
Kostområdet  ·  Anlægsvej 8  ·  7600 Struer
Tlf.: 96 84 88 22

E-mail: kostomraadet@struer.dk 

APPETIT
TIL DIG DER ÿNSKER 

MADSERVICE

N∆RV∆RENDE SERVICE
I Kostområdets Centralkøkken gør vi alt for at tilbyde vore kunder den 
bedste service og nogle gode smagsoplevelser. 

Hver enkelt ret er nøje udvalgt og tilberedt, så vores værdier om mad, 
smag og velvære går hånd i hånd. 

Vi lægger vægt på en kombination af gode køkkentraditioner, sund mad og 
en nærværende service. 

BESÿG FRA CENTRALKÿKKENET
Inden du første gang får leveret mad, tilbyder vi dig et hjemmebesøg, hvor 
vi rådgiver og informerer om maden og vores service. På den måde lærer 
vi hinanden godt at kende fra starten. Du får også en velkomstmappe med 
informationsmateriale. 

RIS OG ROS
Kostområdet vil altid gerne forbedre og udvikle maden og den service 
vi giver dig. Hvis du har noget på hjertet vedrørende maden og vores 
service, vil vi gerne høre fra dig. 

Du har altid mulighed for at kontakte køkkenpersonalet direkte eller du 
kan udfylde vores Ris og Ros -kort, så vil vi lade din mening være inspira-
tionskilde for det daglige arbejde i køkkenet. 

  VI GL∆DER OS TIL AT LAVE MAD TIL DIG!

RIS OG ROS
Kostområdet vil altid gerne forbedre og udvikle maden og den service 
vi giver dig. Hvis du har noget på hjertet vedrørende maden og vores 

GOD SUND MAD TIL ALLE
Smag er vigtigt for os, men det er sundhed også. Derfor ar-bejder vi løbende med at forbedre vores kompetencer og til-beredningsprocesser, så vi kan tilbyde alle vore kunder retter med et højt indhold af næringsstoff er og vitaminer, uanset om det er med normal eller ændret konsi-stens, retter med re-duceret fedtindhold eller diabeteskost.  Vi garanterer dig sund mad hver dag, der matcher dit behov, for vi ved at livskvalitet og sundhed hænger tæt sammen. 
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Du har altid mulighed for at kontakte køkkenpersonalet direkte, så vil vi 
lade din mening være inspirationskilde for det daglige arbejde i køkkenet.



L∆KKER MAD - DERHJEMME ELLER I CAF…EN 

P≈ ENGG≈RD CENTRET ELLER VESTCENTER KILEN

Hvis du ikke er visiteret til madservice, har du også mulighed 

for at spise i en af SeniorCafeerne på Enggård Centret eller

Vestcenter Kilen. Her er du velkommen – også hvis du blot 

ønsker at læse dagens avis over en kop kaff e. Hygge, livskval-

itet, glæde og samvær er opskriften på det gode måltid. Du

kan også købe mad i SeniorCafeerne og tage den med hjem. 

Du kan også tilmelde dig til spisning i spisestuerne, der er 

tilknyttet plejehjem/centre i Struer Kommune.

EN GOD OPLEVELSE 
- HVER DAG

HVORDAN TILBEREDER JEG MADEN?
Maden bliver bedst hvis du opvarmer den i mikrobølgeovn.  Det er både nemt og hurtigt. Har du ingen fryser eller mikrobølgeovn, hardu mulighed for at låne en af Kostområdet.  

HVORDAN KAN JEG S∆TTE MIT PR∆G P≈ MADEN 
Vi anbefaler, at maden anrettes på en tallerken. Maden 

præsenterer sig pænere på en tallerken, og du får mulighed 

for at sætte dit eget præg på måltidet ved f.eks. at servere 

survarer som rødbeder, pickles eller asier til. Du kan også 

pynte med lidt grønt. Vi anbefaler, at du altid har salt, pe-

ber, sennep, ketchup og diverse survarer i huset.

VELKOMMEN OG VELBEKOMME
Vi er glade for at byde dig velkommen til Kostområdet – Struer 
Kommune.
Kostområdet laver mad til kommunens plejecentre og til pen-
sionister der er tilmeldt madservice, og det vil glæde os at lave 
mad til dig!
Vi er et køkken med stolte traditioner og friske råvarer. Vi har 
mange års erfaring og går meget op i at tilbyde den bedste 
kvalitet og service til vore kunder. 

HVAD ER MADSERVICE?
Struer Kommunes Madservice er et tilbud til hjemmeboende 
pensionister, der har behov for at få leveret mad fra kommu-
nen. Maden tilberedes i Centralkøkkenet på Enggård Centret. 
Maden leveres som frosne middagsretter til opvarmning i 
mikrobølgeovn eller almindelig ovn.

