
Αγαπεηνί γνλείο, 

 Με κεγάιε καο ραξά σο εηαηξεία, αιιά θαη σο γνλείο αλαιακβάλνπκε  θαη ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά 2019-2020   

ηε ζίηηζε ησλ καζεηώλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζην AES Afterschool Programs ηνπ  Anatolia Elementary School  

.Τα θαίξηα ζεκεία αλαθνξάο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο :  

1. Τν κελνύ ζπληάζζεηαη από ηνλ ζεθ  ηεο εηαηξείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο   δηαηηνιόγνπο -δηαηξνθνιόγνπο 

θπξίεο Δηξήλε & Νάζηα  Παζραιέξε αλάινγα κε ηελ επνρηθόηεηα ησλ πξώησλ πιώλ θαη ηηο δηαηξνθηθέο 

αλάγθεο ησλ παηδηώλ ηεο ζρνιηθήο  ειηθίαο. Κάζε γεύκα πεξηιακβάλεη ην θπξίσο πηάην, ζαιάηα επνρήο θαη 

ςσκί. Η ζύληαμε ηνπ κελνύ γίλεηαη αλά κήλα θαη από αξρέο Σεπηέκβξε, θαη θάζε κήλα, ηα κελνύ ζα είλαη 

δηαζέζηκα ζην site ηνπ δεκνηηθνύ θαη ηελ εηαηξείαο καο .  

Οη θπξίεο  Παζραιέξε ζα έρνπλ  θαη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνδηθέο ζπλαληήζεηο γηα ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ πεξί 

παηδηθήο δηαηξνθήο , όπσο επίζεο θαη ηπρόλ απνξίεο απηώλ ζρεηηθά κε ηελ ζίηηζε ηνπο ζην ζρνιείν.  

2. Τα γεύκαηα παξαζθεπάδνληαη θαζεκεξηλά ζηηο εγθαηαζηάζεηο καο, κεηαθέξνληαη ζε εηδηθά thermobox θαη 

ζεξβίξνληαη ζηα παηδηά θξέζθα θαη δεζηά. Τα γεύκαηα ζεξβίξνληαη ζε εηδηθά ζθεύε κηαο ρξήζεσο , θηιηθά 

πξνο ην πεξηβάιινλ  , κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο κεηαθνξάο βξώζηκσλ πξντόλησλ θαη 

γεπκάησλ. 

3. Σε πεξίπησζε δηαηξνθηθώλ ηδηαηηεξνηήησλ (πρ. Αιιεξγία ,δπζαλεμία θηι.),πξηλ πξνρσξήζεηε κε ηελ 

παξαγγειία ,παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε πξσηίζησο κε ηελ εηαηξεία καο ζηα παξαθάησ ζηνηρεία,λα 

ελεκεξσζείηε ζρεηηθά κε ηελ δπλαηόηεηα εμππεξέηεζεο.  

4. Η επηθνηλσλία κε ηελ εηαηξεία καο γηα ηπρόλ δηεπθξηλήζεηο  ζα γίλεηαη ηειεθσληθά από Γεπηέξα έσο 

Παξαζθεπή από ηηο 9:00πκ σο ηηο 12:00πκ  ή ειεθηξνληθά ζην mail sitisidimotikoumfs@gmail.com . 

Υπεύζπλνο επηθνηλσλίαο γηα ηελ MFS είλαη ν θύξηνο Σηαύξνο Ιληδέο  ( ηει.  6944935044). 

5. Η ειάρηζηε παξαγγειία είλαη γεύκαηα κηαο (1) εβδνκάδαο θαη ν θαηαιεθηηθόο ρξόλνο παξαγγειίαο είλαη ε 

12:00 ηεο Παξαζθεπήο πξν ηεο έλαξμεο ηεο εβδνκάδαο. 

