KØKKENET ÅKANDEN — VELKOMMEN

Stolte
køkkentraditioner
hos Køkkenet
Åkanden
Vi vil gerne byde dig velkommen i vores madordning.
Denne pjece fortæller kort om, hvordan madordningen
i Åkanden fungerer. Mad skal smage godt, dufte dejligt
og se indbydende ud.
I Åkanden gør vi os umage med at tilberede mad, som
skal tale til alle sanser. Al mad, der tilberedes i Køkkenet
Åkanden, er ernæringsrigtig og lever til fulde op til
Sundhedsstyrelsens ernæringsmæssige anbefalinger
for mad til ældre. Maden tilberedes på en måde, der
sikrer, at maden har et højt indhold af næringsstoffer,
samt at den gode smag bevares. Fødevare- og køkkenhygiejnen er helt i top. Emballagen er miljøvenlig og
kan efter brug smides i skraldespanden som alt andet
husholdningsaffald.
Vi håber, at du vil synes godt om tilbuddet og benytte
dig af det. Du er naturligvis velkommen til at kontakte
os på telefon nr. 99 74 25 65.
Vi har telefontid på hverdage fra kl. 10.00 til 13.00.
Med venlig hilsen Cheføkonoma Lone Fløe

Praktiske
oplysninger
Maden laves af Køkkenet Åkanden i Tarm. Køkkenet er
ejet af Ringkøbing-Skjern Kommune. Maden tilberedes
af veluddannet køkkenfagligt personale. Maden bringes
hver uge ud af en medarbejder fra køkkenet. Maden
leveres til én uge ad gangen. Maden leveres på samme
ugedag og på cirka samme tidspunkt.

Opbevaring

I forbindelse med helligdage kan der ske ændringer.
Lukkes der ikke op, når maden ankommer, vil vi undersøge årsagen og eventuelt tilkalde hjælp. Maden tages
med retur til køkkenet, hvis du ikke er hjemme.

Afbestilling og
ændring

Mikrobølgeovn
Du kan låne en mikrobølgeovn. Ved ophør i madordningen skal ovnen returneres til køkkenet i rengjort stand.
Daglig rengøring af ovnen foretages i hjemmet.

Når maden modtages, sætter chaufføren maden i køleskabet. Maden skal opbevares i køleskabet ved max.
5 grader.

Afbestilling samt genbestilling af maden kan gøres på
telefon nr. 99 74 25 65, eller når chaufføren kommer
med maden.
Er du ikke hjemme, så husk at give køkkenet besked.
Maden skal afbestilles dagen før levering inden kl. 12.00.
Du skal bestille mindst 3 hovedretter hver uge. Du kan
frit vælge, om du vil bestille for- og efterretter.
Køkkenet tilbereder alle former for diætmad. Diætmad
kan leveres efter henvisning fra hjemmeplejen. Er du på
energitæt diæt, anbefales du af ernæringsmæssige årsager
at bestille to retter mad om dagen. Udover middagsmaden
kan der købes øllebrød, proteinrige drikke m.m.
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Du modtager en madplan, hvor der frit kan vælges mellem 11 forskellige hovedretter og 11 forskellige for- og efterretter. Derudover kan du købe ekstra retter,
som du kan nyde til alle dine måltider. Du får en ny madplan hver uge.
•• Der kan bestilles det antal retter, du ønsker – dog mindst 3 hovedretter
•• Der kan bestilles den samme ret flere gange
•• Du vælger selv, hvornår du vil spise maden
Madplanen skal udfyldes, så du har mad til en uge og afleveres til madchaufføren
ved næste levering eller til Køkkenet Åkanden, Kirkegade 3, 6880 Tarm.
Du kan også gå ind på vores hjemmeside og finde madplanerne på
www.aakanden.rksk.dk

Betaling og priser
Maden betales ved, at pengene trækkes i pensionen. Der betales 2 måneder
bagud. Priserne er fastsat af kommunalbestyrelsen, se prisoversigt.

Vidste du at:
•
•
•
•
•

Maden er hjemmelavet, velsmagende og afspejler de skiftende årstider.
Vi laver traditionelle danske retter, men fornyer os løbende med nye retter.
Maden tilberedes med aktuel viden om sundhed og ernæring.
Vi husker fødselsdage og sender små overraskelser ud i løbet af året.
Vores mad primært er tilberedt af danske friske råvarer.
Design: Design Concern

HER ER DET
GODE
MÅLTID.
FREMSTILLET
AF STOLTE
TRADITIONER
OG MED
KÆRLIG HÅND.
HER ER SERVICE
OG MAD I
SÆRKLASSE.
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