Vekommen til
Madservice
I denne pjece kan du finde
praktiske oplysninger vedrørende:









Kontaktinformationer
Maden
Bestilling
Levering
Tilberedning
Afbestilling
Betaling

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

I Madservice arbejder vi med, at
bruge så megen økologi som
muligt – uden merudgifter.
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.
Adresse:
Damgårdsparken 5
3660 Stenløse
Tlf. 72 59 74 74
Madservice@egekom.dk

Maden
Som kunde hos Egedal Kommunes
Madservice, kan du få leveret
hverdagens farvoritretter, som
består af en hovedret samt den lille
lækre, der kan være enten en
forret eller en dessert.
Hver uge kan du vælge mellem et
udvalg af forskellige retter, der
skifter uge for uge.
Du har altid mulighed for, at
bestille flere portioner af den
samme ret, hvis du f.eks. får
gæster eller ønsker, at spise det
samme flere gange i løbet af en
uge.

Du kan se vores menuplaner flere
uger frem, inde på
Egedalkommune.dk.
Søg på ”Madservice” øverst til
højre i søgefeltet.
For at opnå den ernæringsmæssige
korrekte sammensætning af
måltidet, anbefaler vi, at du
bestiller både hovedretter og
forretter/desserter.
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

Bestilling
Bestillingen foregår ved, at du hver
onsdag med din madleverance,
modtager to ens
afkrydsningsskemaer med en
oversigt over de retter, som vi har
på menuen om 4 uger. Det ene
skema er til køkkenet og det andet
er til dig selv, så du ved hvad du
har bestilt.
På skemaet sætter du kryds ved de
retter og det antal portioner, som
du ønsker at bestille. Du skal
bestille mad til en uge af gangen.

Som ny kunde i Madservice, vil du
de første par uger, hvor du ikke har
valgt automatisk, få de øverste
retter fra menuplanen, og det antal
portioner du er visiteret til.
Skemaet skal være udfyldt, så
chaufføren kan tage det med retur
til køkkenet onsdagen efter.
Skulle du vælge ikke at sende
afkrydsningsskemaet retur,
modtager du de øverste retter fra
menuplanen, og det antal
portioner du er visiteret til.

Levering
Maden leveres hver onsdag
mellem kl: 8.00 og 19.00. Maden
leveres af en chauffør fra et
eksternt firma. Chaufføren bærer
altid synligt identifikationskort.
Den mindste leveringsmængde pr.
gang er fire hovedretter og
eventuelle forretter/desserter.
Egedal Kommunes Madservice
producerer og leverer kølet mad.
Det betyder at den mad du
bestiller, straks efter
tilberedningen, bliver lynnedkølet
og pakket i ilttæt emballage.

Det betyder også, at maden skal på
køl straks ved levering. Vores
chaufører kan selvfølgelig være
behjælpelige med, at sætte maden
direkte i dit køleskab, hvis du
ønsker det.
Maden skal opbevares i køleskabet
ved højst +5º C. På emballagen kan
du se, hvornår vi har tilberedt
maden, og hvornår den senest skal
spises. På kommunens hjemmeside
kan du under Madservice finde
oplysninger om, hvilke
ingredienser og allergener der
måtte være i maden.
www.egedalkommune.dk/borger/
senior-og-pension/egedalmadservice-madordning

Tilberedning –
hjemme hos dig

Hovedretterne skal som
hovedregel opvarmes inden
servering. Maden opvarmer du i
emballagen, og du kan gøre det i
en almindelig ovn eller i en
mikrobølgeovn.
Maden skal opvarmes til mindst
75º C. Prik altid et par huller i den
gennemsigtige folie før
opvarmning. Er folien ikke
perforeret inden opvarmning, er
der risiko for at emballagen kan
briste og dermed tilsnavse ovnen
eller forårsage brandskader på
huden.
Opvarmning i ovn
I forvarmet ovn

Vær opmærksom på, at
emballagen bliver meget varm
efter opvarmning. Lad derfor
retten hvile i to minutter efter
opvarmning før den serveres.
Maden bliver mest indbydende,
når du anretter den på en
tallerken. Du kan tilsætte salt,
peber og surt efter behov.
Eventuelt overskydende mad må
ikke gemmes, genopvarmes eller
nedfryses.
Den tomme emballage er brandbar
og skal smides ud sammen med dit
almindelige husholdningsaffald.

Ca. 30 min

Opvarmning i mikrobølgeovn
Ca. 8 min.
Sammenkogte retter
Ikke sammenkogte retter
Jævnede supper og
risengrød

Ca. 4 min.
Ca. 4 min.

Ved 125 º C

Ved 440 Watt
(medium)
Ved 850 Watt (høj)
Ved 440 Watt
(medium)

Afbestilling og betaling
Betaling
Afbestilling
Hvis du ønsker at afbestille maden,
skal du kontakte Madservice inden
kl. 12, mindst fire hverdage før din
leverance. Det vil sige, at hvis du
modtager din mad om onsdagen,
så skal du senest afbestille fredag
inden kl. 12.
Ønsker du ikke længere at benytte
Egedal Kommunes Madservice skal
du kontakte Den Tværfaglige
Myndighed, som herefter giver
besked til Madservice.
Den Tværfaglige Myndighed
Egedal Rådhus
Dronning Dagmars vej 204
3650 Ølstykke
Tlf: 72 59 60 00

Madservice sender en regning
direkte til din e-boks.

Priserne for Madservice er fastsat
af Byrådet i Egedal Kommune, og
reguleres mindst én gang om året.
Vores priser kan du få oplyst ved at
kontakte Den Tværfaglige
Myndighed.
Du kan se alle priser på
Egedalkommune.dk.
Søg på ”Madservice priser” øverst
til højre i søgefeltet.

Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf: 7259 6000

