MELLANMÅL I VÅRDEN

Här kommer du i kontakt med ISS:
Kundtjänst: 010-103 03 00
Hemsida: http://linkoping.issmaltider.se
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INLEDNING
För att tillgodose behovet av mellanmål till patienterna på din avdelning kan du gå tillväga på olika
sätt, ISS har valt att sammanställa de tre vanligaste sätten i detta kompendium.
1. Beställa färdiga produkter från VTF-lagret. Dessa produkter är oftast singelförpackade och
serveras utan förädling. De produkter som ISS erbjuder finns i Saffron VTF (våta och torra
förrådsvaror), en lista finns längre fram i detta kompendium.
2. Beställa råvaror från VTF-lagret för att sedan själva tillaga mellanmålet på vårdavdelningen.
Förslag på vad man kan laga samt recept finner ni längre fram i kompendiet samt på vår
hemsida.
3. Beställa mellanmål i Saffron patient. Produktionsköket producerar ett antal produkter som
går att beställa i Saffron på samma sätt som man exempelvis beställer en lunch i kantin.
Leverans sker med lunch och utbud finns längre fram i kompendiet.

Adressen till vår hemsida där du hittar aktuella länkar till Saffron:
http://linkoping.issmaltider.se/
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1 FÄRDIGA PRODUKTER FRÅN VTF-LAGRET
Dessa produkter är oftast singelförpackade och serveras utan förädling. De produkter som ISS
erbjuder finns i Saffron VTF (våta och torra förrådsvaror), en lista finns längre fram i detta
kompendium.
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2 TILLVERKNING AV MELLANMÅL AV VTF-VAROR

Dessa mellanmål tillverkas i avdelningsköket av kökspersonalen med hjälp av varor som införskaffats
från VTF-lagret.
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3 FÄRDIGA PRODUKTER TILLVERKADE I PRODUKTIONSKÖKET
Dessa produkter beställs i Saffron för patientmåltider. De beställs på samma sätt som en måltid och
levereras med lunchvagnen. Stopptid för att lägga en beställning är kl. 14 dagen innan leveransdag.
Justering av lagd beställning går att göra fram till kl. 7 leveransdagen. Efterjustering faxas in till
brickis.
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