Makuja läheltäsi – puhtautta puolestasi

Makua ja puhtautta
jokaiseen päivään
Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelut tarjoaa kaupunkilaisille
laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita kouluissa, päiväkodeissa ja muissa julkisissa tiloissa koko Mikkelin alueella.
Suurin asiakasryhmämme ovat koululaiset. Palvelemme
aina taidolla ja sydämellä: arvostamme työtämme ja
haluamme kehittää sitä jatkuvasti.

HYVÄÄ KOTISEUDULTA
Ekologisuus, suomalaisuus ja Etelä-Savon elinvoimaisuus
ovat meille tärkeitä arvoja. Suosimme lähiruokaa ja kotimaisia luomutuotteita. Ostamme tuoreet kasvikset, leivän
ja perunan pääosin eteläsavolaisilta tuottajilta ja käytämme aina kotimaista lihaa, maitotuotteita ja kananmunia.
Valmistamme ruoan raaka-aineita kunnioittaen, makuun ja
ravitsevuuteen panostaen. Tarjoamme myös Sydänmerkkiaterioita.
PUHTAUTTA YMPÄRISTÖÄ KUNNIOITTAEN
Puhtauspalveluissa vältämme veden ja pesuaineiden
turhaa käyttöä puhdistamalla pinnat nihkeiksi kostutetuilla
mikrokuitumopeilla ja –pyyhkeillä. Seuraamme jatkuvasti
alan kehitystä ja käytössämme on ajanmukaiset, ammattikäyttöön tarkoitetut siivousvälineet ja –koneet, joilla työn
tekeminen on ergonomista ja sujuvaa.

Maailman puhtainta suomalaista ruokaa
Atria haluaa tehdä maailman puhtainta ruokaa. Se on suomalaista ja lähellä
tuotettua. Maailman puhtain ruokamme on ennen muuta hyvänmakuista ja
turvallista. Lihan korkea laatu lähtee tilalta. Eläimiä hoidetaan esimerkillisen
hyvin ja niitä lääkitään vain todelliseen tarpeeseen; broileriketjumme on jo täysin
antibioottivapaa. Meille puhdas liha on enemmän kuin puoli ruokaa.

OSAKSI AMMATTILAISTEN JOUKKOA
Meillä työskentelee noin 150 ruoka- ja
puhtausalan koulutettua ammattilaista,
jotka ovat ylpeitä työstään ja sen näky
misestä mikkeliläisten arjessa. Useat
työntekijöistämme ovat moniosaajia, jotka
hallitsevat niin ruoan kuin puhtaudenkin
salat.
Joukossamme on aina tilaa myös uusille
osaajille. Tarjoamme sijaisuuksia, harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja ja vakitöitä
monipuolisissa ja mielenkiintoisissa tehtävissä. Meillä saat kilpailukykyiset edut
ja hyvät mahdollisuudet oman osaamisen
kehittämiseen.
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kehittää erityisesti Saimaan aluetta
tutkimus- ja kehittämistoiminnalla
sekä osallistuu alueen yritys- ja
liiketoiminnan edistämiseen.
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Xamkin restonomikoulutuksesta
valmistuu monipuolisia asiantuntijoita
matkailu- ja palveluliiketoimintaan.
Tämän lisäksi restonomikoulutus
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Kampuksena koko maailma.

PL 33, 50101 Mikkeli
Puh. (015) 1941 (vaihde)
www.mikkeli.fi

Pestyä perunaa sekä raakaa ja esikypsennettyä perunaa
kuorittuna, viipaloituna, suikaloituna ja kuutioituna

Maatila Keijo ja Päivi Liinakoski

Pieksämäki • p. 050 375 6310 • keijo.liinakoski@hotmail.com

TUTKITTUA TIETOA LUOMUSTA
www.luomuinstituutti.fi

Ammattikeittiölaitteet
Lautatarhankatu 8 B
00580 Helsinki
Puh: 09-39611
suurkeittiolaitteet.fia@electrolux.fi
www.electrolux.fi/foodservice
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