- få velsmagende mad leveret til døren

Velsmagende mad med variationer
Maden bliver tilberedt i det fælleskommunale produktionskøkken.
Vi er 25 medarbejdere som planlægger, indkøber, tilbereder,
pakker og leverer maden.
Når maden er lavet, køles den hurtigt ned, og ved pakning
fjernes ilten, så holdbarheden øges - helt som du kender det
fra blandt andet pålægspakker i dagligvarebutikkerne.
Vi har et godt samarbejde med hjemmeplejen, læger og diætister. Hjemmeplejen kan hjælpe dig med at varme maden
i mikroovnen og anrette maden. Du har mulighed for at låne
en mikroovn.

Mad efter dine ønsker og behov
Vi laver et meget bredt og varieret udbud af madretter med
mange gode tilbud på menukortet. Du kan vælge mellem 12
hovedretter og 9 biretter, samt øllebrød, proteindrik og kage.
Du kan være med til at bestemme og sammensætte den enkelte menu, så den svarer præcis til dine ønsker og behov.
Sammen med en kødret kan du for eksempel vælge mellem
kartofler og ris. Du kan også vælge mellem forskellige slags
grøntsager.

Direkte til køleskabet
Maden bliver leveret en gang om ugen direkte til dit køleskab,
af en af vores stabile chauffører, som bærer uniform og et synligt identitetskort med foto. Det er vigtigt, at temperaturen
i køleskabet er max 5°C, at det er rent og at der er plads til
maden.
Chaufførerne medbringer desuden bestillingsseddel for den
kommende uge og tager din madbestilling med retur.

Du kan få en prøvemiddag gratis

Afmelding af mad
Afmelding skal ske til køkkenet senest 3 dage før levering.
Ved indlæggelse skal dette meddeles til køkkenet
Ønsker du at udgå af madordningen, skal dette meddeles til
køkkenet mindst 14 dage før.

Vi kan tilbyde
Velsmagende ernæringsrigtig mad ud fra
årstidens variationer.
Traditionel dansk mad med variationer.
Høj kvalitet af råvarer.
Gæsteportioner.
Platte.
At du selv kan skrælle kartofler.

Madservice-Vejen
Fællesvirke 2
6670 Holsted
Telefontid : mandag - fredag kl. 8.00-11.00
Hovednummer til sekretær: 79 96 58 83
Cheføkonoma Gitte Larsen: 79 96 58 85
Mail: madservice@vejen.dk
Hvis du ønsker mad fra Madservice-Vejen, og ikke har fået
mad herfra tidligere, skal du kontakte visitationsafdelingen på
telefon 79 96 64 93 eller mail visitationen@vejen.dk
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Eksempel på hvordan en bestillingsseddel kan se ud
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