PETIT CHEF

Meer dan

10 GRAM

EIWIT
- p e t i t -

CHEF

per mini-maaltijd

Eiwitrijke mini-maaltijden voor sneller herstel

voor sneller herstel

Bij ondervoeding of herstel na een operatie is de eiwitbehoefte groter dan
normaal. Terwijl er juist vaak dan sprake is van een verminderde eetlust.

CHEF

MINI-MAALTIJDEN

- p e ti t-

Eiwitrijke

Huuskes biedt speciaal voor deze doelgroep Petit Chef: kleine, eiwitrijke
mini-maaltijden van 110 tot 130 gram per stuk.
Voedzaam en eiwitrijk

Alle mini-maaltijden zijn vers bereid
en direct ingevroren, waardoor
voedingsstoff en en smaak optimaal
bewaard blijven. Daarnaast bevatten
alle producten minimaal 10 gram
eiwit en zijn ze eiwitrijk.

Meer eten, minder
verspilling

Bij een verminderde eetlust kunnen
grote porties en drie hoofdmaaltijden
per dag tegen staan. Door in plaats
daarvan meerdere keren per dag
Petit Chef mini-maaltijden aan te
bieden, stimuleert u patiënten
om voldoende te eten.

behandeling te maken krijgen
met een verminderde eetlust en een
afwijkend smaakproﬁ el.

U kunt Petit Chef mini-maaltijden
zowel in de disposable als op
servies serveren.

Met minimale handelingen
een hoogwaardige
presentatie

Met Petit Chef creëert u op elk
gewenst moment met minimale
inspanning een hoogwaardige
presentatie en gastvrijheidsbeleving.
Alle mini-maaltijden zijn vriesvers
en eenvoudig te regenereren in
een magnetron of oven.

Doelgroepgericht

De producten
zijn geschikt voor
mensen met diverse
ziektebeelden, diëten
en persoonlijke voorkeuren. Alle Petit Chef
mini-maaltijden zijn
hoog op smaak en alle
basissmaken zijn vertegenwoordigd. Dit maakt de
producten ook uitermate
geschikt voor oncologie
patiënten, die door hun

Alle Petit Chef producten op een rij:
Petit Macaroni Italiano

604871

Petit Pasta zalm (NA-)

604875

Petit Kipgehaktbal met aardappel-asperge gratin

604870

Petit Gehaktbal met capucijners (NA-)

604876

Petit Linzencurry met couscous

604873

Petit Kaastaart met spinazie (NA- & vegetarisch)

604879

Petit Champignonrisotto

604874

Petit Spaghetti bolognese (vegetarisch)

604878

Petit Kipsaucijs met stamppot ijsbergsla

604877

Petit Kipsaté met nasi kunig

604880

Bestel ook de bijpassende pannetjes:

Petit Procureur met zomerzuurkool

604881

BK Bourgogne Cocottes zwart (2 stuks)

671070

Petit Zoetzure kip met rijst (NA-)

604872

BK Bourgogne Cocottes rood (2 stuks)

671069

www.huuskes.nl/petit-chef

