
WE'RE HAVING A 
FATHER'S DAY 

SPECIAL!

C h e e s e  P l e a s e  P i z z a  J o i n tDiétaigénylő lap

A TS Gastro Kft. étkezési lehetőséget biztosít a speciális étrendet igénylő 
gyermekek számára. A gyermek helyes diéta-besorolásához a TS Gastro 
dietetikusai az alábbi nyomtatványokat kérik a szülőktől: 

KITÖLTÖTT DIÉTAIGÉNYLŐ LAP (ezen dokumentum hátoldalán található)
SZAKORVOSI IGAZOLÁS fénymásolata, mely tartalmazza a következőket:

szakorvos neve, szakterülete (37/2014 EMMI rendelet alapján), elérhetősége
gyermek neve, adatai
alkalmazandó diéta pontos meghatározása
diéta alkalmazásának várható időtartama
az igazolás 1 évnél ne legyen régebbi (kivéve, ha a szakorvos ráírta, hogy 
a betegség élethosszig fennáll, és kontrollra nincs szükség).

A kézzel, vagy háziorvos által írt, esetleg rossz minőségű fénymásolt igazolásokat sajnos nem áll 
módunkban elfogadni.

A fenti dokumentumokat az oktatási-nevelési intézményben kell leadni, melyek 
továbbítása az intézmény feladata a TS Gastro Kft. felé.

FONTOS! 
A diétaigénylő lap PONTOS kitöltése gyermekeik érdeke! 
A hiánytalanul benyújtott diétaigény esetén a kérelmezéstől számított legfeljebb 
10 munkanapon belül tudjuk biztosítani gyermeke számára az előírt étrendet.

Kedves Szülő!

Kérdéseikkel, észrevételeikkel kérjük, keressenek minket a lenti elérhetőségeken:

TS Gastro Kft. - dietetikai csoport
+36 1 445 3288 
+36 70 342 1973 
dietetika@tsgastro.hu

www.tsgastro.hu 
facebook.com/tsgastro

Ételünk az életünk
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Gyermek neve: 
Születési helye, ideje: 
Anyja neve: 
Telefonszáma, e-mail címe: 
Intézmény neve: 
Intézmény címe: 
Gyermek osztálya, csoportja:

Szülő/gondviselő tölti ki:

TS Gastro Kft. tölti ki:

Ha gyermekének laktózmentes diétára van szüksége, cégünk beépítheti-e étrendjébe a 
laktózmentes tejet, tejfölt, joghurtot, túrót, tejszínt, sajtot, amelyek laktóztartalma <0,1 g?
Kérjük, mielőtt kérdésünkre választ adna, egyeztessen a gyermekét kezelő szakorvossal a 
felsorolt termékek étrendbe való beillesztéséről.

Ételünk az életünk

Kérjük az oktatási-nevelési intézményben leadni a szakorvosi igazolás 
másolatával együtt.

Orvos által meghatározott diéta:  
Diéta besorolása:  
 
Diétás szolgáltatás kezdő időpontja: 

IGEN* NEM
*Igen válasz esetén elfogadja a fent felsorolt összes termék étrendbe történő beillesztését.  

Alulírott ......................................................... (szülő/gondviselő) nyilatkozom, hogy amennyiben 
gyermekem állapotában, illetve az általam megadott adatokban bármilyen változás következik be, 
arról az intézményt köteles vagyok legkésőbb 8 napon belül írásban tájékoztatni.

Kelt: ................................................. ..................................................... 
Szülő/gondviselő aláírása


