
התזונה  כשנפלאות 
 מגיעה למפעל



 מה בתפריט

 סיכום מצגת הכרות עם הנפשות הפועלות



.מזון והסעדה בכל חלקי הארץ, הנה חברה משפחתית המייצרת ומספקת שירותי קייטרינג, מ"התזונה בענפלאות 

 .2013הוקמה בשנת החברה 

 .י משגיחי כשרות בירושלים"ומפוקח בנוסף עהכשר למהדרין י החברה הינו "המיוצר עהאוכל 

 .  ומהמשובחים הנמצאים כיום בשוקמחומרי גלם טריים י החברה עשוי "המיוצר עהמזון 

מאפשרים לחברה לספק קשת רחבה של תפריטים  , יועציה השונים והמפעל המודרני המשופץ, עובדיה, החברהניסיון 

 .מגוונים וסגנונות מזון שונים

מאפשרים לחברה לספק קשת רחבה של תפריטים  , יועציה השונים והמפעל המודרני המשופץ, עובדיה, החברהניסיון 

 .מגוונים וסגנונות מזון שונים

 .פרווה ובשריכריכים ומגשי אירוח , בתפזורת/ מספקת מגוון ארוחות ארוזותהחברה 
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 מי אנחנו



 :לחברה קיימים הרישיונות הבאים

 .רישיון עסק• 

 .רישיון הובלה• 

 .הבריאותיצרן ממשרד רישיון • 

.  9001ISOתקן תו • 

 רישוי ותעודות .הישראליהתקנים ממכון  HACCPתקן תו • 

החברה מלווה
,בטכנולוגית מזון

  .תזונאי ותברואן מוסמך



 בין לקוחותינו



 .אוכל טעים ומשובח• 

 .מזון נקי ואסתטי• 

 .מזון מזמין ומגרה• 

 .   מזון עשיר מגוון• 

 .שמטרתו לשמור על בריאות הסועדמזון • 

 

 

 

 

מה אנחנו עושים  
:מלבד קסמים  



 החזון שלנו

.על חווית הסועדהקפדה  • 

.יום יומיגיוון  • 

.על בריאותדגש  • 

.ושקיפות עם הלקוחתקשורת  • 

.על בטיחות מזוןשמירה  • 

.חומרי ניקיון ירוקיםשימוש  • 

.על מחזור ושירות אדיבהקפדה  •   

 

 

 

 

 

 



.פרונטלית והכנות מול הלקוחותעבודה  •   

.בכלי הגשה חדשים ומענייניםשימוש   •   

.תפריטים מגווניםהכנת  •   

.הפתעות •   

.מיוחדות לפני החגיםארוחות  •   

.של כייףבוקר  •   

.באהבהמירושלים   •   

.גליליבישול   •   

.אנק פוד'של גיום  •   

.meat free  •  ללא בשר יום–

.שף מתחלףעמדות  •   

.להעניק ולבשל, מנצחת האהבה לחלוק הכל ועל  •   

 

