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SZANOWNI PAŃSTWO
 

W imieniu Business Emotion Sp. Z o.o. zapraszam do zapoznania się z ofertą usług
cateringowych Best Catering (własna marka).

 
 Nasza firma specjalizuje się w przygotowywaniu posiłków dla najmłodszych od

kilkudziesięciu lat. Obecnie Best Catering obsługuje catering dla dzieci w 12 szkołach,
25 przedszkolach i 10 żłobkach oraz prowadzi trzy stołówki szkolne dla około 1400

dzieci. 
 

 Best Catering to grupa doświadczonych specjalistów i entuzjastów, dla których dzieci
są najważniejsze.

 Od 15 lat tworzymy z pasją i wizją markę Best Catering , która odzwierciedla się w
słowach amerykańskiej kucharki i pisarki Julii Child:

 
  „Sekret naszych dań to dwie wyjątkowe przyprawy – 

 czas i miłość – do ludzi i do gotowania”
 

Best Catering to przede wszystkim zdrowy sposób na życie, którym chcemy dzielić się
ze swoimi bliskimi i klientami. W 2019 roku wydaliśmy ponad 700 darmowych

obiadów dla dzieci w szkołach, które były sponsorowane przez naszą firmę.
 

 W zależności od indywidualnych potrzeb danej placówki, z którą podejmujemy
współpracę, oferujemy nie tylko usługi organizacji żywienia, ale również kompleksowe

wsparcie i doradztwo w tym zakresie. 
 

Dziękuję za czas poświęcony na analizę oferty. 
Best Catering udostępnia cały swój potencjał i wiedzę tak, aby zagwarantować

najwyższą jakość usług i zadowolenie ze współpracy. 
Zapraszam do zapoznania się z dalszą częścią oferty i zachęcam do nawiązania

kontaktu.
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O FIRMIE

 
 Best Catering to projekt prowadzony przez BUSINESS EMOTION SP. Z O.O.

,który rozpoczął się w marcu 2005 roku. 
Obecnie firma zatrudnia trzydzieści osób, a nad pełnowartościowym menu czuwa

zespół trzech szefów kuchni oraz dyplomowany dietetyk.
 

 Obecnie posiadamy dużą kuchnię o powierzchni 250 m2, która jest w stanie zapewnić
zdrowe i przygotowane z biologicznie czystych produktów posiłki dla 2500 osób

dziennie. 
 

 Sekretem kuchni Best Catering są nie tylko świeże składniki dostarczane przede
wszystkim przez lokalnych producentów żywności (np. ziemniaki i włoszczyzna są
dostarczana bezpośrednio przez rolników), ale także zamiłowanie do zdrowego

żywienia, połączenie rozmaitych smaków i technik gotowania oraz profesjonalny
zespół kucharzy, którzy swoje indywidualne doświadczenie zdobywali w

renomowanych restauracjach w Warszawie i za granicą. 
 

 Kucharze posiadają doświadczenie w przygotowywaniu ciekawych posiłków dla
najmłodszych, dzięki czemu zyskują uznanie nawet najbardziej wybrednych niejadków.

Mimo dużej ilość posiłków firma nie utraciła smaku domowej kuchni, między innymi
dlatego, iż nie stosuje przypraw z dodatkiem glutaminianów i innych konserwantów.
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NASI SPECJALIŚCI

 
 Monika Dzieminowicz – dyplomowany dietetyk, ekspert firmy.

   Absolwentka studiów na kierunku Technologia Żywności i
Żywienie Człowieka, o specjalizacji Żywienie Człowieka oraz

podyplomowych studiów w SGGW - Poradnictwo Żywieniowe i
Dietetyczne.

 
 
 

 Jest także Członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Stale poszerzam swoją wiedzę
uczestnicząc w konferencjach dotyczących żywienia człowieka oraz problematyki

otyłości i innych chorób dietozależnych. Zajmuję się odchudzaniem oraz
dietetoterapią dzieci i osób cierpiących na choroby metaboliczne. Indywidualnie

dopasowuję formę spotkania z pacjentem i rodzaj diety do potrzeb zdrowotnych i
stylu życia każdego, co gwarantuje skuteczność terapii.

 
 
 

 W firmie odpowiedzialna jest za kompleksowe doradztwo dla klientów w ramach
oferowanych przez firmę programów żywieniowych. Czuwa także nad jakością i

recepturą menu, która jest gwarantem pełnowartościowej diety. 
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DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZ CATERING?
 

