المطعم "بالمايير"
La ristorazione al Meyer

عندما يساعد الغذاء على العالج
Quando il cibo aiuta la cura

وجبات لألطفال وللفتيان المقيمين بالمستشفى /

I pasti per i bambini e i ragazzi ricoverati

في المنزل أو في المدرسة أو خالل اإلجازة ،الفطور والغداء والعشاء هي لحظات مهمة؛ تعطي إيقاعا لليوم ولها تأثيرا يبعث
على اإلطمئنان .في المستشفى تكتسب الوجبة معنى خاصا ألن الطعام جزء ال يتجزأ من العالج.
تعتبر التغذية السليمة عامال صحيا فائق األهمية ،والخصائص الغذائية لألطعمة تمثل "عنصرا" ثمينا في عملية الشفاء .في
وجود أمراض معينة يصبح للتغذية دورا في بلوغ أهداف عالجية محددة ،بحيث يمكنها أن تساعد في عالج المضاعفات.
لهذه األسباب طلبنا من الشركة التي تزود األقسام والمطعم بالوجبات أن تستخدم المنتجات ذات جودة عالية ويمكن رصد
مصدرها ،مع تفضيل األطعمة الموسمية والبيولوجية .بالفعل يتم اإلشارة على قائمة األطباق ( )menùإلى ما إذا كانت المواد
الغذائية طازجة أو مجمدة أو بيولوجية.
عندما يكون النظام الغذائي غير مقيد ،يمكن اختيار وفقا لما تتضمنه قائمة األطباق ( ،)menùأما إذا كان ضروريا اتباع حمية
غذائية خاصة ،فستقوم اخصائية التغذية التابعة لمستشفى "المايير" بتوضيح األسباب وراء تفضيل بعض األطعمة عن غيرها.
نحن نركز على القيمة التربوية للمطعم بالمستشفى وعلى جودة الخدمة والسالمة الغذائية للوجبة مع احترام الثقافة الغذائية
المحلية وبطبيعة الحال على ارضاء الذوق ،وبالتالي ...
شهية طيبة !
اإلدارة
/

I pasti per i genitori e/o accompagnatori

الوجبات للوالدين و المرافقين
مظعم ماير ،تمشيا مع خصائص الجودة في المستشفى ،متاح لآلباء واألمهات ومرافقي األطفال في المستشفى.
يمكن لألمهات المرضعات (للسنة األولى من عمر الطفل) أن يأكلن مجانا من خالل تقديم تذكرة خضراء إلى صندوق المطعم
المستلمة من موظفي القسم.
يتلقى الوالد (أو مقدم الرعاية) الذي يرغب في تناول وجبة في المطعم  ،من موظفي القسم ،تذكرة حمراء التي يجب تسليمها
إلى أمين الصندوق مع دفع .4 €
يمكن ألفراد األسرة اآلخرين تناول الطعام في المطعم من خالل تسليم تذكرة صفراء التي تم جلبها من شباك  box-urpمع
دفع € 05,6؛ من االثنين إلى الجمعة ال يسمح بالدخول إال بعد الساعة  04:66و السبت واألعياد خالل ساعات العمل.
في حاالت خاصة يمكن للوالد أن يأكل داخل القسم مع دفع  € 0،,6في وقت الحجز في المطعم.
يمنع في كل األحوال تناول الطعام داخل أجنحة اإلنعاش والرعاية المركزة و تحت المركزة لحديثي الوالدة وعلم
األعصاب.
للتذكير /

Da ricordare

وجبات الطعام التي يتم تناولها بمطعم المستشفى أو بالقسم يجب دفع ثمنها مباشرة بمطعم المستشفى.
مطعم المستشفى مفتوح  7أيام على  .7وجبة الغداء خالل أيام العمل تكون من الساعة  11.45إلى الساعة  15.00والسبت
واألحد وأيام العطل من الساعة  12.15إلى الساعة  .14.00وجبة العشاء ،جميع األيام ،من الساعة  19.30إلى الساعة .20.30
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