Cedrah

MealButler
Eenvoudig uw maaltijd
opwarmen met de MealButler

De MealButler
Gaat het zelf koken u steeds moeilijker af? Dan heeft Cedrah een
slimme en gezonde oplossing voor u: koelverse 3-vaksmaaltijden die u makkelijk kunt opwarmen met de MealButler. Met dit
verwarmingselement, speciaal gericht op senioren, kunt u uw
maaltijd snel, eenvoudig en veilig opwarmen.
De MealButler is gebruiksvriendelijk, doordat er slechts één knop op het bedieningspaneel zit: de aan-/uitknop. Het lichte en intelligente verwarmingselement stemt de te leveren warmte automatisch af op het gewicht van uw
maaltijd. Zo wordt elke maaltijd gelijkmatig en gecontroleerd opgewarmd
van ongeveer 3°C naar 75°C. Dit levert u een heerlijke, warme en gezonde
maaltijd op, waarbij de vitaminen en de bouwstoffen behouden blijven. Na
vijfenveertig minuten heeft de maaltijd de juiste temperatuur. Doordat de
maaltijd traag wordt opgewarmd, hoeft het verwarmingselement nauwelijks
warmer te worden dan de maaltijd zelf. U kunt zich er dus niet aan verbranden. Bovendien schakelt het toestel zich na gebruik vanzelf uit.

Hoe werkt het?
* Uitzondering: voor bewoners serviceflats en aanleunwoningen worden de maaltijden bezorgd door vrijwilligers.

1. Ophalen*

2. Plaats maaltijd op
de MealButler

3. Één druk op
de knop

4. Smakelijk eten!

U schept de maaltijd op het bord, plaatst het warmhouddeksel erop, zet dit
op de contactwarmte platen van de MealButler en drukt vervolgens op de
starttoets. Als het geluid van het eindsignaal klinkt, heeft de maaltijd de juiste temperatuur bereikt. U kunt aan tafel, eet smakelijk!

Veilig!
›› Geen verbrandingsgevaar
›› Een warmteplaat die niet gebruikt wordt, schakelt zichzelf uit

Onze ambachtelijke maaltijden
In onze productiekeuken wordt ambachtelijk gekookt zonder het gebruik van
pakjes en zakjes, maar met verse groenten en aardappelen; gezond dus! Zo
behouden onze maaltijden hun voedingswaarden.
U ontvangt elke week een menulijst, waarbij u ruime keuze heeft uit diverse
groentes, vlees, vis, aardappelen, rijst of eenpansgerechten. U heeft de mogelijkheid om zelf aan te geven hoe vaak u de maaltijden wilt gebruiken. De
maaltijden kunnen worden opgehaald in het woonzorgcentrum van Cedrah
bij u in de buurt. Sommige locaties bezorgen in de wijk; dit kunt u navragen
bij de dichtstbijzijnde locatie.
De MealButler krijgt u in bruikleen, waarvoor u een maandelijkse bijdrage
betaalt.

Met de MealButler warmt u
uw maaltijd snel, eenvoudig en
veilig op! Met één druk op de
knop gegarandeerd kwaliteit!

Bestellen?
Wilt u meer informatie over het gebruik of de huur van de MealButler? Neem dan gerust contact op met de keuken van één van
onze locaties.

Zeeland

Zuid-Holland

Woonzorgcentrum Eben-Haëzer

Woonzorgcentrum d’Amandelhof

t 0118 67 66 00
e ebenhaëzer@cedrah.nl

t 010 450 91 22
e amandelhof@cedrah.nl

Woonzorgcentrum Rehoboth

Woonzorgcentrum Beth-San

t 0113 22 45 00
e rehobothgoes@cedrah.nl

t 079 593 18 40
e beth-san@cedrah.nl

Kleinschalig wonen Hebron

Woonzorgcentrum Nebo

t 0111 46 01 20
e hebron@cedrah.nl

t 078 612 42 88
e nebo@cedrah.nl

Seniorencomplex Marnixflat

Seniorencomplex Oorden Staete

t 0113 22 45 00
e wonen@cedrah.nl

t 010 482 90 28
e wonen@cedrah.nl

Woonzorgcentrum Uitzicht
t 010 474 17 55
e uitzicht@cedrah.nl

Algemeen
Hoofdkantoor

Seniorencomplex Rehoboth

t 010 207 58 58
e info@cedrah.nl

t 010 420 98 06
e rehobothrotterdam@cedrah.nl
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