 W firmie Best Catering wiemy, że racjonalne żywienie jest szczególnie ważne w
przypadku dzieci. Wpływa ono nie tylko na ich zdrowie, samopoczucie, odpowiedni

wzrost i rozwój. Właśnie od najmłodszych lat kształtujemy smaki i preferencje
żywieniowe naszych pociech.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILOZOFIA BEST CATERING
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA W ŻYWIENIU DZIECI
 

J Nasze usługi dedykujemy dzieciom i rodzicom, którzy zwracają szczególną uwagę na
jadłospis. Wierzymy w tak zwaną odpowiedzialność społeczną podmiotu

świadczącego usługi cateringowe dla żłobków, przedszkoli i szkół. Zdrowe odżywianie
dzieci to nie tylko pełnowartościowe, smaczne posiłki, ale także codzienny rozwój ich

upodobań kulinarnych i różnorodność.
 

DBAŁOŚĆ O SKŁADNIKI I SMAK
 

Jadłospis przygotowany jest przez zespół dietetyków oraz szefa kuchni. 
Zespół pracujący nad jadłospisem łączy najlepsze smaki dzieciństwa ze

zbilansowanymi makroskładnikami, witaminami oraz mikroelementami.
Uwzględniamy sezonowość produktów w naszej kuchni.

Jesteśmy w stanie dostosować menu do indywidualnych potrzeb.
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SKRUPULATNA KONTROLA JAKOŚCI

 
 W trosce o najwyższą jakość wdrożyliśmy punkty kontrolne w systemie zarządzania

bezpieczeństwem żywności HACCP. Dokonujemy weryfikacji jakości naszych surowców, 
 a w procesie powstawania gotowego dania wyznaczyliśmy punkty kontrolne, mające na celu

eliminację ryzyka mikrobiologicznego, chemicznego i fizycznego.
PROFESJONALNY TRANSPORT

 Posiłki dostarczamy własnym, wyspecjalizowanym transportem w termosach
gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych

potraw.
  SZEROKA OFERTA DIET SPECJALNYCH

 W zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, nasz dietetyk opracowuje specjalny
jadłospis dla diabetyków, dzieci na dietach bezglutenowych, dietach w fenyloketonurii,

bezmlecznych czy dietę dla wegan.
JASNE ZASADY WSPÓŁPRACY

Jadłospis układany jest na okres miesiąca i dostarczany do zatwierdzenia. 
 Codziennie w godzinach 6:30 – 8:30 można zgłaszać odpisy z posiłków. 

 Wszystkie informacje dotyczące płatności wysyłane są z końcem miesiąca na podany przy
rejestracji adres mailowy. Udzielamy informacji mailowo, telefonicznie oraz osobiście na

stołówce szkolnej. 
ELASTYCZNOŚĆ WSPÓŁPRACY

Państwa opinie i uwagi uwzględniamy w planowaniu kolejnych jadłospisów. Mają Państwo
bezpośredni kontakt z naszymi dietetykami i rzeczywisty wpływ na menu.

JAKOŚĆ
Jakość to połączenie doświadczeń wielu ludzi z profesjonalnym zakładem wyposażonym

w najnowsze rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo dostarczanych produktów.
Dlatego stawiamy na doświadczony i stabilny zespół. 

Posiłki przygotowujemy w nowoczesnym zakładzie (kuchni). Zapraszamy do odwiedzenia
kuchni.
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SYSTEM STARTEDU
APLIKACJA DO ZARZĄDZANIA PŁATNOŚCIAMI I ZGŁASZANIEM

NIEOBECNOŚCI
 

W trosce o wygodę i przejrzystość w zarządzaniu płatnościami nasza firma udostępnia system
zamawiania posiłków STARTEDU.

Jest to wyjątkowo intuicyjna aplikacja, pozwalająca na składanie i anulowanie zamówień za
pomocą urządzeń elektronicznych. Zamówienia są składane jednorazowo lub na cały miesiąc w
zależności od ustaleń z Dyrekcją, odwołanie posiłku powinno zostać złożone do godziny 20:00
dnia poprzedzającego wydanie obiadu lub godziny 8.00 w dniu wydawania posiłku – szczegóły

dotyczące terminów składania/anulowania zamówień są do ustalenia przed podpisaniem umowy.
Publikacja pełnych (miesięcznych) jadłospisów odbywa się do dnia 25 każdego miesiąca..

 
PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY ZASADĘ DZIAŁANIA SYSTEMU:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REJESTRACJA - w celu rozpoczęcia zamawiania posiłków, 
Rodzic powinien zarejestrować się w systemie. 

W tym celu należy wybrać link kierujący do formularza rejestracyjnego
 otrzymanego w szkole lub bezpośrednio z firmy cateringowej.
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·Menu dostosowane do pór roku
·Dwa razy w tygodniu zupę mleczną lub owsiankę

·Pasty warzywne własnego wyrobu
·Wędliny z „domowej” masarni

·Mini stół szwedzki na śniadanie lub kompletne śniadania
·Owoce i warzywa na II śniadanie

·Obiad dwudaniowy bez ulepszaczy smaku i konserwantów
·Desery własnego wyrobu

·Jogurty z owocami własnej produkcji
·W okresie jesienno-zimowym ciepłe podwieczorki

 
 

DIETY
 

W naszej ofercie bogaty wybór diet. Między innymi diety bezmleczne, bezglutenowe,
bezmięsne, wegetariańskie i wegańskie. Podchodzimy indywidualnie do wymagań i

ograniczeń dzieci dając możliwość zamówienia także diet specjalnych.

