Una experiència

SEGURA,
SALUDABLE i
SOSTENIBLE

Què és important per a vosaltres?
INNOVACIÓ
MENÚS ATRACTIUS

SOLVÈNCIA
SEGURETAT

AGILITAT
MILLORA CONTINUA

PROXIMITAT

ESPECIALITZACIÓ

SEGUIMENT
PROJECTE EDUCATIU
FINANÇAMENT

QUALITAT

PROJECTES TÈCNICS

ALIMENTACIÓ
- Els nostres principis
- Dieta mediterrània
- Tendències gastronòmiques
- Planificació dels menús
- Matèries primeres

Els nostres
ALIMENTACIÓ

principis
Ens inspirem en els
principis nutricionals de la
dieta mediterrània.

Som exigents amb la qualitat de
la matèria primera.
Fresca i de temporada.
De proximitat.
Ecològica.

Fomentem
l'educació nutricional perquè nens
i nenes siguin consumidors adults
conscients.

Dieta
ALIMENTACIÓ

mediterrània

Els comensals gaudeixen d'una alimentació
equilibrada, sana i innovadora amb menús que
parteixen del concepte nutricional de dieta
mediterrània.
Entre les diverses propietats beneficioses per a la
salut que té, destaquem l'ús de l'oli d'oliva a les
elaboracions, les proporcions dels nutrients
principals de les seves receptes, la inclusió de
verdura i fruita de temporada i d'herbes
aromàtiques i condiments que redueixen l'ús de sal,
a part de les preparacions simples dels aliments,
que es tradueix en una dieta saludable.

Matèries
ALIMENTACIÓ

ELS PRODUCTES
DEL MENÚ

primeres
Origen vegetal

100 % oli d'oliva

Potenciem el consum d'aliments d'origen
vegetal donant protagonisme a llegums, fruita
fresca, fruits secs, verdures i hortalisses que
estaran sempre presents.

Cru (per amanir) i cuinat, ja sigui en plats
fregits, a la planxa o guisats.

Equilibri entre peix blanc i blau. Lluç,

Consum responsable

seitó, gall, castanyola, abadejo,
tonyina i calamar.

Divulguem entre els infants
el gust per menjar els
aliments quan es troben en
el seu millor moment.

Pa i cereals

Aigua

L’ús de productes menys refinats
i fins i tot de productes integrals
és una tendència coherent amb
una manera de menjar més
propera i natural.

Hidratar-se és una
aparentment senzill, però
és un costum que cal
educar.
Sense aigua no hi ha vida

A Scolarest pensem
MEDITERRÀNIAMENT

Carn

Productes làctics

Reduir el consum de carn
vermella i derivats carnis
processats és aplicar un patró
alimentari adequat.

Formen part de la nostra herència
cultural, són productes vius
essencials per a la flora intestinal i
la nostra font principal de calci.

Ús racional de la sal
Potenciem l’ús de les espècies pròpies
de la nostra cultura gastronòmica per
guanyar en salut sense perdre sabor.

A més reduïm...
La presència de plats precuinats, fregits i
arrebossats. Els aliments amb alt
contingut en sucres refinats i greixos
saturats.

Planificació
ALIMENTACIÓ

dels menús

Criteris de planificació de menús
Característiques del centre
Origen i tradició

Moments de
consum

Estacionalitat de la
matèria primera
Criteris nutricionals

Processos culinaris i
aspectes sensorials

Adaptació al
comensal

Servei de nutrició i dietètica
Format per dietistes-nutricionistes especialitzats
en alimentació de col·lectivitats. És qui dirigeix el
disseny dels menús i estableix els protocols de
treball i elaboració per obtenir propostes variades,
saludables i que venen de gust.

Planificació
ALIMENTACIÓ

dels menús
Origen i tradició

Estacionalitat de la matèria
primera

Per Carnestoltes, Sant Jordi, la festa anual de final de curs o
Nadal, entre altres dates, els comensals gaudirà d'una opció
culinària diferent i sorprenent per celebrar la festa del dia.
A gaudir-la!

