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اﺳﻨﭗ ﻓﻮد در راﺳﺘﺎی اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ راﺣﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ،
ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﭙﺰ راهاﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺳﻨﭗ ﻓﻮد در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ،ﻃﺮح ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را اﺟﺮا
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻃﺮح ﻏﺬای ﺷﻔﺎف اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻃﺮح ﻏﺬای ﺷﻔﺎف ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ رﺳﺘﻮران اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد را ﺣﯿﻦ ﻃﺒﺦ ﻏﺬا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺎل اﺳﻨﭗ ﻓﻮد ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻌﺪادی از رﺳﺘﻮرانﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺷﻌﺒﻪای ﺑﺰرگ
اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﭙﺰ .در ﻃﺮح ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﭙﺰ ،رﺳﺘﻮران ﻏﺬای ﻧﯿﻢﭘﺰ را در ﻣﻨﻮ ﻗﺮار داده و ﺑﺮای
ﭘﺨﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﻔﺎرش اﯾﻦ آﯾﺘﻢﻫﺎ ،ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺘﺰا را
ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺎده ﻃﺒﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺨﺖ ﻏﺬا را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ.
ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺒﺦ آﺳﺎن و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ و روش ﻃﺒﺦ آنﻫﺎ
در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻫﺮ آﯾﺘﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در دﻣﺎی ﺑﯿﺶ از ۶۰
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود ،ﺑﻌﺪ از ﭘﺨﺖ ﻏﺬا ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻏﺬا ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ
و آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻏﺬای اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﯿﺘﺰا اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺮغ ﺳﻮﺧﺎری و
ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻗﺮار دارﻧﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰رﺳﺘﻮران از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﭘﺮوک ،ﺷﯿﻼ ،ﺑﺎروژ ،ﺳﯿﺐ  ،۳۶۰ﭘﻼک ،ﺗﻠﻪ ﭘﯿﺘﺰا،
ﺑﺮﮔﺮﻟﻨﺪ ،ﭘﯿﺘﺰا ﺧﺎﺗﻮن ،ﭘﯿﺘﺰا ﻋﻼاﻟﺪﯾﻦ ،ﭘﯿﺘﺰا ﻫﺎت و ﻏﯿﺮه در ﺗﻬﺮان دارای ﻣﻨﻮی ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﭙﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺎﯾﺮ رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده ﻃﺒﺦ رﺳﺘﻮرانﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﻃﺮح ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﭙﺰ در ﺗﻬﺮان ،ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان در ﻣﻨﻮی آنﻫﺎ
ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرش ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ زودی ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻟﯿﺴﺖ رﺳﺘﻮران ﻫﺎی ﻃﺮح ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﭙﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺮ ﺻﻔﺤﻪ اول اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﻨﭗ ﻓﻮد در دﺳﺘﺮس
اﺳﺖ.
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