MealButler® is de basis voor een perfecte maaltijd aan huis!
De MealButler® is een geïntegreerd opwarmconcept, dat ouderen,
zorgverleners en andere eindgebruikers in staat stelt om een
maaltijd uit de koude lijn eenvoudig en op de correcte manier
op de juiste temperatuur te brengen.
Met de MealButler® van temp-rite International wordt de eerste
steen gelegd voor een perfecte maaltijd aan huis!

L

evering van maaltijden aan huis was altijd al afhankelijk van diverse externe
invloeden. Met de MealButler® is dit veranderd. Want dankzij de maaltijden uit
de koude lijn (cook-chill) is de transporttijd irrelevant en kan de frequentie
van maaltijdleveringen naar beneden gebracht worden. Bovendien garandeert
de eenvoudige werking van de MealButler® dat elke client een maaltijd

van topkwaliteit ontvangt alsof de kok deze zelf serveert.

Mantelzorger
Het is belangrijk dat thuiswonende
ouderen en hulpbehoevenden elke dag
minimaal één warme maaltijd eten,
zonder dat hen dit veel inspanning kost.
Met de MealButler® kunnen de cliënten
zelf kiezen wanneer ze willen eten en dit
eenvoudig en veilig zelf opwarmen, met
behoud van de voedingswaarde.

De MealButler ® zorgt ervoor dat de maaltijd uit de koude lijn (cook- chill of cook-freeze methode),
op basis van contactwarmte, direct en gecontroleerd opwarmd. Het intelligente verwarmingselement
stemt de te leveren warmte automatisch af op het gewicht van de maaltijd. Dit betekent dat
elk component afzonderlijk volledig binnen 45 minuten van ongeveer 3 naar 75 ° C verwarmd
en voorzichtig geregenereerd wordt. Oververhitting en uitdrogen van de voeding is uitgesloten
alsook lokale oververhitting van afzonderlijke gebieden in de maaltijd, zoals bij gebruik
van de magnetron wel mogelijk is.
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Hoofdgerecht en soep kunnen worden samengesteld met behulp van een kartonnen clipdoos en
gestapeld in een geïsoleerde box worden geleverd. De cliënt plaatst de maaltijd simpelweg op
de contactwarmte platen van de MealButler ® en drukt vervolgens op de starttoets. Als het geluid
van het eindsignaal klinkt heeft de maaltijd de juiste temperatuur bereikt. Eenvoudiger en
veiliger bestaat niet.
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Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de MealButler ® kijk op www.temp-rite.eu
of neem contact op met één van onze medewerkers over deze
of andere producten van temp-rite International.

