Kysyntä rakennemuutetulle ruoalle on jatkuvassa kasvussa.
Purenta- ja nieluvaikeuksista kärsivät ihmiset, kuten leikkausoperaatioista toipuvat
potilaat tai iän mukanaan tuomista vaivoista kärsivät ihmiset, kuten dementikot,
ovat riippuvaisia soseutetussa muodossa olevista ruoka-annoksista.

Laadukkaat tuotteet käytössäsi!
Konsepti koostuu seuraavista:
• patentoitu tuotantoprosessi
• erittäin kattavat annosvaihtoehdot
• jopa 30 erilaista ruokalajien yhdistelmää
• lukuisia muotoja ja painoja
• kasvis- ja riisiannokset n. 50g
• liha / kala-annokset 15-100g
• valmiiksi maustetut annokset
Rakennemuutetut annokset pitävät muotonsa
jopa uudelleenlämmityksenkin jälkeen!

Hyödyt:
• Terveelliset ruoka-annokset, jotka
sisältävät korkeat ravitsemusarvot
huolellisesti valmistettuina - ideaali
tuote ehkäisemään monien puutostilojen syntyä
• Tarkan annospainon ansiosta annoksen ravintoarvo on helppo laskea
• Tuotteen tasainen korkea laatu kontroloitu tuoteturvallisuus (HACCP Hazard Analysis Critical Control Points)
• Helppo käsitellä - tuote on helppo
liittää osaksi muita keittiön toimintoja,
vaatii ainoastaan annostelun ja uudelleenlämmityksen, voidaan annostella
yksitellen
SOOFT MEALS toimii suurena tekijänä
parannettaessa potilaiden elämänlaatua
• Nautinnollisuus ja innostavuus palaa
ruokailuun, näin myös elämänlaatu
kohenee!
• Soseutetut ruoka-annokset voidaan
syödä nauttien
• Veitsen ja haarukan kanssa syödessä
potilaan itsetunto kohenee
• Ruokahalua stimuloiva ulkonäkö suuri makunautinto

myynti@hedvi.fi

Ravintoarvot / 100 g

kcal / kJ

Proteiinia

Hiilihydraatteja Rasvaa

Chol(mg)

Soseutettu naudanlihagulassi

200 / 836

19,03

2,87

12,5

47

Soseutettu kanafile

200 / 839

17,66

2,84

13,15

6,19

Soseutettu porsaanlihapihvi

221 / 926

19,02

2,92

14,83

58

Soseutettu kalafile

169 / 705

15,21

2,69

10,73

58

Soseutettua kukkakaalia

77 / 320

5,39

4,37

4,03

0,91

Soseutettua parsakaalia

79 / 333

5,99

4,51

4,02

0,91

Soseutettua riisiä

121 / 505

4,42

16,36

4,08

0,94

Soseutettua porkkanaa

77 / 325

4,42

5,79

3,98

0

Soseutettua nuudelia

234 / 982

5,1

21,9

14,99

27,93

Soseutettua omenapaistosta

208 / 875

4,71

14,99

14,45

34,55

Soseutettua kurkkusalaattia

52 / 217

5,51

3,09

1,3

0

Soseutettua tomaattisalaattia

53 / 225

5,39

3,46

1,85

0

Liha / kalamix

Kasvismix

Muut tuotteet

Helppo yhdistää kaikkiin keittiön toimintoihin
Lukuisia ruokalajiyhdistelmiä.
SOOFT MEALS mahdollistaa jopa 30 erilaista
ruokalajien yhdistelmävaihtoehtoa.
Kotitekoiset kastikkeet on helppo lisätä osaksi
kokonaisuutta. Tämä luo lisää yhdistelmien
mahdollisuuksia samalla lisäten paikallista
“kosketusta” ruokaan.

Soseutettua naudanlihagulassi
Soseutettua ja kypsennettyä naudanlihaa (48%),kermapohja 31 % (QimiQ15%
jossa gelatiinia 1%), Kermajuustoa
(17%), kananmunan valkuaisjauhetta,
suolaa, tärkkelystä (maissijauhetta),
mausteita, hiivauutetta

Kaikki uudelleenlämmitystavat ovat mahdollisia:
Mikroautouuni 1000 W

n. 1 min*

Mikroautouuni 600 W

n. 1 min 30 sek*

Lämmitysvaunu (warming trolley)

n. 30 min*

Liikuteltava tarjotinjärjestelmä (mobile tray system)

n. 30 min*

Combisteamer

n. 20 min*

*edellä ilmoitetut ajat saattavat vaihdella
riippuen käytettävästä laitteesta ja annoksen koosta

Kalafilesosetta vuoassa
Kalafilettä, kypsennetty ja soseutettu
(48%), kermapohja31% (QimiQ15%
jossa gelatiinia 1%), kermajuustoa (17%),
kananmunanvalkuaisjauhetta, suolaa,
tärkkelystä (maissijauhetta),mausteita,
hiivauutetta, sokeria

Kanafilesosetta vuoassa
Kypsennettyä ja soseutettua kalkkunaa
(48%), kermapohja 31%( QimiQ15%
jossa gelatiinia 1 % ), Kermajuustoa
(17%), kananmunan valkuaisjauhetta,
suolaa, tärkkelystä (maissijauhetta),
mausteita, hiivauutetta

