
Entenem l’alimentació saludable i equilibrada com a factors imprescindibles per a mantenir una bona salut i benestar.

SERVEI I ATENCIÓ PERSONALITZADA
Oferim un servei que engloba una pauta alimentària adaptada a les necessitats terapèutiques, el control durant les entregues i el
seguiment de manera continuada. Les “Pepetes” s’encarreguen de portar els àpats al domicili, dedicar uns minuts a l’usuari i informar
a familiars o persones a càrrec de qualsevol anomalia.

SEGURETAT, TRANQUIL·LITAT I COMODITAT
Alleugerim les càrregues i minimitzem els riscos relacionats amb l’alimentació diària, com ara la
planificació, compra i elaboració dels àpats. El sistema de regeneració dels aliments i els envasos
reutilitzables permeten escalfar i menjar directament sense necessitat d’emplatar, minimitzant
accidents domèstics.

MENÚS I PAUTES
En l’assessorament i disseny dels menús i pautes comptem amb la col·laboració de la Fundació Alicia. Oferim un menú basal i tres
derivacions terapèutiques, totes elles amb l’opció de textura modificada (triturat). *BASAL (BAIX EN SAL) - CONTROL HIDRATS DE CARBONI
(DIABETIS) - HIPOLIPÍDIC (BAIX EN GREIXOS) - ZERO SALS (HIPERTENSIÓ) - TEXTURITZAT (DISFÀGIA)

*Menú basal d’exemple
COMANDA I DIES DE SERVEI
La comanda es fa cinc dies abans de l’entrega, és el temps que necessitem per enviar-la a cuina, que l’elaborin, l’envasin i la
preparin per a la ruta que correspon. Els dies d’entrega depenen de la població. (Consultar ruta)

(N) Mida normal de 50 g aprox. (S) Mida petita de 420 g aprox. Suplement d'1 € per menú triturat. El preu inclou el 10% d’IVA
Pagament únic de 15 € per alta del servei recurrent, després del primer mes. Servei mínim de 4 dinars setmanals en dues
entregues. Tots els nostres serveis poden ser, amb sopars i postres optatius.

Per tal de poder fer una valoració personalitzada de les vostres necessitats no dubteu posar-vos en contacte amb nosaltres.
931 31 71 81
info@pepetavilaro.cat

https://www.alicia.cat/ca/ambits-actuacio/salut-i-bons-habits-alimentaris
mailto:info@pepetavilaro.cat

