


Αγαπητοί γονείς,
            Με μεγάλη μας χαρά ως εταιρεία, αλλά και ως γονείς αναλαμβάνουμε και φέτος  τη σίτιση των μαθητών 
του Anatolia Elementary School  .Τα καίρια σημεία αναφοράς συνοψίζονται στα εξής : 

1. Το μενού συντάσσεται από τον σεφ  της εταιρείας σε συνεργασία με τις   διαιτολόγους -διατροφολόγους 
κυρίες Ειρήνη & Νάσια  Πασχαλέρη ανάλογα με την εποχικότητα των πρώτων υλών και τις διατροφικές ανάγκες 
των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Kάθε γεύμα περιλαμβάνει το κυρίως πιάτο, σαλάτα εποχής και ψωμί. 
Η σύνταξη του μενού γίνεται ανά μήνα και από αρχές Σεπτέμβρη  τα μενού θα είναι διαθέσιμα στο site του 
νηπιαγωγείου. Ειδικά για το μήνα Σεπτέμβριο το μενού θα διανεμηθεί τυπωμένο.
Οι κυρίες  Πασχαλέρη θα έχουν  και συγκεκριμένες περιοδικές συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων περί 
παιδικής διατροφής , όπως επίσης και τυχόν απορίες αυτών σχετικά με την σίτιση τους στο σχολείο. 
2. Τα γεύματα παρασκευάζονται καθημερινά στις εγκαταστάσεις μας, μεταφέρονται σε ειδικά thermobox και 
σερβίρονται στα παιδιά φρέσκα και ζεστά. Τα γεύματα σερβίρονται σε ειδικά σκεύη μιας χρήσεως , φιλικά προς 
το περιβάλλον από φυσικά υλικά βιοδιασπώμενα  , με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές μεταφοράς βρώσιμων 
προϊόντων και γευμάτων.
3. Μπορούμε επιπλέον  να επιμεληθούμε την σίτιση νηπίων με διατροφικές ιδιαιτερότητες όπως αλλεργία ή 
δυσανεξία σε κάποιες τροφές. 
4. Η επικοινωνία με την εταιρεία μας για τυχόν διευκρινήσις  θα γίνεται τηλεφωνικά από Δευτέρα έως 
Παρασκευή από τις 9:00πμ ως τις 12:00πμ  ή ηλεκτρονικά sitisinipionmfs@gmail.com . Υπεύθυνος επικοινωνίας 
για την MFS είναι ο κύριος ΙΝΤΖΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  . Το τηλέφωνο επικοινωνίας  είναι το 6944935044. Δήλωση 
συμμετοχής στο site www.melathronfoodservices.gr  ή στο παραπάνω mail . 
5. Η ελάχιστη παραγγελία είναι γεύματα μιας (1) εβδομάδας και ο καταληκτικός χρόνος παραγγελίας είναι η 
12:00 της Παρασκευής προ της έναρξης της εβδομάδας.
6. Η πληρωμή θα γίνεται το αργότερο μία εβδομάδα μετά την παραγγελία   με κατάθεση του ποσού σε 
τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας ή   με χρεωστική-πιστωτική κάρτα. 
Στην περίπτωση μηνιαίας παραγγελίας η πληρωμή θα πρέπει να πραγματοποιείται μετά το πέρας του μήνα .  
7. Η τιμή του κάθε γεύματος είναι 4 € πλέον Φ.Π.Α. (24%) 
 

             Η Μelathron Food Services (MFS) δημιουργήθηκε  το 2011 από επαγγελματίες στο χώρο της εστίασης για να 
καλύψει τις ανάγκες του Αμερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια, όπου βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις της. Διαθέτοντας 
πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα , ειδικά αυτοκίνητα για την μεταφορά τροφίμων καθώς και για εκδηλώσεις Catering 
,  είναι υπεύθυνη για τη σίτιση των οικότροφων μαθητών του σχολείου, τη σίτιση των σπουδαστών-φοιτητών του 
ACT μέσω των κυλικείου, τη σίτιση των συμμετεχόντων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες  λαμβάνουν 
χώρο στο σχολείο, τη διεξαγωγή εκδηλώσεων (αποφοιτήσεις , γιορτές κα.). Όλα βασισμένα στη Μεσογειακή 
πυραμίδα με έξυπνες προσθήκες ώστε να καλύπτουμε τις σύγχρονες τάσεις και επιλογές των παιδιών , που 
δυστυχώς βιώνουν έξω πολλές κακοποιημένες τροφικές επιρροές. 
- Η εταιρεία πλαισιώνεται από εξειδικευμένο και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό ώστε να μπορεί να 
επιτευχθεί η σωστή φύλαξη, ο κατάλληλος χειρισμός των τροφίμων, καθώς και η παρασκευή γευμάτων τα οποία 
καλύπτουν όλες τις διατροφικές ανάγκες των παιδιών.
- Χρησιμοποιεί πρώτες ύλες τροφίμων με προδιαγραφές και έμφαση σε μειωμένο κορεσμένο λίπος και 
αλάτι.
- Συνεργάζεται μόνο με πιστοποιημένους προμηθευτές.
- Είναι κάτοχος του πιστοποιητικού συμμόρφωσης ISO 22000:2005
 