איך עושים  
?את כל זה  



תוספות כגון שעועית  
,  שעועית שחורה, אדומה

,  ומבחר ירקות, מטבלים
 .טופו, סויה

 טורטיות

חמוצי  , פטריות ובצל
,  גרגירי חומוס, פול, הבית

,  רטבים המיוחדים שלנו
פלפלים  , כדורי פלאפל

ביצים , חצילים, חריפים
קשות פיתות מיוחדות  

 .ירושלמיות

 חומוס עם תוספות

צלחות של מנות סלט  
/  שורשים וליד מנת קיש

פשטידה בטעמים שונים  
,  תרד, כתומה: כגון

 ...ועוד מנגולד , פטריות

 פשטידות וקישים

צלחת מרק ייחודית  
,  אגדשישבתוכה טופו 

אטריות  , מבחר ירקות
והכל ייחודי בניחוח , אורז
 .יפני

 עיקריתמרקים כמנה 

צמחונית/ עמדה טבעונית  



 .דגים בצליחות ייחודימבחר  • 

 .ממולאיםמבחר • 

 בשרים מעושניםמבחר  • 

 .יפס'המבורגר וציום • 

 .                            רביולי במבחר רטבים: איטלקייום • 

 .קוסקוס עם בולטיום • 

 .                         רומני קבבים ייחודייםיום • 

 .חנון קובנה'ג  מלווח -תמנים בצקים יום  • 

 .נקניקיות כרוב כבוש ובירה -גרמניהיום  • 

 .עוף צלוי ממתקן ייחודיעמדת • 

 .עם תוספותשווארמה • 

/  שףעמדת  .עם כופתאות אושפלואורז  -בוכריאוכל  • 
 אטרקציה



ירקותמבחר 
,  בצלים צלויים, בטטות צלויות, צנוניות, נבטים סינים, פלפלים בצבעים, קולרבי, גזר, מלפפונים, עגבניות, חסות

 .סלרי, שומר, סלק, חצילים אפויים

קיטניות
 .כוסמת ועוד, שעועית אדומה, שעועית כתומה, קינואה, ירוקהאפונה 

הביתרוטבי 
 .מיונז, רוטב חרדל, בלסמי, אלף האיים, מיץ לימון, שמן זית, הדרים וינגרט

לידתוספות 
 .פירות חתוכים, עשבי תיבול, גאעלהגרגירי  , קרוטונים

עמדת 
 סלט הבר שלנו



המרקיםמבחר   

קיץמרקי 
אפונה  , ר'ינג'וגכתום 
,  שלושת בצלים, ונענע

 .יפני, סיני
 

חורףמרקי 
אפונה  , סמיךשעועית 

,  בשר גולש, סמיך
,  בצל צרפתי, חרירה
 .כרישה

 
הקבועים

 .פרווה/ בשריעוף  
 

המרקהתוספות ליד 
,  שקדי מרק, קרוטונים

 .  אורז לבן, אטריות



 מבחר הסלטים המורכבים שלנו

 .סלט ירקות ערבי קצוץ• 

 .סלט כרוב סיני• 

 .  סלט שומר• 

 .סלט תרד• 

 .                                סלט ירוקים• 

 .טאבולהסלט • 

 .גזר חריףסלט  • 

 

 .שורשיםסלט • 

 .איטלקיסלט • 

 .יפניסלט • 

 .הודיסלט • 

... זה לפניוכל  • 
   

 

, טחינה, חומוס  
,  חריף, מטבוחה  
 .חצילים ועוד, כרוב אדום  



'אהעונה סוג פירות • 
, תפוחי עץ, מלונים ענבים, אבטיחים   
 .בעונה כמובן... פירות הדר, תותים, אגסים   

כוסותקינוחי מבחר • 
 .מלבי במבחר תוספות, מוסים, לי'ג    

עוגות אישיות• 
 .  פירות, גזר, שוקולד   

עוגות בפריסה• 
 .שמרים   

מיוחדים• 
,  שייק פירות הכנה במקום, חם בעונהסחלב   
 .ירקות הכנה במקוםשייק   

קינוחי חגים• 
 .תפוחי עץ במעטפת, אוזני המן', ספינג, סופגניות   

 הקינוחים שלנו



 הנהלהישיבות  •

 מסיבות יום הולדת •

 פינוקים לחגים• 

 קידום מנהלים• 

 לניחום אבליםמגשים • 

 סופשלפני חמישי • 

 לקוחותפינוק • 

 מזון מוכן הביתה מכירת • 

 מגשי אירוח



 לסיכום

 .כאן לספק לאוכל טעיםאנחנו  •

 
 .כאן להעביר חוויית הסועדאנחנו  •

 
 .כאן להקשיב לצרכים ולבקשות של הסועדאנחנו  •

 
 !ועבורכםבשבילכם , כאן אתכםאנחנו  •

 
 .י צוות עובדים מקצועי"הנקודה עתפעול  •

 ניקיון בכל עת בכדי לשמור על היגיינה  עובדי  •

 .ברמה הגבוה ביותרוסטריליות     

מוסמךלצוות העובדים ילוו ויתמכו תברואן במקביל  •

.ושף חיצוני+ מעצבת פנים+   דיאטנית צמודה+   
 

 



תודה על  
 ההקשבה


