
Zdravo
Podjetje je osredotočeno na zdravje in dobro počutje
ljudi. Vse njihove jedi vsebujejo dragocene in za telo
koristna živila - sadje, zelenjavo, stročnice, pusto
meso, polnozrnata žita ter super živila. Vsak projekt,
pri katerem sodelujejo, ponuja jedilnike, ki vsebujejo
zdrav uravnotežen obrok z glavno jedjo, juho ali solato
in sladico. Nenehno si prizadevajo za promocijo
zdrave prehrane in zdravih prehranjevalnih navad,
njihova najpomembnejša ciljna skupina pa so otroci.

Njihovi dnevni meniji so zasnovani tako, da olajšajo

delo vsem - ne glede na starost, spol ali poklic. Vsaka

jed je narejena iz naravnih sestavin, brez

konzervansov, arom ali ojačevalcev. Postopki

priprave in toplotne obdelave živil so minimalni. Med
dnevnimi jedilniki FitMeal lahko vsak najde

je strankam

prehrano ter

najustreznejšo možnost zase, zato

enostavno vzdrževati uravnoteženo

ohranjati dobro formo in zdravje. Za določitev

ustreznega menija poskrbi nutricionist na podlagi 

vprašalnika.

Trajnostno
Podjetje dokazuje svoje vrednote v smislu zmanjševanja 

odpadkov in krožnega gospodarstva. Uporabljena

embalaža je okolju prijazna. Upoštevajo vse vidike ljudi 

v svoji skupnosti, kar dokazujejo s sodelovanjem v

projektih za izboljšanje zdravja otrok, bodočih mater in

tistih z zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo

prehransko pomoč in usmerjanje.

Etično
FitMeal je odličen primer manjšega podjetja, katerega

poslanstvo temelji na zdravju in dobrem počutju

skupnosti. S pomočjo številnih projektov skrbijo za svojo

skupnost in njeno zdravje. Ti projekti so etično in

družbeno izjemni, saj žanjejo odlične rezultate v

spremembah pogleda na zdravo prehrano. Vse jedi,

vključene v njihove jedilnike, ustrezajo zakonskim

zahtevam za uravnotežen obrok za dojenčke in otroke.

Pripravljeni so v profesionalnih kuhinjah s standardom

ISO in s certifikatom Ecology pod strogim nadzorom.

Dostavljeni so z lastnimi licenčnimi vozili, registriranimi

pri Agenciji za promet s hrano.

Gre za inovativno podjetje, kjer so zdravje in koristi

zdrave prehrane ključne vrednote. Glavni cilj podjetja

je ponuditi visokokakovostno hrano, ki ustreza

potrebam in zahtevam njihovih strank ter prinaša

sporočilo, da je dobra hrana lahko zdravilna in

okusna. To sporočilo širijo skozi več projektov, pri

katerih sodelujejo. Znan je projekt To lahko storim

sam, pri katerem načrtujejo menije brez nasičenih

maščob. Namenjen je ljudem z multiplo sklerozo,

srčnimi boleznimi in avtizmom. Sodelujejo tudi v več

projektih za otroke. Eden od teh je dostava hrane

sodelujočim vrtcem in šolam, da bi zagotovili

premišljeno in uravnoteženo prehrano otrok. Drugi

temelji na projektu Jamieja Olivierja, kjer otroke

poučujejo o tem, kaj je zdravo in hranljivo v upanju, da

bodo spremenili njihovo perspektivo in jih odvrnili od

predelane hrane v vabljivi embalaži. Z delovanjem v

okviru takšnih projektov ustvarjajo trajnostno podjetje,

hkrati pa zagotavljajo trajnostno prihodnost skozi

zdravje skupnosti in otrok.
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Prehranske posebnosti
Poskrbljeno je za številne posebne profile: veganski,
vegetarijanski, alergeni, diabetes itd. Ponujajo tudi
posebni meni, ki ne vsebuje živalskih proizvodov ali
nasičenih maščob. Nasičene maščobe (živalski
proizvodi, palmova in kokosova olja) so že dolgo
povezane s povečanim tveganjem za bolezni srca,
povišanimi vrednostmi LDL in skupnim holesterolom v
krvi, možgansko kapjo in celo rakom. Dokazano je, da
ljudje v sodobni zahodni družbi dnevno zaužijejo več kot
100 gramov nasičenih maščob, njihova izključitev iz

dnevnih menijev pa nedvomno zagotavlja ohranjanje
dobrega zdravja. Gre za rastlinski meni, obogaten z
maščobami omega 3 in naravnimi aromatičnimi
začimbami. Jedi so aromatizirane z oljčnimi, lanenimi ali
drugimi organskimi olji, ki jih jedi dodajo po njihovi
toplotni obdelavi.

Ta meni je primeren za vse, ki verjamejo v zdravilne

lastnosti hrane, zlasti za tiste z multiplo sklerozo ali z

drugimi avtoimunskimi boleznimi, pa tudi za otroke z

avtizmom. Dokazano je, da dolgotrajno upoštevanje te

diete zavira razvoj simptomov multiple skleroze.

Uporaba sodobne tehnologije
Njihovo spletno mesto je popolna spletna platforma za

naročanje in vir informacij za stranke. Storitev je

brezgotovinska. Imajo svoja dostavna vozila.

Spremljaj njihovo zgodbo
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