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Una bona alimentació 
és essencial per a un 
creixement saludable i 
feliç dels nostres nens i 
nenes.
Garantim uns menús de qualitat, nutricional-
ment adequats i saludables per a cadascuna 
de les edats en etapa escolar, tenint en comp-
te les necessitats de tots els nostres alumnes 
(dietes, al·lèrgies, creences culturals...).

Centralitzi la compra  
d'alimentació amb Central Borne 

i gaudeixi de:

Un ampli assortiment de productes  
seleccionats per un equip de compres expert. 

Subministrament garantit en 24 hores.

Qualitat i certificacions  
en seguretat alimentària. 

Preus estables i honestos.

Informació de productes i assessorament  
sobre l’oferta gastronòmica.

Assessorament tècnic ofert per   
 especialistes de l’equip en dietètica i nutrició,  

qualitat i seguretat alimentària.

El nostre compromís per oferir  
un servei innovador, eficaç  

i de qualitat.

L’aprovisionament intel·ligent que combina el servei 
de proveïdor alimentari amb l'assessorament tècnic.

Central Borne ho posa fàcil!

Escoles

Qui som?

Central Borne és una empresa 

familiar de serveis d’alimentació 

que és present al mercat des 

de l’any 1949.  

Proveïdor d’alimentació per  
a professionals del sector de 
la restauració i col·lectivitats 

des de 1949.



El nostre pla de menús recull 
les recomanacions de les guies 

oficials de nutrició en etapa escolar 
i està supervisat, tal com estableix 

la Llei 17/2011 de seguretat 
alimentaria i nutrició.

PLA DE NETEJA  
I HIGIENE

Dissenyem i implementem 
un pla de neteja i higiene 
personalitzat segons les 

especificacions del centre.

Sistema d'avisos: 
traçabilitat de merca-

deries i control de 
 temperatures.

Disposem d’un equip 
propi de dietistes-

nutricionistes encarregat 
de l'elaboració i disseny 

del pla de menús i el 
seguiment i avaluació.

SE
M

PR
E A TEMPS!

PROVEÏDOR INTEGRAL
Li oferim un aprovisionament intel·ligent de més de 
4.500 productes seleccionats pel nostre Departament de 
Compres. 

Proveïdor 
d'alimentació   
per a "clients únics"  
Solució d'aprovisionament que combina el servei 
de proveïdor alimentari en una única compra 
amb l'assessorament tècnic en dietètica i nutrició, 
qualitat i seguretat alimentària.

Subministrament 
en un sol vehicle 
garantit en 24 h. 

Reducció del temps de 
recepció de matèria 
primera i de les 
emissions de CO2. 

Repartiment a  
3 temperatures amb 
una flota de camions 
amb cobertura a escala 
nacional. 

Estalviarà les gestions i les negociacions de comprar a múltiples 
proveïdors i disposarà de:  

✓ Una cartera amb més de 900 fabricants i proveïdors  
de matèries primeres.  

✓ Assessorament de l'oferta gastronòmica continuat  
i a mida per adaptar-se als canvis de temporada 
i novetats del mercat. 

✓ Traçabilitat del producte garantida.

✓ Estabilitat de preus i informació setmanal  
de productes peribles. 

✓ Fàcil gestió de costos de les matèries primeres.

Tots els nostres proveïdors tenen els registres sanitaris 
pertinents i estan seleccionats, verificats i homologats pel 
Departament de Qualitat.

ASSESSORIA TÈCNICA
A més de l'assessorament continuat d'oferta 
de productes gastronòmics, integrem serveis 
d'especialistes en dietètica i nutrició, qualitat i 
seguretat alimentària. 

La nostra proposta per als centres 
educatius simplifica els seus processos 
a cuina i és garantia d'eficàcia, estalvi, 
seguretat i innovació.

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

 ✓ Elaboració d'un pla de menús variat i equi-
librat.

 ✓ Menús adaptats a necessitats especials 
(intoleràncies, al·lèrgies alimentàries…).

 ✓ Definició de la proposta de sopars.

 ✓ Seguim el patró de la dieta mediterrània 
amb la freqüència d'aliments recomanada 
(fruita, verdura...).

 ✓ Contacte amb entitats i fundacions de caràcter 
nutricional per desenvolupar programes espe-
cífics de nutrició.

 
AUDITORIA, SEGUIMENT I CONSULTORIA 
permanent a càrrec del seu gestor

 ✓ Xerrades formatives i informatives al personal 
de cuina, a l’AMPA...

 ✓ Contacte directe i resposta ràpida per part de 
l'equip. 

QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Assessorament sobre normativa i seguiment. Fruita i verdura de Km0 

Proveïdors locals de carn 
i aviram 

Pasta, llegum i arròs 
ecològic


