Smakelijke, gevarieerde
en evenwichtige maaltijden.
Een complete, soepele en zorgzame
leveringsdienst.

KWALITEITSMAALTIJDEN
GELEVERD AAN HUIS
Delis’ke is een leveringsdienst van
kwaliteitsmaaltijden, georganiseerd
door twee openbare diensten,
de Brusselse Keukens en de Buurthuizen.
De Brusselse Keukens verwerken en bereiden
de maaltijden. Zij voorzien elke dag meer
dan 10.000 kinderen in kinderdagverblijven
en scholen, patiënten in ziekenhuizen en
rusthuisbewoners in de Brusselse Regio
van maaltijden.
De Buurthuizen, sedert meer dan 10 jaar
gevestigd op het grondgebied van de
Stad Brussel, organiseren talrijke diensten voor
de Brusselaars. Zij staan in voor het sociaal en
logistiek luik van Delis’ke.

Een kwaliteit « zoals
thuis », veiligheid
op de eerste plaats…
Delis’ke nodigt zijn klanten uit elke dag aantrekkelijke, pure en
verse maaltijden te degusteren zonder bewaarmiddelen.
Om deze uitdaging levendig te houden, worden door de
Brusselse Keukens constant inspanningen geleverd tijdens
het productieproces: respect voor de strengste normen van
hygiëne (FAVV…), individueel thermofilmen van de porties,
afwisseling van de schotels (keuze verspreid over een maand)
zowel als kwalitatieve en kwantitatieve supervisie van elk
recept door diëtisten.

Bij het uitwerken van de schotels
wordt voorkeur gegeven aan
leveranciers uit de buurt,
seizoensgebonden fruit en groenten
en, in de mate van het mogelijke, aan
bio-ingredienten, geïntegreerd en/of
duurzaam.

De koude hechting : een
technische nieuwigheid
voor een gezonde en
smaakvolle voeding.
Delis’ke wordt gedragen door de techniek van de koude
hechting, een revolutionair procédé dat tal van waardevolle
voordelen biedt en dat bovendien de risico’s eigen aan de
warme hechting vermijdt : microbiotische proliferatie, verlies van
vitaminen en smaakschommelingen.
Concreet, éénmaal warm bereid, worden de schotels in een
ultra korte tijdspanne gekoeld vooraleer in een koude kamer
gestockeerd te worden. Dit systeem laat toe de culinaire
bereidingen te bewaren met de grootste zorg voor de
voedselveiligheid.
Om te genieten van een lekkere maaltijd, volstaat het hem op te
warmen op het moment dat men hem wil degusteren.
3 tot 4 minuten in de microgolfoven en klaar is kees. Indien u
ze uit hun schaal haalt, kunnen de meeste schotels eveneens
opgewarmd worden in de pan of in de traditionele oven.
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Het procedé van de koude hechting
waarborgt de voedselveiligheid van
de producten en de smaak en de
voedingswaarde worden behouden.

Een luisterend oor,
een dagelijkse
aanwezigheid.
Delis’ke is een dienst die zorgzaam is voor zijn klanten,
naar hen luistert en waakt over het sociaal aspect.
Elke levering is een uitwisselingsmoment tussen de klant en
onze agent. De sociale band tussen hen bevordert het verblijf
thuis en de dagelijkse passage van onze agent voorkomt en
bestrijdt doeltreffend het sociaal isolement van de geholpen
persoon.
Een maatschappelijk assistent staat in voor de telefonische
permanentie tijdens de werkdagen en werkt samen met het
netwerk van de persoon : familie, vrienden, buren, conciërge
evenals met andere hulpverleners.
Groepsreunies hebben regelmatig plaats om de sociale
opvolging van de verschillende situaties, waaraan
blootgesteld, op te volgen. Die beschikkingen laten Delis’ke
toe om luisterbereid te zijn, met respect voor de geholpen
persoon en met bevordering van zijn verblijf thuis.

Delis’ke, een dienst die attent is voor zijn
klanten, via de dagelijkse passage van
zijn agenten en de aanwezigheid van een
maatschappelijk assistent die instaat voor
de telefonische permanentie.

Gevarieerde menu’s en
aangepast diëten voor
allen.
Om de variatie van schotels te waarborgen, wordt het menu
Delis’ke maandelijks opgemaakt en stelt het elke dag een
andere schotel van de chef voor. Deze schotels van de chef
zijn beschikbaar in versie zonder zout en voor diabetici. Lichte
avondmalen kunnen besteld worden en vullen het aanbod
voor de voedingsbehoeften van een volledige dag aan.
Het menu Delis’ke stelt ook schotels voor als alternatief voor
de schotel van de chef om zo verschillende keuzes aan de
klanten aan te bieden en dat aan hetzelfde tarief.

De schotel van de chef is altijd beschikbaar
in aangepaste versie, dieet zonder zout
en voor diabetici. Zin in iets anders ?
Alternatieve schotels worden wekelijks
aangeboden en dat zonder meerkost.

Soepelheid en
zelfstandigheid voor de
klanten.
Met Delis’ke hebben de klanten de mogelijkheid hun schotels
op te warmen wanneer ze het wensen. Zij kunnen zo op een
zelfstandige wijze het beheer van hun middag- en avondeten
verderzetten.
Het systeem van levering, uitgewerkt door Delis’ke, laat
eveneens een grote soepelheid toe op het vlak van de
dagen van levering. Het aanbod van maaltijden bestrijkt alle
weekdagen, weekends en feestdagen inbegrepen.

Delis’ke bevordert de
zelfstandigheid van de klanten
door hen de vrijheid te geven met
betrekking tot de dag van levering
en het moment van verbruik
van de schotels.

Het is aangenaam samen te
werken met Delis’ke. Er wordt
gewerkt aan de opvolging van
situaties en aan het overbrengen
van informatie. En dat is nodig
voor het behoud thuis van
gevoelige personen !
Pierre, Sociaal assistent

De maaltijden zijn goed
en het personeel tof !

Wat ik waardeer is dat ik mijn maaltijd
kan eten wanneer ik er zin in heb !
En als ik weg moet gaan op het
moment van de levering, geen
probleem, zij vinden een oplossing
zodat ik toch mijn maaltijd krijg.

René, 82 jaar oud

Huguette, 78 jaar oud

Mireille, 56 jaar oud

Zin om meer te weten
te komen of behoefte
aan meer inlichtigen ?
Wij luisteren graag naar u
van maandag tot vrijdag
van 8u30 tot 16u30.
Per telefoon :
Telefonische permanentie :
02/430.66.24
Administratieve dienst :
02/217.80.88

Per brieven :
Delis’ke,
De Buurthuizen
Antwerpselaan, 31
1000 Brussel

Per mail :
deliske@lmdq.be

www.debuurthuizen.be

Verantwoordelijke uitgever: Rita Glineur Directrice-generaal
van de Buurthuizen - Antwerpselaan, 31 - 1000 Brussel

Wanneer mama het ziekenhuis
verliet, had ze maaltijden aan huis
nodig. De soepelheid van Delis’ke
en de kwaliteit van de geleverde
maaltijden hebben ons snel
overtuigd.
En daarbij heeft de passage
van agenten van Delis’ke ons
zeer gerustgesteld! Zij zijn zeer
vooruitziend en attent voor haar.