             Βασικό μέλημα της εταιρείας είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη και ικανοποίηση των αναγκών που 
υπάρχουν σε σταθερή βάση και ενδεχομένως δημιουργούνται στη διάρκεια της συνεργασίας με το σχολείο ,με 
κύριο γνώμονα τον άριστο συνδυασμό σπιτικών γεύσεων και ισορροπημένης ενδεδειγμένης για παιδιά διατροφής. 
Επιπλέον το σχολείο έχει επιβάλλει αυστηρούς όρους στην παραγωγή και την διάθεση των εδεσμάτων.   
                       Ευχόμαστε μια καλή σχολική χρονιά

                                                                  Με εκτίμηση
                                               Για την Melathron Food Services  

Βάνος Ποδιώτης
Αντώνης Τσιούρης



Λίγα Λόγια για το καθημερινό διαιτολόγιο του παιδιού σας  …

Σύμφωνα με δεδομένα του 2016 η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη θέση παγκοσμίως στην παιδική παχυσαρκία. 
Έτσι καταλαβαίνουμε πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη για σωστή διατροφική εκπαίδευση των παιδιών  στο σχολείο 
αλλά και στο σπίτι. Άλλωστε υγιή παιδιά σημαίνει και υγιείς ενήλικες ,καθώς η πρόληψη, ακόμη και απ’ την παιδική 
ηλικία, προλαμβάνει την θεραπεία.

Στο καθημερινό διαιτολόγιο που θα έχει το παιδί σας στο σχολείο κοιτάξαμε πρωταρχικά να καλύψουμε τις ανάγκες 
του σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά και μετέπειτα να μάθουμε στο παιδί σας - με καλές πρώτες ύλες και με 
έξυπνους τρόπους - να δοκιμάζει υγιεινές τροφές και να τρώει σωστά.
 
Η μερίδα αυτή καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των ημερήσιων αναγκών του σε μακροθρεπτικά στοιχεία, όπως πρωτεΐνες 
κτλ. και μικροθρεπτικά, όπως βιταμίνες. Χρησιμοποιήσαμε έξυπνα tricks για να τρώει το παιδί κρυφά λαχανικά 
δηλαδή τα βάλαμε μέσα σε κιμά ή σε πουρέ,αντί για όσπρια σε κανονική μορφή βάλαμε τους οσπριοκεφτέδες και 
για τα παιδιά που δεν τρώνε ψάρι το βάλαμε στο μενού με πιο διασκεδαστικό τρόπο ,όπως το σουβλάκι ψαριού.

Επίσης, καθώς   οι ανάγκες των παιδιών προσχολικής ηλικίας για πρωτεΐνη είναι αυξημένες, προσπαθήσαμε να 
βάλουμε καλής ποιότητας πρωτεΐνη (κρέας,κοτόπουλο,ψάρι) σε αρκετά γεύματα και εντάξαμε ακόμη και πηγές 
φυτικής πρωτεΐνης όπως το φακόρυζο. Όσον αφορά τους υδατάνθρακες μέσα απ’ το μενού μαθαίνουμε στα 
παιδιά να τρώνε τους καλούς υδατάνθρακες όπως ζυμαρικά ολικής αλέσεως.

Αν κάποιο παιδί έχει ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες ή για τυχόν  απορίες καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, 
παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.          
      

       Ειρήνη Πασχαλέρη(Βιολόγος με ειδίκευση στη  διατροφή) & 

Νάσια  Πασχαλέρη (Διαιτολόγος με ειδίκευση στη γεροντολογία)




