
Ruokapalvelu 
kuntien kouluille 
ja päiväkodeille.



Budjetti, 
erikoisruokavaliot, 

henkilökunta ja tilat... 
olisipa kristallipallo.

Yhteinen ruokailu päiväkodeissa, kouluissa ja 
oppilaitoksissa on enemmän kuin pelkkä tankkaus. 
Se on kokoaan suurempi osa päivää sekä ihmisiä 
yhdistävä hetki kiireen keskellä. Se on suomalainen 
menestystarina. Silti koulukeittiökään ei välty 
kuntatalouden realiteeteilta.

On tärkeää turvata terveellisen ruokailun jatkuvuus 
silloinkin, kun haasteita kertyy matkalle. Silloin 
kannattaa palata perusasioihin: mikä on parasta 
kasvaville lapsille ja nuorille.

Joustavin ratkaisu hyvien ruokailuhetkien 
säilyttämiseksi tänään ja huomenna on liittyä 
Voimian ruokapalveluun. Kimara mukautuu 
muuttuviin tarpeisiin ilman tarvetta keittiön 
uusimisiin, uuteen henkilöstöön tai suurien 
pääomien sitomiseen. Se yhdistää suurten erien 
taloudellisuuden digiajan joustavuuteen ja toteuttaa 
vastuullisia arvoja joka päivä. Kun etsitään eväitä 
tulevaisuuteen, vastaus on Voimian Kimara!

Eväitä tulevaisuuteen



...turvaa kouluruokailun 
tason samalla rahalla 

jatkossakin.

...huomioi 
Pyryn allergiat.

...antaa aikaa 
oppilaiden 

kohtaamiseen.

Tästä mä 
tykkään!...joustaa myös 

yllättävissä 
tilanteissa.

...ei vaadi investointia 
laitteisiin ja 

tuotantokeittiöön.

...tarjoaa viimein 
kunnollista vegesafkaa.

Voimia Kimara...



?

Ruoan laatu on meille tärkeää. 
Meillä kotimaisuus, vastuullisuus ja 
ilmastoystävällisyys ovat kurssissaan.

Suosii kotimaista

Kimaran maistuvat ateriat 
valmistetaan Voimian 
tuotantokeittiö Padassa suurina 
erinä, nykyaikaisin menetelmin 
ja teknologiaa hyödyntäen. 
Tämä takaa tehokkuuden ja 
turvallisen ruoan.

Turvallista ja tehokasta

Voimia perehdyttää 
henkilökuntasi sekä ohjeistaa 
palveluun ja järjestelmien 
käyttöön. Tilaukset on helppo 
hoitaa verkkopalvelun kautta. 

Pääset helposti mukaan

Tilaat meiltä ruoan kiloina ja 
erityisruokavaliot annoksina. 
Määrä joustaa tarpeen mukaan 
eikä tarvitse murehtia oman 
kapasiteetin riittävyydestä.

Maksat vain siitä, mitä tilaat

Voimian Pata pystyy tuottamaan 
suuriakin määriä, mutta 
joustavasti. Meillä yhdistyvät 
kapasiteetti ja digiajan ketteryys.

 Iso, mutta ketterä

Ruoka ja aterian lisukkeet 
toimitetaan yhdellä kyydillä 
muutaman kerran viikossa ilman 
jatkuvaa autorallia toimipaikkasi 
takapihalla.

Ympäristö kiittää

Kunta hyötyy Voimian suurista 
määristä myös hankintojen 
kautta. Keskitetyt hankinnat 
tarkoittavat edullisempia 
hintoja. Leivät, vihannekset, 
juomat ja muut aterioiden 
tykötarpeet voit hankkia itse tai 
tilata meidän kauttamme.

Rahaa säästyy

Aina voi tulla odottamattomia 
tilanteita tai mutkia matkaan. 
Me olemme lähellä ja joustavia 
– yhdessä löydämme ratkaisut 
kimurantteihinkin tilanteisiin.

Neuvoo ja auttaa

Ruoassa on huomioitu 
Sydänmerkin kriteerit. 
Ohjeitamme noudattamalla 
kunta voi halutessaan hakea 
omalle ateriapalvelulleen 
arvostetun Sydänmerkin.    

Sydämen asia

Aamiaisesta iltapalaan, 
päiväkotilapsesta opiskelijaan, 
kestosuosikeista uusiin 
makuihin – aina terveellisesti 
ja tasapainoisesti. 

Monipuolista ja terveellistä

Jokainen lapsi ja nuori 
ansaitsee hyvät eväät 
jaksamisen ja kasvamisen 
tueksi. Ja kun tarpeet 
kehittyvät, kehittyy 
ruokapalvelukin – 
palautetta kuunnellen. 

Muistaa tärkeimmän

Tutun aikuisen 
kohtaaminen tuo rauhaa ja 
lämpöä ruokailuun. Kimara 
vapauttaa sinut keittiöstä 
ruokailijoiden pariin.

Enemmän läsnäoloa

Sinä tunnet asiakkaasi 
ja arvioit ruoan määrän. 
Kylmänä toimitettua ruokaa 
voit hyödyntää pidempään 
eikä ruokahävikkiä tule.

Vähentää hävikkiä

Valitse helposti joku 
suositusmenuistamme eri 
ikäisille ruokailijoille. Tai  
kokoa oma ruokalistasi 
valikoimastamme. 
Erityisruokavalioateriat 
on myös mietitty 
kokonaisuuteen sopivaksi.

Valinnanvaraa riittää

Asiakkaanamme olet myös 
omistajamme ja pääset 
vaikuttamaan yhtiön asioihin.

Voimia on  
kuntien omistama

Miten Voimia Kimara 
ruokapalvelu tuo puhtia 

ruokailuun?



Neljä faktaa

Ruoka valmistetaan Tampereen 
Lahdesjärvellä tuotantokeittiö  
Voimian Padassa.
 
Suomen nykyaikaisin tuotantokeittiö 
huomioi ympäristövaikutukset ja  
energiatehokkuuden kaikissa ratkaisuissa.  
Esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmä 
kattaa kolme neljäsosaa tuotantokeittiön  
tarvitsemasta jäähdytystehosta.
 
Voimian Pata valmistaa päivässä  
33 000 annosta ja kasvun varaa on  
vielä toinen mokoma.
 
Ruuan valmistuksesta vastaavat ja sen 
laatua valvovat Voimian kokit, dieettikokit  
ja tuotekehityksen ammattilaiset

Tutustu: voimia.fi/palvelut/kimara/

“
Hallintojohtaja, Vesilahden kunta

Tätä on odotettu vuosikausia! 
Nyt saamme kasvisruuan 
tarjolle ilman lisäkustannuksia.

MAANANTAI

Lounas
Broilerikastike G, L , 
Riisi, tumma G, VEG, L

Kasvislounas
Meksikolainen papukastike G, VEG, L, 
Riisi, tumma G, VEG, L

Koululounaaseen sisältyy
• Pääruoka lisukkeineen
• Salaatti ja salaatinkastike, keittopäivinä 

tuorepala
• Näkkileipä ja levite. Pehmeää leipää 

ruokalistalla mainittuna päivinä
• Ruokajuomana rasvaton maito, 

kaurajuoma, piimä tai vesi

https://voimia.fi/palvelut/kimara/

