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GESTIÓ DE CUINES PER A COL·LECTIVITATS
Perquè tothom té dret a menjar bé, bo i saludable.

La nostra cuina
Basada en els productes frescos, de primera qualitat, nutritius, de
temporada, de les nostres terres i de proximitat. Una cuina mediterrània,
saludable i ben cuinada.
Defensem un model alimentari de qualitat, saludable i sostenible, vinculat al
territori, respectuós amb les persones i el medi ambient, que afavoreix
l’economia local i la creació d’un model de desenvolupament rural
sostenible i l’ocupació local.

La nostra cuina no té secrets! Si la matèria prima
és molt bona i els processos d’elaboració són els
adequats, el producte final serà gustós i
mantindrà totes les seves propietats.

Per la selecció dels productes ens basem en els criteris de qualitat,
proximitat, impacte social i buscant la relació directa amb els productors de
la comarca i entorn.
Oferim la possibilitat de donar el servei íntegrament en ecològic.
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El nostre model de gestió
Cuinem in-situ. A les instal·lacions
del propi centre, a partir de les
matèries primeres minuciosament
seleccionades.
Oferim la gestió integral de la cuina i del menjador. El nostre personal està
qualificat, tant en la vessant tècnica, educadora i de cuina, com en la
vessant alimentària.
Creem llocs de treball per a persones en situació de risc d’exclusió.
Planifiquem els menús mensualment, seguint la temporada dels cultius, amb
la supervisió de dietistes i nutricionistes, per tal que els menús siguin
nutricionalment equilibrats i s’adaptin a les diferents necessitats, tant en el
format com en la composició.
Treballem
en
xarxa,
també
amb
els
proveïdors,
comprem a proveïdors locals (fruita, verdura, carn, peix, llegums i productes
bàsics).
Fem accions de formació al personal del centre (en salut alimentària,
sobirania alimentària, cuina saludable...).
Fem accions de sensibilització i dinàmiques participatives per a les famílies,
els usuaris i els equips educatius.
Ens coordinem amb la direcció del centre i representants dels usuaris per tal
de poder donar un servei flexible i adaptable, responent a canvis i
imprevistos i al mateix temps fer un seguiment exhaustiu del servei i la
satisfacció.
Estem fortament compromesos amb la sostenibilitat ambiental i el treball per
al no malbarament alimentari.
Treballem amb l’estricte seguiment de les normatives d’higiene i seguretat
alimentària.
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Què és Sambucus?
Una COOPERATIVA AGRO-GASTRONÒMICA SOCIAL
“De la terra a la taula, creant oportunitats”
Som cooperativa de treball i empresa d’inserció, sense ànim de lucre.
Treballem per donar oportunitats professionals a persones amb dificultats
sociolaborals, a través d’activitat productiva en els àmbits agrari i
gastronòmic i de programes que combinen treball, formació i
acompanyament. Creada l’any 2011 a Osona.
Tenim un restaurant. Fem càterings per a esdeveniments. Gestionem cuines
per a col·lectivitats. Som productors ecològics. Cultivem i assequem planta
aromàtica i en fem infusions i condiments. Promovem programes formatius
de transició al món professional. Fem formació i acompanyament en
horticultura ecològica, cultiu i aplicacions de plantes aromàtiques i
medicinals, emprenedoria, cooperativisme, ocupabilitat i cuina.

Restaurant Sambucus. C/Pintor Guàrdia, 6 (Edifici mercat municipal),Manlleu

Cultiu i assecat de planta aromàtica, per fer-ne infusions i condiments.
Mas Vinyoles, Sant Pere de Torelló
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Treballem en xarxa

Gestió de cuines per a col·lectivitats
Actualment gestionem les següents cuines per a col·lectivitats:
-Residència de malalts mentals de Manlleu. 30 residents. Pensió complerta,
365 dies/any.
-Escola Bressol de Roda de Ter. Dinar. 20 àpats/diaris

Contacte
E.I. Sambucus, sccl
C/ Pintor Guàrdia, 6. MANLLEU (Edifici Mercat Municipal)
Anna Arisa: anna@sambucus.cat - tel. 649 71 07 49

www.sambucus.cat
www.facebook.com/SambucusCooperativa
@sambucuscoop
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