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Neem contact op met ons voor uw persoonlijke offerte!

De Healthy Meal Deal is de ideale formule om uw werknemers te motiveren bewust en gezond te eten in uw 
bedrijfsrestaurant. Met de Healthy Meal Deal biedt u een complete en perfect gebalanceerde lunchmaaltijd aan,
tegen een voordelige prijs. 

De Healthy Meal Deal   heeft drie pijlers:

1. Healthy: alle producten voldoen aan de criteria van de stichting 'Ik kies bewust'
en bevatten de juiste hoeveelheid vitamines, mineralen en vezels. Daarnaast is
het aantal calorieën en de hoeveelheid (verzadigd) vet, zout en toegevoegde 
suiker in deze producten beperkt. 

2. Meal: alle producten samen vormen een volwaardige lunch. Dat wil zeggen:
alle voedingsstoffen en voldoende energie om gezond en op gewicht te blijven. 

3. Deal: deze unieke combinatie van 2 á 3 producten is altijd scherp geprijsd. 
Een slimme deal, vanuit de werkgever gefaciliteerd. Een extra stimulans om voor
lekker en gezond te kiezen.

Eenvoudig: een helder systeem, speciaal ontwikkeld voor uw interne of externe 
cateraar. Op basis van een beslisboom stellen cateringmedewerkers dagelijks een
nieuwe deal samen.

Weinig investering: uw restaurant hoeft niet verbouwd te worden. Enerjoy levert
tools, kennis en communicatiemiddelen om de Healthy Meal Deal  te introduceren.

Afwisseling: bestaande recepten worden telkens weer verrassend anders ge-
combineerd – dat maakt de gezonde lunch elke dag aantrekkelijk. 

Professionele begeleiding: de Enerjoy diëtiste helpt u en uw cateringmedewerkers
bij de introductie en het dagelijkse toepassen van de Healthy Meal Deal .

Enerjoy organiseert graag passende

activiteiten voor een feestelijke intro-

ductie van uw Healthy Meal Deal  !
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WAT LEVERT HET OP?

Met de Healthy Meal Deal verlaagt u de drempel om voor een gezonde maaltijd te kiezen. Werknemers die gezond
lunchen hebben een gelijkmatig energieniveau gedurende de dag. Dit verbetert de concentratie en vermindert
het risico op werkongelukken. Wie regelmatig gezond luncht houdt gemakkelijker een gezond gewicht en
werkt langdurig productiever.
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