Fem servir productes de temporada, locals i de
proximitat per elaborar les receptes.
Menú de Carnestoltes
Arròs de la sardina
Pit de pollastre amb
disfressa de pizza
Amanida especial
Carnestoltes de fruites

Menú de Sant Jordi
Sopa literària amb pasta
de lletres
Llibrets de Sant Jordi al
forn (llom de porc
arrebossat amb formatge)
Pastís de Sant Jordi

Planificació
ALIMENTACIÓ

dels menús

Jornades gastronòmiques

Despertem la curiositat dels infants portant-los de viatge
mitjançant
diferents
jornades
gastronòmiques
nacionals i internacionals.
D'aquesta
manera,
els
comensals
descobreixen
destinacions, llocs i racons de gran riquesa cultural.
Els comensals gaudiran cada mes d'un plat típic d'una
altra gastronomia. Aquests plats són nutricionalment
equilibrats i s'adapten a l'etapa d'edat de l'alumnat.

Planificació
ALIMENTACIÓ

dels menús

Processos culinaris i aspectes
sensorials
Els nostres xefs apliquen tècniques culinàries diverses i
saludables, amb textures, temperatures, gustos i
presentacions adaptats a l'edat dels comensals.
Tenim més de tres-centes referències de receptes
saludables i gustoses amb la seva fitxa tècnica
corresponent que en recull la composició,
gramatge i valoració nutricional.

GUARNICIONS
VARIADES

NOVES
ELABORACIONS

Patates tallades a rodelles
Curri thai de pollastre i
amb bolets, formatge
llet de coco, pollastre al
fresc amb tomàquet,
forn amb soja i mel,
amanides amb tres o més crema de pèsols i menta...
ingredients...

Criteris nutricionals
Ens basem en els grups d'aliments, les freqüències de
consum, els gramatges recomanats i les valoracions
nutricionals que requereixen i recomanen
les agències de consum estatals, autonòmiques i locals.

Llegums
Fruita
Verdures

+-

Carn vermella
Precuinats
Fregits
Arrebossats
Sucres refinats
Greixos saturats

Ús racional de la sal i per beure, només aigua.

Estem alineats amb la NAOS
(estratègia per a la nutrició,
activitat física i prevenció de la
obesitat).

Planificació
ALIMENTACIÓ

dels menús
Cada dia servim

Dietes especials
Ens adaptem als alumnes que necessiten una alimentació alternativa.

8.000
DIETES ESPECIALS

COSTUMS CULTURALS

COMENSALS CELÍACS:

I RELIGIOSOS

Menús sense gluten

Sense porc
Kosher

COMENSALS AMB ALGUNA AL·LÈRGIA

Vegetarià…

O INTOLERÀNCIA
Al peix, marisc, ou…

DIETES TOVES
OCASIONALS

OPCIONS VEGETARIANES
Per a qui vulgui eliminar o

DIETES TERAPÈUTIQUES

reduir el consum de carn a la

PER A LA DIABETIS, EL SOBREPÈS...

dieta.

Scolarest i FACE, units en la millora de la
qualitat de vida de les persones celíaques.

ALIMENTACIÓ

Menús mediterranis saludables
NOMÉS AMB OLI D'OLIVA

El nostre compromís és oferir una alimentació

saludable y sostenible als nens i nenes dels
menjadors escolars on Scolarest hi presta el
servei.
Hem arribat a un acord amb la Interprofessional

de l'Oli d'Oliva perquè la nostra proposta
gastronòmica, basada en la dieta mediterrània,
es vegi reforçada amb unes receptes
elaborades únicament amb oli d'oliva d'origen
espanyol.

ALIMENTACIÓ

Els nostres proveïdors

Els comensals gaudeixen d'una gastronomia saludable i sostenible perquè apliquem un procés d’homologació
exhaustiu als proveïdors de matèria primera.
Disposem de:

PROVEÏDORS LOCALS
Donem suport a la contractació i el desenvolupament
econòmic local.

PRODUCTE FRESCOS I DE TEMPORADA
Ja són el 80 % dels aliments del menú.

PRODUCTES DE PROXIMITAT Km0
Aprofitem la riquesa dels aliments de la nostra terra.

COMPRA EN ORIGEN
Reduïm la petjada de carboni per complir amb els objectius
de sostenibilitat.

