FITXA DIETA ESPECIAL
Curs 2015-2016
CUINA GESTIÓ SL
CIF: B-43.642.222
Ignasi Iglesias, 89
43206-REUS
DADES DE L’USUARI DEL MENJADOR
Nom i cognoms:

Centre on Menja:

Data de naixement:

Tutor/a del Centre:

PERSONA DE CONTACTE
Nom i cognoms:

Telèfon de contacte:

Nom i cognoms:

Telèfon de contacte:

TIPUS DE MENÚ (assenyaleu les opcions corresponents)
1.

Triturat

Triturat sense sal

Sencer

Sencer sense sal

2.

sense porc

sense carn

vegetarià

3.

Hipocalòric

Diabètic

Astringent

4.

Altres..............................................

Laxant

TIPUS D’ AL·LÈRGIA/ INTOLERÀNCIA (assenyaleu les opcions corresponents)
Intolerància a la lactosa
Intolerància a la fructosa
Al·lèrgia al gluten
Al·lèrgia al fruits secs
Al·lèrgia al peix

Al·lèrgia als llegums
Llenties
Pèsols
Cacahuet

Cigrons
Fèsols
Soja
Faves
Bajoques/Mongeta verda

Tramús

Al·lèrgia a la Proteïna de la llet (PLV)
Llet i derivats
Carn de vedella i derivats

Al·lèrgia al marisc (crustacis i mol·luscs)
Al·lèrgia a les fruites
Al·lèrgia a l’ ou i derivats
Al·lèrgia al sèsam
Al·lèrgia a la mostassa
Al·lèrgia als sulfits
Al·lèrgia a les espècies (pebre, julivert...)
Altres:.

Albercoc
Cirera
Codony
Plàtan

Pruna
Poma
Pera
Préssec

Kiwi
Meló
Mora
Gerds

Síndria
Pinya
Maduixa
Nectarina

Al·lèrgia a les hortalisses
Api

Tomàquet

Ceba

..........................................................

DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA JUNT AMB LA FITXA DIETA ESPECIAL
Certificat mèdic amb prescripció en base a criteris mèdics de la dieta especial indicant la dieta a seguir i/o
(*)
les al·lèrgies que presenta l’usuari
Altres:..
...................................................................................
(*)

Indispensable per usuaris de menjador que no van facilitar-ho el curs passat.

Continua pàgina següent o revers
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FITXA DIETA ESPECIAL
Curs 2015-2016
Continua de la pàgina anterior o anvers

COMENTARIS I ALTRES CONSIDERACIONS

Qualsevol canvi posterior a nivell d’al·lèrgia i/o intolerància cal que sigui notificat a la Unitat de Dietètica i Nutrició a través del mail
carla.farre@cuinagestio.com o trucant al telèfon 977 310 371
Sense Certificat mèdic amb la prescripció segons criteris mèdics de la dieta a seguir, no es servirà la dieta especial, es servirà una dieta neutra i apta per totes les dietes
consistent en arròs i pollastre

Davant el risc que suposa la ingesta de certs aliments en el cas d’al·lèrgies alimentàries, l’entitat Cuina Gestió SL exposa que porta a terme
totes les precaucions possibles per minimitzar tots els riscos associats en el procés de disseny i elaboració de dietes d’al·lèrgens i/o
intoleràncies: es revisen les etiquetes de les matèries primes i informació facilitada pels seus proveïdors, hi ha una persona responsable
d’elaborar les dietes especials, s’implanten les bones pràctiques per minimitzar els riscos de contaminacions creuades i es confecciona un
menú personalitzat.
En qualsevol cas, Cuina Gestió SL no pot ésser considerada responsable del fet que la informació facilitada pels proveïdors i/o fabricants de
matèries primes sigui la correcta ja que existeixen múltiples factors que poden causar alguna manifestació al·lèrgica i que en cap cas
depenen de nosaltres.
Mitjançant aquest document l’usuari del servei o la seva mare, pare o tutor legal (en cas que l’usuari del servei sigui menor d’edat) afectat de
l’al·lèrgia i/o intolerància senyalada en aquest document, manifesta la voluntat de fer ús del servei i/o deixar que el seu fill/a faci ús del servei
de menjador escolar, coneixent el risc potencial en el cas d’al·lèrgies alimentàries d’acord amb les garanties i precaucions indicades en els
paràgrafs anteriors en els que es determina, segons la normativa legal vigent, l’abast de la responsabilitat d’aquesta empresa de càtering en
l’ús de determinats productes en funció de la informació continguda en el seu etiquetat.

Mare, pare o tutor legal (en cas d’usuaris menors d’edat):
Nom:___

________________Cognoms:_

_________________

DNI nº: _

________________Signatura:.

...................................

Usuari del servei de menjador (en cas d’usuaris majors d’edat):
Nom:__

_________________Cognoms:__

________________

DNI nº: _

________________Signatura:...

.................................

.

..................., a

....... de

.........................de 20

......

Cuina Gestió, S.L.U., (en adelante, Cuina Gestió) le informa de que dispone de un fichero inscrito en el registro general de la AEPD, con la finalidad de dar cumplimiento por parte de la entidad, sus departamentos, instituciones
anejas, entes colaboradores y otras empresas del grupo, a los lícitos objetivos de la empresa, tales como la prestación y comercialización de sus servicios.
Usted presta, en nombre del menor titular de los datos de carácter personal y como representante legal del mismo, su CONSENTIMIENTO EXPRESO a su inclusión en el citado fichero los datos solicitados, los cuales serán
tratados con estricta confidencialidad de acuerdo con la Política de Privacidad y de Seguridad de la empresa, así como con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
Le informamos que dispone usted -en nombre del afectado y mientras sea menor de edad- de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que la LOPD le garantiza. Para el ejercicio de tales derechos y para
cualquier aclaración, puede dirigirse a Pol Ind. Agro-Reus, c/ Ignasi Iglesias, 89 en Reus.
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