
Veli ve ögrencilere bilgi 

Food For Kids´‘in Tanitimi 
„Food For Kids“ kuruluşu  şuan Hamburg‘da 9 

okuluna yemek dagitiyor ve 2000 ögrenci buna 

katiliyor. Bizim mutfağimiz (Die Kochburg) 

Wilhelmsburg‘da ki Elbinsel üzerindeki Bürger-

haus da.   

Mutfağimiz 

Bizim taze yapilan öglenyemeklermiz hergün 

Cook & Chill yönteminle yapiliyor 

ve ardindan Thermokaplara koy-

up okula getiriliyor. Yemeğe kati-

lan kişiler üç Menü arasinda 

seçe biliyorlar. 

 Menü 1 - bir etli yemek 

 Menü 2 - bir vegeterian yemek veya 

 Menü 3 - bir salata. 

Her menünün yanina bir deser verilir. 

 

M1 = 3,50 €, M2 = 3,30 €, M3 = 3,30 €  

 

Hamburg bir çevre koruma sehir ve biz buna ka-

tiliyoruz. Biz sera etkisini azaltmaya çalişiyoruz 

ve o nedenden dolayi her Perşembe günü 3 etsiz 

yemek yapiyoruz. 

  

Yemek Pilanlari ve Menüler Ökotrophloglarla 

beraber yapiliyor. Bizimle çalişan dağiticilar Ham-

burg Großmarkt, Grell Firmasi, Bio ürünleri icin 

REWE Großhandel ve değişik çiftciler. 

. 

• Dogum günlerinizde, Dügünlerinizde,   
Bayramlarinizda,  
Firmaetkinliklerinizde ve saire yemek 
siparişleri 

• Büfet (sicak ve soğuk) 

• Firma‘lar icin öglen yemeği 

• Evimizde yer bulunur (1000 kişiye 
kadar) 

 

   040 - 88 30 20 90 
   www.foodforfriends.de 

Mengestrasse 20 
21107 Hamburg 
www.FoodForKids.de 
Telefon: 040 - 88 30 20 9 22 
Fax: 040 - 88 30 20 9 29 
eMail: Kids@FoodForKids.de 



Chip Karti 
Chip Kart’la okul lokantasinda 

Internet üzeri ismarladiğiniz 

Menüleriniz görülür. 

 

Chip Kartinizi başvurduktan bir 

hafta sonra okul lokantasinda 

alabilirsiniz. Birdefalik 10€ ile alinir ve size ait olur. 

Bu Yedek kartlar icin de gecerlidir. 

Chip Karti icin sorulariniz olursa 

0151-223 05 761, Sönke Blum‘u arayabilirsiniz. 

Iptal etmeler 
Yemek iptallarini ayni günün saat 8‘ine kadar 

internet üzeri kendi FFK Bölümünüzden 

yapabilirsiniz veya saat 8‘e kadar fax veya mail 

olarak iptal edebilirsiniz. 

Gelecek günün iptali‘da (mesela hastaliktan veya 

okul gezisinden dolayi) ayni günde yapilabilir. 

 

Devlet yardimindan yemekler 
Hamburg senatosu geliri az olan ailelere’de bu 

yemek bakimina katilma şansi veriyor. 

Okul bürosunda bu yemek diyatlari üzeri bilgi 

alabilirsiniz, gelire göre ayri fiyatlar vardir. Fakat 

Chip Karti ve sonra ismarlama vergileri ödenmiyor. 

FFK direkmen okulla veya okulun resmi dairesinle 

ödemeyi yapiyor.  

 

Ön Şartlari 
Yemek bakimina katilmak için yazili bir sözleşmeye ge-

rekiyor. Bu sözleşmeyi internet üzeri  

 

Das Internet 

www.FoodForKids.de 

Menü siparişi internet 

üzeri yapiliyor. Sipariş 

zamani gelecek ay icin 

her ayin 23‘e kadar yapil-

masi gerekiyor. Isterseniz gelecek 6 ay icin de 

sipariş yapma şansiniz var. 

Örnek: Ocak ayin 23‘e kadar şubat ayin siparişini veriyor-

sunuz 

Siparişler bu süreden sonra sadece Mail olarak 
yapilabilir. Bunun icin Müvekkil numerasi, isim, 

tarih ve Menü isteği yazilmasi gerekiyor.  

Bu geç sipariş icin bir defalik 1,50€ ücret alin-

maktadir.  

Internette istediginiz zaman siparişlerinizi ayit 

oldugunuz okulun yemek pilanini ve kendi bilgile-

rinize bakabilirsiniz, ve değiştirme şansiniz var. 

Faturaniza da bakip bunu bastira bilirsiniz. 

Internetiniz yokmu? 

Sorun değil! Interneti olmayanlar icin her okul 

kantininde yemek pilanlari var. Bunlari doldurup 

postayla veya fayla yollayabilir veya okulda (okul 

lokantasinda/ Bürosunda) verebilirsiniz. 

Siparişinizi ozaman biz sizin icin yapacağiz.  

(www.foodforkids.de) doldurup yollayiniz. Ondan 

sonra girişsifrenizi alacaksiniz, Yemek sipariş et-

mek icin.  

 

Ödeme öncede hesabiniz üzeri olacaktir. Bir ayin 
25‘de gelecek ayin parasi cekilecektir. Iptal edilen 

yemeklerin parasi, gelecek ayda kredi olarak bulu-

nacaktir.  

Ödeme icin Sipariş alanla bir Zimmet Kaydi Anlaş-

masi yapilmasi gerekiyor. 

Aylik faturanizi internette, FFK özel bölümünüzde 

görebilirsiniz.   

 
 
 