PROVEÏDORS DE PRESTIGI
Garantim un servei de qualitat comprant també a grans
marques.

L’equip de compres
Gestiona la cartera de proveïdors. El
procés d’homologació, les auditories i els
controls de qualitat i seguretat alimentària
que fem als nostres proveïdors donen als
comensals la garantia màxima de
traçabilitat. Això ens converteix en
referents en alimentació saludable, segura
i sostenible.

ALIMENTACIÓ

Proveïdors locals

I amb finalitat social

GIRONA
LLEIDA

BARCELONA

TARRAGONA

CONNECTATS

amb la

comunitat educativa

NPS I QBR
L'NPS és un sistema i un indicador que mesura la
satisfacció del client, en aquest cas, de la
comunitat escolar.
La QBR és una reunió semestral de supervisió de
l'execució.
L'aplicació de les tècniques NPS i QBR ens permet
millorar el servei contínuament.
(Més informació a la pàg. 49)

COMUNICACIÓ EN LÍNIA
La comunitat escolar té a la seva disposició
diferents vies de comunicació digital: la web
Scolarest, aplicació mòbil, intranet, xarxes socials
i grups de Whatsapp.
@scolarest_es
CompassGroupEspañaOficial

www.scolarest.es

Projecte educatiu

https://fishrevolution.es

CONNECTATS

amb la

societat

JUNTS AMB ACNUR I WORLD CENTRAL KITCHEN PER UCRAÏNA
A Compass Group hem iniciat la campanya "Junts per Ucraïna"
formada per diferents accions destinades a ajudar els refugiats
ucraïnesos.
Per una banda, la nostra cuina central d'IFEMA ha elaborat un total de
51.000 racions d'estofat de vedella i pollastre amb patates que hem
pasteuritzat per enviar-ho tot a les fronteres ucraïneses i que un cop
allà, World Central Kitchen, la organització sense ànim de lucre del xef
José Andrés les regeneri. L'esforç i la mobilització per part del nostre
equip d'IFEMA ha fet possible aquesta acció solidària durant tres
setmanes consecutives que ha generat 2.400 racions diàries. L'equip
de compres i logística s'ha encarregat de posar a la seva disposició els
materials i ingredients necessaris per fer aquesta producció massiva.
A aquesta acció s'hi suma la recollida d'aliments, roba d'hivern i
medicines que hem dut a terme a les nostres oficines i en molts
centres on treballem (escoles, empreses i hospitals). Els nostres equips
han classificat les donacions en caixes i camions, el quals s'han
encarregat de transportar i lliurar la càrrega als territoris afectats. En
total, més de 118.100 kg d'aliments, 4 palets de roba d'hivern nova i
2.000 kg de farmacioles, venes i medicines que s'han pogut obtenir
gràcies a la unió entre Compass Group i la Fundació per a la
Cooperación Solidaria.
A més, hem obert als nostres equips, clients, proveïdors i col·laboradors
una donació per recaptar fons que es destinaran als programes que
desenvolupen sobre el terreny l'ACNUR i World Central Kitchen.

CONNECTATS

amb la

societat

DIA DEL CÀNCER
La metàstasi continua sent responsable del 90 % de les
morts de càncer. A Scolarest hem volgut contribuir a
combatre-la recaptant fons per a la investigació.
Enguany, hem triat l'Institute for Research in Biomedicine
de Barcelona, dedicat a la investigació fonamental en
biomedicina. El programa de càncer de l'IRB centra els
esforços en conèixer els processos moleculars, cel·lulars i
fisiològics que condueixen al càncer i la seva complicació
més mortífera, la metàstasi. L'estudi detallat dels
mecanismes responsables de la transformació maligna i de
la relació entre les cèl·lules mare i el càncer milloraran les
possibilitats de trobar solucions i, per tant, tindran una
importància significativa en la vida dels pacients.
Des del 31 de gener i fins al 6 de febrer portem una oferta
gastronòmica deliciosa als nostres hospitals. Aquests dies,
qualsevol usuari de la cafeteria pot fer una donació en pagar
amb targeta la seva consumició. A més, el 4 de febrer, el Dia
Mundial del Càncer, els usuaris van poder comprar el got
Fruita de l'esperança.

