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Simply Different Foodservice



Omtanke om patienterna 

Patienter förlitar sig på att deras måltider ska utgöra 
ett stöd i tillfrisknandet. Näringsriktig, smakfull och 
dietanpassad mat hjälper till att förbättra patientens 
välmående och välbefinnande.

Sjukhus, kliniker och vårdföretag inser behovet av 
ett fungerande måltidssystem som erbjuder detta 
och samtidigt minimerar personal-, energi- och 
avfallskostnader. 

BonCulina erbjuder helt nya möjligheter för lagad
mat inom vården.

BonCulina Sjukvården

OUR CORPORATE
RESPONSIBILITY INITIATIVE 

www.amealforameal.com



BonCulina Sjukvården

BonCulina har expertis 
inom kundanpassade 
lösningar som särskiljer 
sig. 

Smart Catering

• Fullt utbud av cateringlösningar på 
entreprenad 

• Kostnadseffektivt alternativ till traditionell 
cateringverksamhet  

• Prismodeller för påläggskalkylering, fast pris 
och rörligt pris

Plug & Play

• Kompletterar och stödjer befintlig verksamhet  
• Erbjuder ett brett utbud av olika maträtter 
• Unika, patenterade tekniker och system 
• Gör det möjligt för personal utan 

kökserfarenhet att värma, lägga upp och 
presentera måltiderna på ett professionellt sätt 

Menyplanering

• Effektivt nätbaserat verktyg som används för 
att planera menyalternativ 

• Erbjuder vecko- och månatliga 
måltidsplaneringar 

• Införlivar närings- och dietkrav 

Minskar Matavfallet 

• Patenterad Torus Pak®-teknik minskar 
matavfallet med upp till 90 % för varje måltid 

• Ger kostnadsbesparingar för kunderna

Kunder och konsumenter kan 
känna sig trygga med en pålitlig 
måltidsservice som grundar sig i 
BonCulinas kärnvärderingar: 

Vi har föresatt oss att vara en mer 
ansvarstagande måltidsservice och strävar 
mot att ingen mat ska behöva gå till spillo. Vi 
investerar delar av vår vinst i CSR-programmet 
“A Meal for a Meal” (en måltid för en måltid). 

Vi minskar inte bara driftskostnader utan även 
investeringsbehoven. Detta genom att minska 
antalet driftsrelaterade utmaningar, framför allt 
när det gäller kompetensförsörjningen, och utgå 
från våra innovativa patenterade förpacknings- 
och leveranssystem.

Vår stora, centrala måltidsdatabas består 
av kvalitetssäkrade och näringsanpassade 
måltider från noggrant utvalda 
samarbetspartners. Detta, tillsammans med 
alternativa driftsmetoder, möjliggör flexibilitet 
och konsekvens som överträffar de flesta kunders 
behov och önskemål. 
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