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Information til 

beboere 
på plejehjem 
- og deres pårørende



Velkommen
I denne folder kan du se hvilke måltider vi tilbyder. Vi har et stort 
udvalg. Du skal snakke med personalet omkring, hvilken type mad 
der passer dig. Herefter er det personalet som bestiller dine målti-
der hos Madservice Aalborg.

Det gode måltid
Det gode måltid handler om hverdagens mad og drikkevarer. Det er 
vigtigt, at den mad du spiser er tilpasset dig. Madens anretning og 
spisemiljø har betydning for din madoplevelse.

Vi har fokus på varierende og veltilberedte måltider som er tilpasset 
årstiderne. Maden er næringsberegnet, så vi garanterer at maden 
lever op til anbefalingerne omkring måltider til ældre. 



 

Madservice Aalborg 
tilbyder dig

3 hovedmåltider og 
3 - 4 mellemmåltider hver dag

Morgenmad
•  Hjemmelavet øllebrød, havregrød og diverse morgenmads- 

produkter

•  Forskellige former for mælkeprodukter, oste, pålæg,  
marmelade, æg og forskellige hjemmebagte brødtyper

•  Kaffe, the og juice

Frokost 
- det kolde måltid
• Der er et stort udvalg af forskellige slags pålæg og fiskepålæg

• Pynt til pålægget kan være frisk grønt eller salater  
(fx italiensk salat, peberrodssalat, karrysalat)

• Flere gange om ugen serveres frokostret.
 Derudover har personalet mulighed for at tilberede  

frokostret af overskydende mad fra aftensmaden

•  Råkost

•  Der er mulighed for at bestille forskellige supper, frugtgrød, 
risengrød, kærnemælkssuppe, proteinrige drikke og energitætte 
desserter



 

Aftensmad
 - det varme måltid
Maden leveres kold til boenheden, som  bestemmer om maden 
spises til middag eller til aften. De fleste boenheder vælger at 
spise varm mad til aften.

•  Der kan hver dag vælges mellem to hovedretter. Det er jer 
beboere, der i fællesskab vælger hvilken ret, der ønskes for hele 
boenheden

•  I kan vælge at få kartofler med skræl, friskskrællede kartofler, 
forkogte kartofler eller kartoffelmos. Der er også mulighed for 
at bestille løse ris og pasta

•  Tilbehøret er årstidens råkost, grøntsager eller forskellige for-
mer for surt eller sødt 

•  Det er muligt at få ekstra sauce, kartofler og grøntsager

•  Ønsker I at tilberede hele måltidet fra bunden, sender vi  
råvarerne.

• Der er altid forret eller dessert (biret)

Mellemmåltider
•  Hjemmebagt gærbrød, kage, snitter og småkager

•  Hjemmelavede proteinrige drikke, energitætte desserter og is

•  Kiks, vafler, flødeboller og frisk frugt

•  Ønsker I selv at bage “dagens kage”, sender vi råvarerne ud 
 til jer

“Din trivsel er 
vigtig for os 
- fortæl os, hvad 
du gerne vil spise“



Gæster
•  Til din fødselsdag kan der bestilles boller og kakao med  

flødeskum til boenheden (uden beregning).

•  Du har mulighed for at bestille lagkage, æblekage eller  
anden kage, hvis du har lyst (egenbetaling). 

 Personalet kan bestille kagen hos Madservice Aalborg.

•  Får du gæster, har du mulighed for at bestille mad til dem 
(egenbetaling).

• Du kan som beboer på plejehjemmet benytte  
Madservice Aalborgs festtilbud. Bestilles min. 14 dage før. 
Kontakt kundesupporten på tlf. 99 31 66 91.

• Besøg vores hjemmeside www.madservice.aalborg.dk

Helligdage
Vi sender information ud til boenheden og tilpasser maden efter 
helligdagene fx får du hveder til Bededag, and til juleaften, lam i 
påsken m.v.

Mærkedage
Vi markerer forskellige mærkedage i løbet af året, hvor vi sender 
information ud til boenheden fx kartofler til valdemarsdag, fiskens 
dag, hotdog dag, grill menuer m.v.

Tilberedning af maden
Der findes tilberedningsvejledninger i jeres køkken, som persona-
let kan bruge. Det er meget vigtigt, at maden tilberedes korrekt, så 
du får den bedste oplevelse af maden. Hver boenhed har måltids-
værter som er med til at sikre at maden tilberedes korrekt.

Afmelding/tilmelding
Skal du afmelde din mad, skal Madservice Aalborg  have besked to 
dage før inden kl. 13.00 til  kundesupporten på tlf. 99 31 66 91.



Ring til os
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os.

Ernæringsteamet 
Tlf. 99 31 66 99, telefontid alle hverdage 8.00-14.00. 

Ernæringsteamet kan være behjælpelig med råd og vejledning omkring 
dine måltider, så du får den ernæring du har behov.

Kundesupport 
Tlf. 99 31 66 91, telefontid alle hverdage 7.00-15.00. 

Kundesupporten laver daglige ændringer der vedrører din måltider 
som f.eks. afmelding af maden, indflytninger, registrerer menuplaner 
m.m.

Venlig hilsen 

Hanne Melgaard Juul 
Leder af Madservice Aalborg                 
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