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Madservice Vejen er Vejen Kommunes leverandør af mad. 
Vi leverer mad til visiterede borgere i eget hjem og til 
plejecentre i Vejen Kommune. Der leveres i øjeblikket mad 
til ca. 400 borgere i eget hjem i Vejen Kommune. 

Bag maden står 30 medarbejdere, som sætter en ære i at 
levere mad af høj kvalitet til dig.

Madservice
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Vi sætter en ære i at lave og levere god mad, der smager af mere. Vi sætter en ære i at lave og levere god mad, der smager af mere. 
Derfor bruger vi kun friske råvarer af høj kvalitet og tilbereder maden Derfor bruger vi kun friske råvarer af høj kvalitet og tilbereder maden 
efter gamle traditioner tilsat ny viden. Dette gør maden både næren-efter gamle traditioner tilsat ny viden. Dette gør maden både næren-
de og velsmagende. de og velsmagende. 
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Vi sætter en ære i at lave og levere god mad, der smager 
af mere. Derfor bruger vi kun friske råvarer af høj kvalitet 
og tilbereder maden efter gamle traditioner tilsat ny viden. 
Dette gør maden både nærende og velsmagende. 

Vi laver klassiske danske retter men prøver også at imøde-
komme ønsker om retter fra andre lande. Vi vil gerne lave 
en menuplan ud fra vores borgers ønsker, så derfor bruger 
vi feedback fra jer til at tilrettelægge menuen uge for uge. 
Derfor er du altid velkommen til at give dine kommentarer 
til chaufføren eller ringe til os i madservice.

Du kan altid få en prøvemiddag gratis

Vores kostkoncept
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Vores menuer ændres uge for uge, hvor vi tilbyder et bredt 
udvalg af klassiske danske måltider. Du kan vælge imellem 
12 forskellige middagsretter, 12 biretter, frokostplatter samt 
kage og proteindrik. Du sammensætter selv din menu ud fra 
et bredt udvalg af retter. Der er kendte, klassiske og nye ret-
ter, som passer til årstider og højtider. Du vælger selv hvilken 
slags grøntsager og tilbehør, du vil have til kødet. Du kan også 
vælge at få rå kartofler. Hvis du ikke ønsker at vælge uge for 
uge, kan du få det vi kalder standardretter. Så sammensætter 
vi din menu for dig.

Til højtider laves der en helt særlig menu, hvor vi fejrer 
de danske madtraditioner. Fx serveres der Andesteg med 
rødkål til Juleaften.

Menuer
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Kost til borgere med særlige behov

Hvis du har specielle behov i forbindelse med maden kan vi 
være behjælpelige med den rette kost til dig. Det kan være 
du eksempelvis taber dig, er allergisk over for visse fødeva-
rer, eller har en sygdom som kræver en speciel kost. Hos os 
i Madservice-Vejen er vores medarbejdere uddannede i at 
kunne fremstille speciel kost.

Vi har vores egen diætist tilknyttet, som kan træde til med 
råd og vejledning om speciel kost. Hun har mulighed for at 
komme ud til dig i dit hjem og vejlede i forhold til den udfor-
dring du har. Du kan også få en snak med hende inden du 
skal opstarte i Madservice-Vejen om hvilken type kost, der 
passer bedst til dig. Du kan kontakte hende på tlf. 61614901 
eller via vores hovednummer.

Diætkost
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Levering direkte til køleskabet
Vi har vores egne chauffører, som bærer uniform og synligt 
identitetskort, der leverer mad til dig en gang ugentligt.
Chaufføren sikrer sig at maden transporteres på ansvarlig 
vis fra vores produktionskøkken og helt ind i dit køleskab. I 
den forbindelse er det vigtigt at køleskabet max er 5°C og at 
der er plads til din levering.
Chaufføren medbringer desuden bestillingsseddel for den 
kommende uge og tager din bestilling med retur.

Tilmelding og afbestilling
Hvis du ønsker mad fra Madservice-Vejen og ikke har været 
kunde hos os tidligere, skal du kontakte visitationen på tlf. 
79 96 64 93.
Du kan afbestillle din levering senest to dage før leverings-
dagen. Ønsker du at udgå af madordningen, skal dette med-
deles til køkkenet mindst 14 dage før.

Praktiske oplysninger



11



12

Kontakt Madservice-Vejen

Fællesvirke 2
6670 Holsted
Telefontid: mandag-fredag kl.8.00-11.00
Hovednummer: 79 96 58 83

Lay out og tryk: Vejen Kommune
Tekst: Vejen Kommune
Fotos:  Colourbox og Vejen Kommune
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