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Velkommen

Tak fordi du har valgt os som din madleverandør. Vi sætter en ære i
at levere velsmagende og næringsrig mad til dig. I denne folder vil vi
præsentere, hvordan hele ordningen fungerer i praksis. Men skulle du
have spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Menukortet

Vores menuplan ændres uge for uge. Vi tilbyder et bredt udvalg af
klassiske danske måltider samt mere moderne og eksotiske retter. Hos
Madservice-Vejen anvender vi råvarer og retter som passer til årstiden og til de særlige højtider som året bringer.
Du kan vælge imellem 12 forskellige middagsretter, 12 biretter, frokostplatter samt kage og proteindrik.

Diætkost

Hvis du har specielle behov i forbindelse med maden kan vi være
behjælpelige med den rette kost til dig. Det kan være du eksempelvis
uønsket taber dig, er allergisk over for visse fødevarer, eller har en
sygdom som kræver en speciel kost. Kontakt Madservice-Vejen skulle
du have nogle særlige behov.
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Bestillingssedlen
Sammen med din ugentlige madlevering, vil du få udleveret en ny
bestillingssseddel. Den vil du så have en uge til at udfylde. Chaufføren
vil tage sedlen med ved næste uges levering.
Når du er ny kunde vil du den første uge få leveret en standardkasse
sammen med to ugers bestillingssedler, så vi kan få startet dine bestillinger op.
Bestillingslisten er bygget op i fire kategorier – Middagsretter, tilbehør, grønt og biretter. Du bestiller ved at sætte et tal i boksen foran
retten. Du må bestille lige så mange af en ret som du ønsker. Hvis du
gerne vil have hakkebøf to gange på en uge, kan du blot notere ”2”
i boksen foran hakkebøf. Ud over kødet skal du også vælge grønt og
tilbehør til retten, så du får leveret lige hvad du ønsker dig.
Du kan endda vælge at få rå kartofler, hvis du helst selv vil koge dine
kartofler.
Du kan også få hovedretterne leveret som hele sammensatte menuer,
hvor vi har sammensat hele tallerkenen for dig. Det kaldes for standardmenuer.
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Praktiske oplysninger

Levering direkte til køleskabet
Din bestilling vil blive leveret på en fast ugedag af en af vores faste
chauffører. Du vil altid kunne genkende chaufføren, da vi altid bærer
uniform og identitetskort.
Chaufføren sikrer at maden transporteres på ansvarligvis fra vores
produktionskøkken og helt ind i dit køleskab. I den forbindelse er det
vigtigt at din køleskab max er 5°C og at der er plads til din levering når
vi kommer.

Afbestilling
Du kan afbestillle din ugentlige levering senest 2 hverdage før leveringsdagen. Ønsker du at udgå af madordningen, skal dette meddeles
mindst 14 dage før.

6

Opvarmning af maden

Maden skal tilberedes i microovnen. Husk at du kan låne en microovn
af kommunen hvis du har behov for det.
Maden skal tilberedes i microovn. Husk at du kan låne en microovn af
kommunen hvis du har behov for det.
Sådan gør du:
•

Prik et par huller i filmen med en gaffel

•

Sæt maden ind i microovnen og sæt den på funktionen ”High”
(700 W)

•

Juster tiden efter nedenstående vejledningstider

•

Tag maden ud og fjern filmen.

•

Anret på tallerken.

Vejledende opvarmningstider:
•

3-rums bakker: 4-4½ min

•

Forretter, supper, mælkeretter : 2-3 min

•

Vafler, pandekager o.lign.: 1½-2 min
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K ontakt

Lay out og tryk:
Tekst:
Fotos:
Ordrenr.:
Udgivet:
rev.:
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Vejen Kommune
Vejen Kommune
Colourbox og Vejen Kommune
1060-20
Marts 2021
Maj 2021

