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PRACUJ
owocniej

Podstawa diety
U podstawy nowej Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej znajduje się aktywność fizyczna, a
zaraz potem dieta bogata w warzywa i owoce. Powinniśmy więc tak kształtować swoje nawyki żywieniowe,

aby owoce i warzywa stanowiły podstawę naszego żywienia.

Bogactwo witamin

Warzywa i owoce są bogate w witaminy, składniki mineralne, błonnik oraz
naturalne przeciwutleniacze, które nie tylko korzystnie wpływają na nasze samopoczucie,

ale także poprawiają odporność i zmniejszają zachorowalność na choroby układu
krążenia, cukrzycę i nowotwory.

Co najmniej 5 porcji dziennie

Powinniśmy jeść owoce i warzywa jak najczęściej i w
jak największej ilości! Zaleca się spożywanie co najmniej 5 porcji

owoców i
warzyw każdego dnia, przy czym powinny dominować warzywa.

5 porcji diennie

OWOCE I WARZYWA

codziennie co najmniej 30 min.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

wybierj pełnoziarniste

PRODUKTY ZBOŻOWE

mleko lub produkty mleczne

NABIAŁ

jaja, rośliny strączkowe, ryby jako
alternatywa

MIĘSO

wybieraj łuszcze
roślinne i orzechy

TŁUSZCZEZdrowe odżywianie w pracy
W pracy spędzamy większą część dnia. Warto więc

zadbać, by
posiłki spożywane w pracy były zdrowe i dobrze

zbilansowane, bogate w warzywa i
owoce. Co najmniej 3 z 5 zalecanych porcji warzyw i

owoców, powinniśmy spożywać
w pracy.

Zamów owoce do biura i miej
swój udział w kształtowaniu

zdrowych nawyków
żywieniowych



OWOCE W PRACY
 to same korzyści

KSZTAŁTOWANIE
NAWYKÓW

ŻYWIENIOWYCH 
Poprzez tworzenie zdrowego

lifestyle’u w pracy, kształtujesz
nawyki żywieniowe pracowników

także poza miejscem pracy. Wpływa
to pozytywnie na ich zdrowie oraz

lepsze ogólne samopoczucie, a
także przekłada się na mniejszą

absencję w pracy.

POPRAWA WIZERUNKU
PRACODAWCY

W dobie rynku pracownika, dbanie o
wizerunek pracodawcy jest niezwykle

istotne. Zadbaj więc o stworzenie
przyjaznego środowisko pracy oraz

pokaż, że zdrowie pracowników jest dla
Ciebie ważne. Dobra atmosfera w

miejscu pracy zwiększa motywację do
pracy oraz sprawia, że  w firmie pracuje
się z przyjemnością. Twoi pracownicy na

pewno to docenią. 

WZROST
EFEKTYWNOŚCI

PRACY 
Owoce zawierają cały alfabet witamin i

dodadzą pracownikom zastrzyk
zdrowej energii, co wpłynie na

poprawę koncentracji oraz lepszą
efektywność wykonywanych zadań. 

 Zmotywowani, zaangażowani i
działający efektywnie pracownicy

przełożą się na lepsze wyniki firmy.

BENEFIT, KTÓRY WPŁYWA
NA POPRAWĘ

FUNKCJONOWANIA FIRMY
Owoce w pracy to ciekawy i jednocześnie

jeden z najtańszych benefitów dla
pracowników, który może znacząco

wpłynąć na poprawę wyników firmy. 
 Ponadto zakup owoców dla pracowników
i kontrahentów można zaliczyć do kosztów

uzyskania przychodów. 
 



CO MOŻESZ ZNALEŹĆ 
w naszych skrzynkach?

owoce warzywa

soki

bakalie

zdrowe przekąski

Wybierz  gotowy
zestaw lub stwórz
swój własny  box



jabłka 6kg

jabłka 4kg

banany 4kg

jabłka 4kg

jabłka 12kg

banany 3kg

banany 3kg

WYBIERZ 
swój zestaw

Owocowy mix standard1.

owoce sezonowe 3kg

2. Owocowy mix premium

owoce sezonowe 4kg

3. Owocowy mix deluxe

owoce sezonowe 4kg

4. Jabłkowy box

winogrono 1kg

60 porcji

60 porcji

60 porcji

60 porcji



banany 12kg

jabłka 7kg

banany 5kg

warzywa 5kg

8. Warzywny mix

warzywa 12kg

WYBIERZ 
swój zestaw

5. Bananowy box

6. Jabłkowo-bananowy mix

7. Owocowo-warzywny mix

60 porcji

60 porcji

9. Inywidualny box

owoce
warzywa
soki
zdrowe przekąski
bakalie

60 porcji

60 porcji

jabłka 7kg



WYBIERZ 
dodatki

Cytrynowe boxy

cytrynowy box
cytryna 9kg

zimowy rozgrzewający box

cytryna 7kg
imbir 1kg

letni orzeźwiający box
cytryna 4kg
mięta 3szt

Warzywa myte i krojone
marchewka 

rzodkiewka 

marchewka w plastrach pakowana po 70g

rzodkiewka kulki 5 sztuk



WYBIERZ 
dodatki

Naturalne tłoczone soki owocowe

Soki Sady Wincenta , kubek 200 ml
7 różnych smaków

Soki Sady Wincenta , szklana butelka 330 ml
15 różnych smaków

Soki Sady Wincenta , karton 3l
10 różnych smaków



WYBIERZ 
dodatki

Chipsy owocowe

Chipsy jabłkowe Sady WIncenta 25g 

Crispy Natural suszone kostki 12g
jabłko naturlne 
jabłko z sokiem truskawkowym
jabłko z przecierem bananowym

Bakalie 

orzechy ziemne
suszony daktyl
suszona żurawina
chipsy bananowe
suszona śliwka
suszona morela
mix jogurtowy
 
 

Bakalie pakowane w pojemniki 70-100g

Słodkie zdrowe przekąski

batony RAW
wafle ryżowe
baton granola
ciasteczka owsiane
ciasteczka zbożowe
 
 
 

Mix zdrowych słodkich przekąsek


