
 

 MEYER طعم م

الشفاء في الطعام يساعد عندما  

 

 المستشفى في والمراهقين األطفال وجبات

 .مطمئن تأثير ولها لليوم إيقاًعا تعطي فهي،  مهمة لحظات والعشاء والغداء الفطور عتبري اإلجازة في أو المدرسة في أو المنزل في

 .الرعاية من يتجزأ ال جزء الطعام ألن خاًصا معنى الوجبة تكتسب،  المستشفى في

ً  عاملً  السليمة التغذية تعتبر ً " لألطعمة الغذائية الخصائص وتصبح عادي غير صحيا ً " مكونا  .الشفاء عملية في ثمينا

 .المضاعفات من الوقاية في يساعد أن ويمكن محددة علجية أغراًضا الغذائي التدخل يفترض،  معينة أمراض وجود ظل في

 ، مصدرها تتبع يمكن الجودة عالية منتجات استخدام والمقصف لألجنحة الطعام وجبات تقدم التي الشركة من طلبنا ، األسباب لهذه

 .العضوية أو المجمدة أو الطازجة األطعمة إلى القائمة تشير ، الواقع في. والعضوية الموسمية األطعمة تفضيل مع

 غذائي نظام اتباع الضروري من كان إذا بينما ، الطعام قائمة عرض على بناءً  االختيار يمكن ، مجانًيا الغذائي النظام يكون عندما

 .غيرها على األطعمة بعض تفضيل سبب ويشرح  Meyer في التغذية اختصاصي يتدخل ، معين

 ثقافة احترام وعلى ، للوجبة الغذائية الصلحية وعلى ، الخدمة جودة وعلى ، المستشفى في للتموين التعليمية القيمة على نركز نحن

 .الذوق إرضاء على الواضح ومن ، المحلية الطعام

 !شهية وجبة لك أتمنى

 االتجاه

 

 الرعاية مقدمي أو/  و للوالدين وجبات

 
  الجناح في مباشرة ، الكانتين موظفي قبل من المرافق/  للوالد( سلة) الوجبات توصيل خدمة تتوفر. 

  10.45 الساعة من،  يوم كل،  بالمقصف النقدي الدفع مكتب من الوجبات قسائم شراء الضروري من،  الخدمة الستخدام 

 .15.30 الساعة إلى 14.45 الساعة ومن 11.45 إلى

  يورو 5.00 الوجبة تكلفة. 

  بالمقصف النقدي الدفع مكتب في مباشرة المستخدمة غير القسائم استرداد ويمكن متعددة قسائم شراء يمكن. 

  وفاكهة وخبز ماء ، اختيارك من طبقتين من السلة تتكون. 

  اإليصال تسليم عند المرافق/  الوالد على الجناح في الموجودة السلة بتوزيع المقصف طاقم يقوم. 

 

 للتذكر

 .بالمقصف النقدي الدفع مكتب في مسبقًا الوجبات قسائم شراء طريق عن الجناح في المستهلكة الوجبات ثمن دفع يجب

 إلى 14.45 ومن 11.45 إلى 10.45 من السبت إلى االثنين من يوم كل: يلي كما هي القسائم لشراء النقدي الدفع مكتب عمل ساعات

15.30. 
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