KAN ALLE F≈ LEVERET MAD FRA 
KOSTOMR≈DETS CENTRALKÿKKEN?
For at få leveret mad fra Kostområdets Centralkøkken, skal du 
som udgangspunkt opfylde Struer Kommunes visitationskrit-
erier. Det betyder at du skal have svært ved at købe ind og selv 
lave mad. Du kan få mere information ved at ringe til

Myndighed for Sundheds- og Ældreområdet: 
Tlf.: 9684 8317 / 9684 8318 / 9684 8319 
- mandag til fredag mellem kl. 8.00 og 9.00.

SKAL JEG SELV BETALE?
Du skal betale for hver enkelt ret du bestiller. Du kan få oplys-
ninger om priser og øvrige betingelser ved at kontakte Kostom-
rådet eller Myndighed for Sundheds- og Ældreområdet. Afreg-
ning sker via regning eller Betalingsservice og sker månedsvis 
bagud. Du betaler for hver leveringsdag i måneden. 

HVORDAN PAKKES MADEN?
Maden fra Kostområdet leveres som frosne middagsretter og 
pakkes i miljøvenligt plast-emballage. For at sikre at næringsst-
off er, vitaminer, smag og farve bevares bedst muligt, lynfryses 
maden. Kartofl er og tilbehør til retterne pakkes for sig. Kartof-
lerne leveres som kølevarer. 
Frosne middagsretter er den fl eksible løsning – du bestemmer
selv, hvornår du vil spise den og der vil derfor altid være varm
mad til tiden.

HVORDAN LEVERES MADEN?
Vi leverer mad én gang ugentligt, og med mindre andet er aftalt, skal du 
være hjemme til at åbne for vores chauff ør. Til gengæld sørger vi for at 
hjælpe dig med at sætte maden i fryseren samt sætte kartofl er og tilbe-
hør i dit køleskab. Hvis du f.eks. har været indlagt og mangler mad er du 
velkommen til at kontakte Kostområdet – vi kan levere alle ugens dage.   

MENUVALG - ET VARIERET UDBUD
At få mad fra Kostområdet skal være en god oplevelse – hver dag. Derfor 
tilbyder vi hver uge 10 forskellige menuer, du frit kan vælge imellem. Vi 
ændrer jævnligt vores menuer, så de blandt andet afspejler årstidernes 
skiften. 

Hver 4. uge modtager du fem ugebestillingssedler, hvor du kan vælge mel-
lem 10 hovedretter og 10 for-/efterretter for hver uge. Bestilling af mad fra 
Centralkøkkenet sker ved at du udfylder bestillingssedlen.
Du kan frit sammensætte din egen menu og du må gerne vælge den samme 
ret fl ere gange.

Hvis du ikke vælger, vil Centralkøkkenet vælge de første 7 retter på 
bestillingssedlen.

Ud over mange lækre hovedretter, desserter og supper, kan vi også tilbyde 
dig et bredt udvalg af energi- og proteinberigede fromager og desserter, 
proteinrige drikke, grønsagssupper og den klassiske øllebrød. Se tilbud-
dene i øverste højre hjørne på bestillingssedlen. 

Maden leveres ca. fem uger efter at den er bestilt.

Du kan se på bestillingssedlen, hvornår den senest skal afl everes. Hvis du 
ikke ønsker at modtage mad i en af ugerne, skal du krydse af i feltet ”Øn-
sker ikke mad”. 

INDIVIDUELLE KOSTBEHOV
Har du brug for en anden kostform end normalkost, såsom en specifi k 
diæt eller kost med en anden konsistens, er det også en del af vores tilbud 
efter aftale med visitationen. 

DU ER ALTID VELKOMMEN TIL 

AT KONTAKTE OS PÅ TLF.  9684 8822

L∆KKER MAD - DERHJEMME ELLER  

I CAFEEN P≈ ENGG≈RD CENTRET

Hvis du ikke er visiteret til madservice, har du også 

mulighed for at spise i SeniorCafeen på Enggård Centret. 

Her er du velkommen – også hvis du blot ønsker at læse 

dagens avis over en kop kaffe. Hygge, livskvalitet,glæde 

og samvær er opskriften på det gode måltid. Du kan også 

købe mad i SeniorCafeen og tage den med hjem.

Du kan også tilmelde dig til spisning i spisestuerne, der  

er tilknyttet plejehjem/centre i Struer Kommune.

Maden bliver bedst hvis du opvarmer  
den i mikrobølgeovn. 
Det er både nemt og hurtigt.
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