Voorbeeld mail bericht en formulier dieetcorrespondentie vooraf

Beste….

Ik heb je dieetaanwijzingen ontvangen. Om zo goed mogelijk rekening te houden met
je dieetvoorschriften, zou ik graag willen weten door welke alternatieve producten de
“verboden” producten zouden kunnen worden vervangen en bij welke maaltijd je die
eet en of je vegetarisch - vlees/vis eet.
In de bijlage vind je jouw gegevens die ik heb ontvangen, een voorbeeldtabel en een
tabel die je zelf kunt aanvullen. Met behulp van jouw informatie kan de kok en ik een
menu opstellen.
Op de eerste dag is er een korte bijeenkomst gepland voor mensen met een dieet
zodat je weet hoe de catering is geregeld en het menu eruit ziet tijdens de CCI. In de
tabel in de bijlage kan je invullen of je wel dan niet aanwezig wilt zijn bij deze
bijeenkomst.
Je informatie kan je sturen naar XXXXXXX (mailadres contactpersoon) of per post:
XXXXXX xxxxx xxxxxxx (Naam contactpersoon, adresgegevens)

Met vriendelijke groeten,

XXXXXXXX (Naam contactpersoon)

Bijlage: dieetgegevens voor menubespreking
Hieronder vind je een voorbeeldtabellen waarin gegevens staan vermeld van eerdere CCI
bijeenkomsten en hoe je eigen tabel kunt invullen om ons te helpen.
Voorbeeld invulling CCI 2007
maaltijdkeuze
naam
Pietje Puk
Type
Vegetarisch
maaltijd vb
1
Voorbeeld Alle maaltijden
1
Voorbeeld ja
2

Vis

Vlees

nooit

nooit

Vis max. 2 per week
bij avondeten

nee

Voorbeeld alternatieve producten
product
Vervanger ontbijt lunchvervanger
koemelk
nvt
Geiten & schapen kaas,
melk
Plantaardige margarine
Geen
nvt
Notenpasta’s zonder suiker,
suiker
Zoet beleg met fructose of
graanstropen

Geen gist

nvt

Geen
tarwe

Spelt
zuurdesembrood

Geen
gluten

polentapap

Bruin zuurdesembrood
Crackers zonder gist,
rijstwafels
Spelt zuurdesembrood,
rijstwafels, roggebrood,
amarant crackers
Rijstwafels, gluten vrij brood

Haal weg wat niet van toepassing is
Bij de bijeenkomst op de eerste dag van de CCI 2007 ben ik

Avond eten vervanger
Geiten & schapen kaas,

Dessert gezoet met
graanstropen of fructose of
vers ongezoet fruit,
geitenyoghurt, soja-ijs
gebonden sauzen met
rijstmeel of volkorenmeel
Granen ipv aardappelen,
volkoren spaghetti, gistvrije
bouillonpoeder
Aardappels, boekweitspaghetti
gierst, polenta, rijst
Aardappels, boekweitspaghetti
gierst, polenta, rijst

wel

niet

aanwezig

Voorbeeld mail bericht bevestiging dieet
Persoonlijke dieetgegevens CCI 2007

Ik heb van je de volgende informatie ontvangen:

Kan je de gegevens controleren en aanvullen. Mail of stuur deze gegeven op naar
het adres van Marjan Tuk wat in je mailberichtje stond.
Maaltijd keuze
naam
vegetarisch

vis

Vervangers voor producten
dieet
Vervanger
lunchvervanger
ontbijt
koemelk

vlees

Avond eten vervanger

Geen
suiker
Geen
gist
Geen
tarwe
Geen
gluten
Overig

Haal weg wat niet van toepassing is
Bij de bijeenkomst op de eerste dag van de CCI
2007 ben ik

wel

Mocht er iets onduidelijk zijn dan kan je me bellen of mailen.
Bedankt voor het invullen en tot op de CCI in Soesterberg.

XXXXX XXXX (Name of contact person)

niet

aanwezig