6. Η πιεξσκή ζα γίλεηαη ην αξγόηεξν κία εβδνκάδα κεηά ηελ ιήμε ηεο παξαγγειία  κε θαηάζεζε ηνπ πνζνύ ζε 

ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο ή   κε ρξεσζηηθή-πηζησηηθή θάξηα.  

Σηελ πεξίπησζε κεληαίαο παξαγγειίαο ε πιεξσκή ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κέρξη ην πέξαο ηνπ κήλα.  

7. Η ηηκή ηνπ θάζε γεύκαηνο είλαη 5.70 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.   

 Η Μelathron Food Services (MFS) δεκηνπξγήζεθε  ην 2011 από επαγγεικαηίεο ζην ρώξν ηεο εζηίαζεο γηα  

λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηνπ Ακεξηθαληθνύ Κνιιεγίνπ Αλαηόιηα, όπνπ βξίζθνληαη θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο. 

Γηαζέηνληαο πιήξσο εμνπιηζκέλε θνπδίλα , εηδηθά απηνθίλεηα γηα ηελ κεηαθνξά ηξνθίκσλ θαζώο θαη γηα 

εθδειώζεηο Catering ,  είλαη ππεύζπλε γηα ηε ζίηηζε ησλ νηθόηξνθσλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ, ηε ζίηηζε ησλ 

ζπνπδαζηώλ-θνηηεηώλ ηνπ ACT κέζσ ησλ θπιηθείνπ, ηε ζίηηζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο  ιακβάλνπλ ρώξν ζην ζρνιείν, ηε δηεμαγσγή εθδειώζεσλ (απνθνηηήζεηο , γηνξηέο θα.). 

Όια βαζηζκέλα ζηε Μεζνγεηαθή ππξακίδα κε έμππλεο πξνζζήθεο ώζηε λα θαιύπηνπκε ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο θαη 

επηινγέο ησλ παηδηώλ , πνπ δπζηπρώο βηώλνπλ έμσ πνιιέο θαθνπνηεκέλεο ηξνθηθέο επηξξνέο.  

 Η εηαηξεία πιαηζηώλεηαη από εμεηδηθεπκέλν θαη άξηζηα εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό ώζηε λα κπνξεί 

λα επηηεπρζεί ε ζσζηή θύιαμε, ν θαηάιιεινο ρεηξηζκόο ησλ ηξνθίκσλ, θαζώο θαη ε παξαζθεπή 

γεπκάησλ ηα νπνία θαιύπηνπλ όιεο ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ησλ παηδηώλ. 

 Φξεζηκνπνηεί πξώηεο ύιεο ηξνθίκσλ κε πξνδηαγξαθέο θαη έκθαζε ζε κεησκέλν θνξεζκέλν ιίπνο 

θαη αιάηη. 

 Σπλεξγάδεηαη κόλν κε πηζηνπνηεκέλνπο πξνκεζεπηέο. 

 Δίλαη θάηνρνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ζπκκόξθσζεο ISO 22000:2005 

 Βαζηθό κέιεκα ηεο εηαηξείαο είλαη ε όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξε θάιπςε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ πνπ 

ππάξρνπλ ζε ζηαζεξή βάζε θαη ελδερνκέλσο δεκηνπξγνύληαη ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην ζρνιείν ,κε 

θύξην γλώκνλα ηνλ άξηζην ζπλδπαζκό ζπηηηθώλ γεύζεσλ θαη ηζνξξνπεκέλεο ελδεδεηγκέλεο γηα παηδηά δηαηξνθήο. 

Δπηπιένλ ην ζρνιείν έρεη επηβάιιεη απζηεξνύο όξνπο ζηελ παξαγσγή θαη ηελ δηάζεζε ησλ εδεζκάησλ.    

Δπρόκαζηε κηα θαιή ζρνιηθή ρξνληά                                                                     Με εθηίκεζε 

                                               Γηα ηελ Melathron Food Services   

Βάλνο Πνδηώηεο 

Αληώλεο Τζηνύξεο 

mailto:sitisidimotikoumfs@gmail.com

