La Nostra Empresa
QUI SOM
Tamar es una empresa basca d’àmbit estatal, que des de 1975 presta serveis de
restauració i càtering per a col·lectius. Alguns dels nostres clients ens acompanyen
des de llavors.
Oferim els nostres servei de restauració i catering als centres educatius, universitaris,
col·legis majors, empreses, administracions públiques, residencies de la tercera
edat, hospitals i altres organitzacions.

170 CLIENTS
2.000 EMPLEATS
40. 000 Menjars diaris

3 CUINES CENTRALS
- País Basc
- Madrid
- València

La Nostra Empresa

DIETISTES, NUTRICIONISTES I
EQUIP DE QUALITAT
Nostre equip de Qualitat s’encarrega d’adaptar els menús
a les necessitats dels centres segons les característiques
especifiques de cadascú d’ells amb l’objectiu de garantizar el
correcte equilibri nutricional.
Revisa la correcta implantació i funcionament en cada

Centre del sistema de APPCC (Anàlisis de Perills i Punts de
Control Crítics) i realitzen les correccions necessàries.

El principal requisit per a l’ homologació dels nostres proveïdors es que disposen
d’autorització sanitària.
Han de complir amb els requisits de qualitat que els exigim.
Processos de treball dissenyats segons la norma iso 9001 i iso 14001.
Garantia de higiene i seguretat en tots els processos aplicant la normativa vigent.
Anàlisis de superfícies, plats i manipuladors per laboratoris independents.
Anàlisis d’ al·lèrgens.
Control d’olis.
Control de plagues.
Informes de resultat per al centre.
Assessorament higiènic-sanitari.
Auditories de bones pràctiques de manipulació.
Formació del nostre personal en manipulació d’ aliments.
Implantem els sistemes d’ anàlisis de perills i punts crítics (APPCC): plans d’higiene i
traçabilitat en els centres amb personal de Tamar.

La Nostra Empresa
Mercats locals i de proximitat
QUALITAT
El nostre compromís de qualitat implica oferir als nostres
clients una cuina sana i equilibrada, sotmesa als més
estrictes controls de qualitat.

Sobre aquesta base, ens comprometem a elaborar un sistema
personalitzat per a cada client en el que s’arrepleguen les
característiques especifiques de les seues instal·lacions i els
processos de control concrets que es seguiran en el seu cas
particular.
En Tamar estem compromesos amb la sostenibilitat

mediambiental, el desenvolupament local i la alimentació de
qualitat pel que les matèries primes que utilitzem son

adquirides en mercats locals després d’un procés
d’homologació de proveïdors.

Oferta gastronòmica

PRODUCTE ECOLÒGIC

Tamar ha signat un acord

amb l'empresa Agrolife, que tenen l'únic punt de
venda certificat pel Comitè Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana

CAECV en els Mercats Municipals de València.

Disposen de 90.000 m2 certificats per al cultiu de fruites
en quatre municipis: Albal, Picassent, Alcasser i Utiel.
Agrolife està formada per professionals
el cultiu lliure

i verdures ecològiques

del sector agrari especialitzats en

de tòxics i químics.

Amb els seus productes elaborem els menús escolars apostant per una

alimentació sana i saludable. Sempre amb productes frescos de temporada.
Certificats Ecològics com a Productor Vegetal CV43367PV i punt de venda CV3609

Oferta gastronòmica
DEL CAMP A LA TAULA
En l'Hort Alba Garcés, Tamar compra les

millors i més sucoses taronges,
mandarines i caquis de València, conreades en un ambient ecològic i
sense productes químics afegits

