji in daljni okolici.
Dnevno pripravimo več kot štiri tisoč malic, pretežno za zaposlene v gospodarstvu na območju Šaleške in
Savinjske doline ter na območju Celja, preko tisoč malic pa skuhamo za srednješolske in druge javne
zavode.
Naše osnovno vodilo pri pripravi malic je slogan: »Ko je malica skoraj že kosilo«. Dnevno pripravimo tri
osnovne menije in dodatno ponudbo jedi, za katere se dogovorimo z naročniki.
Ko je malica skoraj že kosilo

1. Mesni meni

2. Meni - naravno in lahko

3. Enolončnica s sladico

Pri sestavi tedenskega jedilnika se kar najbolj prilagajamo željam ter navadam naših naročnikov. Poleg
uravnotežene prehrane upoštevamo še količinsko zaporedje jedi in kulinarična pravila.
Opis osnovnih menijev
Meni 1 – Mesni meni
Prvi meni je energetsko bogat z beljakovinami, vsebuje pa tudi različne druge hranljive snovi v priporočljivem
razmerju. Namenjen je zaposlenim, ki opravljajo fizična dela.
Meni 2 - Naravno in lahko
Pri sestavi tega menija se izogibamo ostrim začimbam, cvrtju, beli moki. Prednost imajo lahko prebavljive
beljakovine, na primer ribe, sveža zelenjava, naravne juhe, pogosto pa na jedilnik uvrstimo tudi jedi, ki jih
imajo zaposleni radi.
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Meni 3 – Enolončnica s sladico
Tretji dnevni meni je praviloma jed na žlico, ki ji dodamo jogurt ali sezonsko sadje, neredko pa jed spremlja
slaščica iz naše slaščičarne.
Če pa kdo na dnevnem jedilniku nikakor ne najde primerne jedi zase, mu je vsak dan na voljo še vitaminski
krožnik, sestavljen iz sveže zelenjave z okusnim prelivom ali sendvič paket.

Vitaminski krožnik

Sendvič paket

Dodatna ponudba
Ljudje imamo različne prehranske navade. Nekatere jedi imamo radi in si jih večkrat želimo na krožniku.
Zato v Gorenju Gostinstvu naročnikom malic zagotavljamo možnost za dostavo dodatne ponudbe, ki pa je v
vsakem podjetju po obsegu različna. Dodatno ponudbo sestavimo po ogledu prostorskih in tehničnih
možnosti v posameznem podjetju ali zavodu.
Dodatna ponudba zajema naslednje možnosti:
1.
2.
3.
4.
5.

Klasična pica z jogurtom ali solato
Hamburger ali burek in solata
Puranji zrezek na žaru, priloga in solata
Svinjska pečenka, priloga in solata
Paket svežega sadja (sadna malica)

Prijazna presenečenja
V Gorenje Gostinstvo verjamemo, da je pomembno ohranjati naše naročnike zadovoljne, zato smo se
odločili, da bomo naše abonente občasno presenetili. V ta namen pripravljamo dve novosti:
-

Meni – kuhar priporoča
Meni bo sestavljen iz novih ali tradicionalno priljubljenih jedi, pripravljenih po preverjenih receptih
znanih kuharskih mojstrov.
Sladka presenečenja

Upamo, da je naša ponudba dovolj pestra, da nas izberete kot najboljšega ponudnika. Veselimo se
sodelovanja z Vami!
Ne pozabite obiskati naše spletne strani http://www.gorenjegostinstvo.si/
Na njej boste našli vse podatke o Gorenju Gostinstvu, d.o.o., zanesljivo tudi takšne, ki Vam bodo prišli prav,
kadar boste potrebovali druge gostinske storitve, seveda pa smo Vam za dodatna pojasnila vedno na voljo.
Telefon: 041 726 165 Peter Podvratnik.
S prijaznimi pozdravi,
Gorenje Gostinstvo, d.o.o.
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