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Her kan du finde praktiske 
oplysninger vedrørende: 
 

 Bestilling 
 Afbestilling 
 Betaling 
 Mellemmåltider 
 Pårørende/gæster 

 
I Madservice ser vi frem til, at 
levere mad til dig, og håber at 
både service og kvalitet falder i 
din smag.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi er stolte af at have Det 
Økologiske Spisemærke i sølv, 
hvilket vil sige, at vi bruger 60 
til 90 % økologiske produkter i 
vores mad. 
 
Du er altid velkommen til at 
kontakte os på tlf. 7259 7474   
Vi træffes mellem kl. 7-9 og   
12-14 alle hverdage eller på 
mail: 
Madservice@egekom.dk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til 
Madservice 
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I Egedal Kommune har vi fokus 
på kosten til ældre. Derfor har 
vi valgt, at maden på 
plejecentrene skal have et højt 
indhold af fedt og proteiner, 
som er til gavn for de ældre 
borgere. 

Madservice leverer maden til 
alle Egedal Kommunes 
plejecentre, og ligger på 
Damgårdsparken i Stenløse.  

I Madservice er det vigtigt for 
os at bruge sæsonens råvarer, 
så vi tilpasser os årstiderne, og 
de produkter der følger hermed. 

Vi arbejder målrettet med 
smag, udseende og kvaliteten 
af den mad, vi laver. Vi har 
derfor altid flere medarbejdere, 
der dagligt foretager en 
smagsvurdering af de retter, 
der tilberedes. 

 

 

 

Vi serverer primært traditionelle 
danske retter, men vil også 
gerne udvikle os. Derfor ønsker 
vi løbende at være i dialog med 
borgerne og afprøve nye 
varianter af retter, udenlandske 
retter og vegetar retter.  

Året rundt har vi fokus på de 
forskellige højtider og andre 
mærkedage, som selvfølgelig 
skal fejres ude på 
plejecentrene. 

Teamleder i Madservice 
Ida Byrgiel 
  

Maden på dit 
plejecenter 
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Når du får mad fra Egedal 
Kommunes Madservice, 
serverer vi som udgangspunkt 
hverdags farvoritrettter, som 
består af en hovedret samt den 
lille lækre, der kan være enten 
en forret eller en dessert. 
 
Har du udfordringer med at 
tygge/synke maden rigtigt, er 
vegetar eller ikke spiser 
svinekød tilbyder vi i stedet: 
 

 Hallal retter 
 Bløde retter  
 Vegetar retter  
 Dysfagi retter 
 Flydende retter 

 
Hvilken kosttype, der passer 
bedst til dig, finder du ud af 
sammen med personalet, der 
giver Madservice besked.  
 
På kommunens hjemmeside 
under Madservice finder du 
oplysninger om, hvilke 
ingredienser og allergener, der 
er i maden.  

 
For at opnå en så optimal 
ernæring som muligt, anbefaler 
vi, at du bestiller 3 hovedmål- 
tider og 3 mellemmåltider. 
 
Du vælger via Servicepakken, 
hvad du ønsker: 
 
Morgenmad inkl. formiddag: 
Brød, smør, marmelade, ost, 
mælkeprodukter, øllebrød eller 
havregrød  
 
Frokost inkl. eftermiddag: 
Smørrebrød  
 
Aftensmad inkl. sen aften:  
Varm hovedret og forret eller 
dessert 
 
Specialkost 
Har du behov for specialkost, 
foregår det i tæt dialog med 
sygeplejersken på din afdeling 
og/eller egen læge. 
 
 
 
 

Valgmuligheder Valgmuligheder 
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Hvis du har nedsat appetit, kan 
det være svært at få dækket dit 
energibehov med kun 3 
måltider. Det er derfor en god 
idé at spise og ikke mindst 
drikke noget energirigt mellem 
hovedmåltiderne.  

Mellemmåltidet kan f.eks. være 
frisk frugt, minidesserter, 
dagens kage, frugtshakes 
frugtgrød, risengrød, supper og 
energirige drikke som for 
eksempel kakao og koldskål. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Du kan kontakte personalet, så 
kan de fortælle dig om mulig- 
hederne. 
 
Mellemmåltiderne skal bestilles 
hos personalet på din afdeling. 

 
 
 
 

 
 

Mellemmåltider 
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Får du gæster på besøg, er de 
også meget velkomne til at 
spise med. 
 
Du skal bestille maden 7 dage, 
før du får besøg.  
 
Tilkøb 
Har du noget særligt, der skal 
fejres, kan vi gøre dagen endnu 
mere festlig med et særligt 
måltid.  
 
Du har også mulighed for at 
købe fx en lagkage til din 
afdeling, hvis du har noget, du 
vil fejre.  
 

 
 

 
 

Du kan enten bestille maden 
gennem personalet hos dig eller 
hos Madservice på tlf. 7259 
7474 eller på mail 
Madservice@egekom.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Venner og familie          
- kom og spis med 
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Priser 
Priserne for Madservice er 
fastsat af Byrådet i Egedal 
Kommune og reguleres én gang 
om året. 
 
Morgenmad inkl. formiddag  
32 kr. pr. dag 
Frokost inkl. eftermiddag 
35 kr. pr. dag 
Aftensmad inkl. sen aften 
56 kr. pr. dag  
 
Lægeerklæring                                                                               
Er der madvarer, du er allergisk 
overfor, så skal Madservice 
have en lægeerklæring på din 
allergi, så du kan få den mad, 
du kan tåle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Afbestilling 
Ønsker du at afbestille et enkelt 
måltid eller flere måltider på en 
dag, skal Madservice have 
besked mindst 5 dage før 
afmeldingsdato.  
 
Ønsker du at ændre på 
servicepakkens indhold mht. 
antal måltider, sker det fra den 
første i måneden med mindst 
14 dages varsel.  
 
Kontakt Madservice ved 
ændringer på tlf. 7259 7474 
eller på mail: 
Madservice@egekom.dk 
 
Vi træffes kl. 7-9 og 12-14 alle 
hverdage. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Priser, 
lægeerklæring og 
afbestilling 
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Egedal Kommune 
Dronning Dagmars Vej 200 
3650 Ølstykke 
Tlf: 7259 6000 
kommune@egekom.dk 
egedalkommune.dk 


