


Prima la 
satisfacció individual 
de cada persona, 
segons els criteris 
nutricionals-dietètics 
determinats i 
amb la màxima 
seguretat 
alimentària.



El servei d’àpats socials a domicili és un servei que té com a finalitat proporcionar 
benestar nutricional, físic i social a persones en situació de dependència o vulnera-
bilitat. El servei consisteix en la preparació i lliurament d’àpats equili-
brats i saludables, amb el control de dietistes, adaptats a cada persona i 
presentats en adequades condicions de qualitat i seguretat alimentària a 
casa de cada persona que rep un contacte i assessorament personalitzat. 

En general són els Ajuntaments, entitats de benestar social o similars els que pro-
mouen aquest servei en el seu municipi o àmbit d’actuació per a les persones que 
determinen segons els seus paràmetres de gestió i control. La concreció del servei 
es regula per concurs públic o acord privat. S’estima que una gran majoria 
de les persones grans poden ser ateses a casa si reben ajuda a domicili, 
complementat quan es pugui amb teleassistència i centre de dia.

Hi ha factors importants en l’alimentació de les persones d’edat avançada o de-
penents, a més de la quantitat d’aliments consumits. Són els hàbits, preferències i 
prejudicis en la seva alimentació que són molt difícils de canviar. Aquest servei té 
com objectiu bàsic cobrir les mancances nutricionals i millorar els hàbits alimenta-
ris, prevenir situacions de risc de malnutrició i conseqüències sobre la salut, evitar 
riscos d’accidents en persones grans que viuen soles i en situació de vulnerabilitat, 
prevenir el risc d’aïllament de les persones grans en situació de fragilitat i comple-
mentar els plans de treballs encaminats a afavorir la recuperació i el manteniment 
de l’autonomia personal i social de les persones grans.



Som una empresa amb més de 40 anys de trajectòria i un equip de 
2.550 treballadors compromesos.

Oferim un servei integral en la restauració, partint de la premisa 
bàsica de la satisfacció individual dins la col·lectivitat. Treballem 
ingredient a ingredient, cuinant pensant en les necessitats de cada 
persona.

#RECEPTARI 
TRADICIONAL-DIETA 

MEDITERRÀNIA

Plats cuinats equilibrats, variats 
i saludables, sempre elaborats 
de la mateixa forma. Permet 
menjar aliments naturals, 
no afegim conservants, amb 

llargues coccions que aporten 
tot el gust i textures meloses.  

500 plats diferents.

#DIETÈTICA- 
NUTRICIÓ

Tots els nostres plats estan 
avalats pel nostre  

equip de dietistes  
en relació a les 
recomanacions 

nutricionals.

#SOSTENIBLES- 
RESPONSABLES

Treballem amb 
matèries primeres de  

qualitat-ecològiques-km 0. 
Mínim impacte en residus. 

Reduïm el consum energètic i 
petjada de carboni. Evitem el 

malbaratament alimentari. 

#SEGURETAT 
ALIMENTÀRIA

Primera i única empresa 
de restauració col·lectiva 

certificada de l’Estat espanyol.
Màxima garantia certificada 

per la normativa més rigorosa 
en el sector.



INDIVIDUALITZACIÓ DE LES DIETES
La satisfacció individual és el pilar fonamental amb el que construïm tot el servei. 
Disposem de 10 dietes ( i la seva combinables entre si) amb +130 plats específics per aquest 
servei. 

CONTROL DIETÈTIC
Comptem amb un equip de professionals, diplomats en Nutrició Humana i Dietètica, amb 
una llarga experiència en el disseny de menús i l’adequació dels mateixos a les necessitats 
particulars.

QUALITAT ORGANOLÈPTICA I NUTRICIONAL
La majoria de plats del Servei d’atenció domiciliaria tenen un alt temps de preparació i 
cocció, sobretot les carns o els guisats (entre 4 i 6 hores). Aquest és el temps de dedicació 
que estalviem als nostres usuaris. Són receptes elaborades que aporten tots els nutrients. 
Només treballem amb ingredients naturals. Així doncs, aquest procés ens permet mantenir 
les aromes i els sabors autèntics del plat, garantint la textura del producte. 

1. LES PERSONES
Individualització de dietes

Control dietètic

DIETA BASAL, HIPOSÒDICA, 
HIPOCALÒRICA (COLESTEROL), 

DIABÈTICA, PROTECCIÓ GÀSTRICA, 
SENSE PORC, SENSE CARN, 
SENSE PEIX, TRITURADA, 

INTOLERÀNCIA A LACTOSA

2. ELS MENÚS
Seguretat alimentària

Varietat de plats cuinats
Qualitat organolèptica i 

nutricional

3. L’ATENCIÓ  
PERSONALITZADA
Contacte amb els usuaris

El servei “a casa”

C O M  S E R V E I  D ’ AT E N C I Ó  D O M I C I L I À R I A
Som especialistes en la realització de dietes personalitzades per a cada 
usuari, elaborant els productes en la nostra cuina pròpia i efectuant el 
servei de lliurament, així com l’atenció de forma propera i especialitzada.

Ens centrem en 3 grans aspectes:



Per confeccionar els menús tenim en compte els diferents grups 
d’aliments: cereals, llegums, tubercles, verdures i hortalisses, fruita, 
llet i derivats, ous, carn, peix i olis, d’acord amb les freqüències de 
consum setmanal recomanades pels diferents organismes de salut 
pública. 

En els menús minimitzem la presència de fregit, reduïm els greixos 
i fem ús preponderant d’oli d’oliva o alt oleic, els confeccionem 
amb el principi de màxima variabilitat dels plats. 

Elaborarem les varietats i derivacions de menús (estiu-hivern), en 
els que cal destacar els de textura modificada per atendre els pa-
cients amb disfàgia, que siguin necessaris per prescripció mèdica fa-
cultativa; planificarem els menús mensualment, tot atenent aquells 
suggeriments que se’ns facin arribar des de la direcció del servei.

Monoracions 
refrigerades en 
barqueta amb 

caducitat superior
als 10 dies.



La nostra experiència en distribució ens permet adquirir el com-
promís de lliurament dels aliments amb la màxima eficàcia i el mí-
nim temps possible tot garantint la seguretat alimentària.

Fàcil manipulació per a l’usuari

Safata 
100% reciclable

Conservar
Conservar el menjar dins de la nevera fins el seu 
moment de consum.

Regenerar
Per escalfar els plats calents, punxar l’envàs per 
la part superior i escalfar 4 minuts al microones a 
màxima potència (800w) o seguir les instruccions 
de la barqueta.

Consumir
Deixar reposar, retirar el plàstic amb cura (està 
calent) i consumir.

Plats freds
Per els plats freds, treure de la nevera 15 minuts 
abans, retirar el plàstic superior i consumir.

Important!
No ingerir mai un producte amb la data de 
caducitat vençuda.
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C/ Foneria, 22

08304 Mataró

(Barcelona)

Tel. +34 93 703 28 28

serhsfood@serhs.com serhsfood.com

Primera i  única empresa
de restauració col · lectiva
certif icada d’Espanya www.fsc.org
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