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Smart Calorie Calculator

The Foodwatch predictive platform facilitates the transfer of information 
between government entities, food establishments, its service providers 
and consumers. Through the use of smart digital control and data 
analysis, the platform will be able to trace all food products and their 
nutritional components in an effective way . 

self-inspection 

The PIC can easily monitor food safety measures using the self-inspection feature 
through the Foodwatch platform where they will also be able to maintain daily digital 
records and to swiftly make any corrective actions . 

When receiving Food items , the PIC will monitor
the food delivery vehicle to ensure its safety and
communicate with suppliers through the platform
when there are shipment inconsistencies. 

E-certificates 

By directly linking training companies with food establishments through the
platform, PICs can be registered and approved training centres with the best
trainers can be chosen  in order to receive authenticated E-certificates. 

Smart Permit 

 For permit issuance of a food activity for an event, food truck,
 school cafeteria, or any other type of permit; you can apply
   directly from the platform to reduce the time and cost
      through the Smart Permit feature. 

Food delivery vehicles are authenticated directly through the
platform to ensure the safety of the food being transported

scanning the QR Code 

Food establishments can learn more about suppliers by scanning the QR
Code. Food establishments will be able to choose exceptional performing
suppliers based on the grade awarded to them.

Smart Calorie Calculator 

To choose the meal that satisfies their nutritional needs from thousands
of dishes and to calculate calories through the platform, Food 
establishments will be able to use the Smart Calorie Calculator to 
provide the best choice of dishes that suits the consumer's health needs. 

The Foodwatch Platform connects all of those involved in the 
food chain through a trusted digital platform to streamline

businesses and activities between all stakeholders 
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