Det gode måltid
- en del af din hverdag
Hjemmelavet mad
fra Madservice Aalborg
er et godt valg
Madservice Aalborg
Aalborg Kommune

Velkommen til
Madservice Aalborg
Vi glæder os til et godt samarbejde, og beder dig læse folderen
igennem. Den skulle gerne kunne afklare de fleste spørgsmål.

Sund mad til alle – en madoplevelse i hverdagen
Madservice Aalborg sætter en ære i at tilberede et måltid, som skal
være en god oplevelse for dig. Hos os kan du vælge mellem varm
mad eller kold mad du selv kan varme.

Økologi – sølvspisemærket
I Madservice Aalborg har vi fokus på brugen af økologiske råvarer i
vores køkkener. Ved brug af flere økologiske råvarer tages der hensyn til naturen og vores grundvand.
I 2021 vandt Madservice Aalborg Køkkenprisen 2021. Prisen uddeles af Landbrug og Fødevarer til det offentlige køkken i Danmark,
der udmærker sig inden for arbejdet med bl.a. økologiske råvarer.

Kostformer
•
•
•
•
•
•

Sukker- og fedtreduceret
Blød kost med kartofler
Blød kost med kartoffelmos og mundrette grøntsager
Energitæt kost
Vegetar kost
Gratin kost

Kræseposen
Et tilbud til dig, som har brug for et supplement til din daglige mad.
Kræseposen består af forskellige lækre mellemmåltider. Den er
energimæssig målrettet dig, der har behov for lidt ekstra energi
– du skal kontakte køkkenet, da der er flere valgmuligheder.

Varm mad dagligt
Som visiteret borger har du mulighed for at vælge mellem to
hovedretter dagligt. Kryds den menu af, som du helst vil have.
Vores menuer afspejler årstid og sæson. Hver måned har du
mulighed for at få leveret et glas survarer (f.eks. rødbeder)
af madchaufføren. Der er ingen menuvalg på biretten.

Levering af maden
Dit måltid leveres i en bakke, som er lukket med klar film.
Når vi har tilberedt maden køles den hurtig ned og varmes af
madchaufføren på vej ud til dig.
Kernetemperaturen er mindst 65 grader varm.

Menuplan hver måned
Vi sender en menuplan til dig hver måned, som skal udfyldes og
afleveres til madchaufføren.
Hvis du ikke udfylder menuplanen, vil du få menu 1.
Kan du ikke selv udfylde menuplanen, kan du altid hente hjælp hos
dit netværk eller hjemmeplejen.

Madpakker, proteindrik m.m.
Du har også mulighed for at bestille
• Madpakke med 3 halve stykker uspecificeret smørrebrød og
½ franskbrød m. ost
• Proteindrik
• Middag til enkelte gæster

Elektronisk bestilling
Du har også mulighed for at udfylde din menuplan elektronisk.
Kontakt Madservice Aalborg på 9931 5500 og bliv oprettet til at
bestille din mad elektronisk. Du er også velkommen til at kontakte
os, hvis du blot vil høre mere om det elektroniske bestillingssystem.

Kold mad
- klar til at varme
Som visiteret borger har du mulighed for at vælge mellem to
hovedretter dagligt. Kryds den menu af, som du helst vil have.
Vores menuer afspejler årstid og sæson. Hver måned har du
mulighed for at få leveret et glas survarer (f.eks. rødbeder) af
madchaufføren. Der er ingen menuvalg på biretten.

Levering af maden
Kølemad leveres 4 gange om ugen. Dit måltid leveres i en bakke,
som er lukket med klar film. Vær opmærksom på at du skal være
hjemme på leveringstidspunktet, da din mad skal på køl.
Retten varmes i ovn eller microbølgeovn, når du ønsker at spise.

Menuplan hver måned
Vi sender en menuplan til dig hver måned, som skal udfyldes og
afleveres til madchaufføren.
Hvis du ikke udfylder menuplanen, vil du få menu 1.
Kan du ikke selv udfylde menuplanen, kan du altid hente hjælp hos
dit netværk eller hjemmeplejen.

Madpakker, proteindrik m.m.
Du har også mulighed for at bestille
• Madpakke med 3 halve stykker uspecificeret smørrebrød og
½ franskbrød m. ost
• Proteindrik
• Middag til enkelte gæster

Elektronisk bestilling
Du har også mulighed for at udfylde din menuplan elektronisk.
Kontakt Madservice Aalborg på 9931 5500 og bliv oprettet til at
bestille din mad elektronisk. Du er også velkommen til at kontakte
os, hvis du blot vil høre mere om det elektroniske bestillingssystem.

Har du brug for yderligere information eller vejledning, er du
velkommen til at kontakte os. Vi er altid parat til at hjælpe dig.
Ved ændringer i levering af maden skal vi have besked senest dagen før kl. 13.00, til levering til de 2 næstfølgende dage.

Telefontider
Alle dage kl. 8.00 - 14.00.
Du er altid velkommen til at kontakte os med ros, ris eller nye
ideer. Du har også mulighed for at kontakte - Den Åbne Linie tlf.
99 82 50 00 i deres åbningstid.

Madservice Aalborg
Fortunavej 2
9210 Aalborg SØ
Tlf. 99 31 55 00

Mad fra Madservice Aalborg er dit sikre valg, når måltidet skal
handle om kvalitet, service og fleksible valgmuligheder.

Vores service kort fortalt
• Varieret og indbydende mad ud fra et spændende menukort.
• Veluddannet køkkenpersonale med mange års erfaring
tilbereder maden.
• Vores kostformer tilberedes i henhold til gældende nationale
retningslinjer.
• Vi samarbejder med Fødevarestyrelsen og overholder gældende
lovgivning.
• Vores kostfaglige personale rådgiver gerne om maden.
• Vi har et stort og varieret udbud af specialkost til dig med
særlige behov.
• Levering direkte til døren.
• Udlån af microbølgeovn ved kølemad.
• Vejledning af diætist.
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