 
CATERING NA IMIENINY LUB URODZINY DZIECKA

 
Dla rodziców mamy także wyjątkową ofertę cateringu, który ułatwi organizację imprez

dziecięcych (imienin lub urodzin). Smaczne i pięknie wyglądające przekąski uatrakcyjnią
każdą imprezę.

 
PRÓBNY CATERING (GRATIS)

 
Zapraszamy do skorzystania z próbnego cateringu (5 porcji). 

Dostawa nie wiąże się z jakimikolwiek kosztami lub zobowiązaniami.
Zachęcamy także do przetestowania nas w dłuższym okresie dla wybranej ilości porcji.

Dzięki temu przekonają się Państwo co do jakości i smaku naszych posiłków.
 

W NASZYM MENU ZNAJDZIESZ:
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JAK PRZYGOTOWUJEMY NASZE POSIŁKI?
 

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze menu było urozmaicone, lekkostrawne 
 i przygotowane zgodnie z normami dietetycznymi wieku dziecięcego. 

Wszystkie potrawy przygotowane są ze składników wysokiej jakości, biologicznie czystych,
pochodzących od lokalnych rolników i dostawców. W naszej kuchni nie stosujemy

ulepszaczy typu kwasek cytrynowy czy glutaminian sodu, korzystamy tylko z naturalnych
przypraw.

 
Wszystkie potrawy (również wyroby garmażeryjne) przygotowywane są w naszej kuchni

przez doświadczony personel kuchenny, nie korzystamy z półproduktów. 
 

Jadłospisy opracowywane są zgodnie z aktualnymi wytycznymi Instytutu Żywności i
Żywienia oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia 26.07.2016 roku i uwzględniają

odpowiednie zapotrzebowanie na składniki odżywcze oraz kaloryczność.
 

ŚNIADANIA
 

Podawane są głównie z wędlinami własnego wyrobu lub wysoko gatunkowymi wędlinami
(min. 98% mięsa), serami, dżemami. Istnieje możliwość podawania śniadań w formie stołu

szwedzkiego.
 
 
 
 
 
 
 
 

OPRÓCZ TEGO PRZYGOTOWUJEMY TEŻ JOGURT Z OWOCAMI NA BAZIE JOGURTU
NATURALNEGO I ŚWIEŻYCH LUB MROŻONYCH OWOCÓW.
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ZUPY
 

W zależności od wyboru menu podstawą zup są albo warzywa albo warzywa i mięso. Nie
korzystamy z kostek rosołowych, mieszanek przypraw i gotowych fix’ów. Np., rosół

gotowany jest na warzywach oraz szpondrze i kurach (z wolnego wybiegu), barszcz biały
na własnym zakwasie lub ekologicznym z Kochanowa a zupa ogórkowa na ogórkach

kiszonych przez nas lub przez rolników z okolic Garwolina.
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZYGOTOWUJEMY TAKŻE POSIŁKI Z PRODUKTÓW WYŁĄCZNIE EKOLOGICZNYCH.
 

 
II DANIA

 
Korzystamy wyłącznie z mięs I klasy. Mięso do kotletów mielimy na miejscu. Mrożonki do

jarzynki pochodzą wyłącznie od firmy Hortex. Warzywa zamawiane są od jednego
dostawcy od ponad 3 lat (ziemniaki, włoszczyzna oraz warzywa sezonowe – bezpośrednio

od rolnika). Mieszamy ryż brązowy z białym, makaron ciemny z jasnym, itp.
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PODWIECZORKI
 

Ciasta, kisiele, babeczki, serniki na zimno itp. są naszego wyrobu. 
 Np. podstawą kisielu są owoce sezonowe (w okresie zimowym mrożonki)

 z dodatkiem agaru.
 

W okresie zimowym wprowadzone min. dwa razy w tygodniu ciepłe podwieczorki
(naleśniki, ryż z jabłkiem, budyń, kisiel, racuchy, itp.).

 

KOMPOTY
 

 Przygotowywane są wyłącznie na bazie owoców sezonowych a w okresie zimowym na
bazie mieszanek kompotowych. Kompot możemy dostarczyć słodzony lub gorzki.
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Warunki cenowe 

ustalamy indywidualnie w zależności od wybranego menu oraz
liczby posiłków.

 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
 
 
 
 
 

 tel: 516-680-580 / 511-900-800 
| kontakt@bestcatering.pl | www.bestcatering.pl |
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