
 

 
 

 

 

Vordingborg Madservice 
Vintersbølle Strand 1  

4760 Vordingborg  

  
  

Senest revideret juni 2022 

Kontakt 
Telefon 55 36 39 79 

Hverdage kl. 9:00 – 14:00 

 

E-mail: madservice@vordingborg.dk 

sikker-madservice@vordingborg.dk  

www.vordingborg.dk/madservice 
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Din Lokale madleverandør 

VORDINGBORG MADSERVICE 
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VORDINGBORG MADSERVICE – MAD MED HØJ KVALITET 

- og den gode smag! 
 

Hvem kan få madservice? 
Du kan modtage mad i hjemmet fra Vordingborg Madservice, hvis du er visiteret til 

det. Er du ikke visiteret til madservice, kan du kontakte visitationsenheden i 

Vordingborg Kommune og høre, om du kan blive visiteret til madservice. 

Visitationsenheden kan træffes på tlf.: 55 36 29 10. (hverdage fra kl. 10:00-

12:00). 

 

Hvem er vi? 
Vi er Vordingborg Kommunes kommunale køkken. Vi tilbereder velsmagende mad 

af gode råvarer, fra de bedste leverandører. Vi gør meget for at smage maden til 

og tilberede menuer, der følger sæsonen og gør naturligvis noget særligt ud af 

helligdage og højtider.  

Fleksible valg af måltider 
Hver anden uge vil du modtage en menuplan og en bestillingsseddel med dit 

navn. På bestillingssedlen kan du skrive det antal menuer, du ønsker. Ønsker du 

flere af samme menu, skriver du blot dette (Se vejledning side 7). 

Hvis du ikke selv ønsker at vælge menuer og udfylde bestillingssedlen, vil vi 

oprette dig med en standardbestilling og levere det antal menuer, du ønsker. Er du 

på en særlig kostform, hvor menuen ikke er forenelig med diæthensynet, vil vi så 

videt der er muligt tilpasse menuen, men i nogle tilfælde kan det være nødvendigt 

helt at udskifte menuen.  

Elektronisk bestilling 
Du eller dine pårørende kan også vælge at bestille din mad online via 

www.vordingborg.dk/madservice. Du eller dine pårørende bestiller brugernavn og 

adgangskode ved at sende en mail til madservice-sikker@vordingborg.dk. Du vil 

herefter modtage en besked med brugernavn, adgangskode samt en vejledning til 

elektronisk bestilling. 

 

Afbestilling  
Ønsker du at afbestille din mad, giver du køkkenet besked senest kl. 13:00 

hverdagen før den faste leveringsdag. Afbestilles maden ikke rettidigt opkræves 

der betaling. 
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Priser 
 Pris 2022 

Hovedret inkl. levering 57,00 

Biret, suppe eller dessert 13,03 

Hovedret uden levering 45,25 

4/2 rugbrød 40,05 

3/2 rugbrød + 1 franskbrød med ost 40,05 

3/2 rugbrød 32,04 

2/2 rugbrød + 1 franskbrød med ost 32,04 

2/2 rugbrød 23,09 

½ rugbrød + 1 franskbrød med ost 23,09 

½ rugbrød 11,60 

1 franskbrød med ost 11,60 

Morgenmad 
1 rugbrød, 1 franskbrød, 4 skiver ost, 1 marmelade 

32,04 

Levering uden hovedret 11,75 

Tilkøb 

 

 

 Pris 2022 

Favorit-ret inkl. levering 57,00 

Protino Plus drik (hindbær, vanilje, blåbær) 250 ml. 13,03 

Protino dessert æble/kanel, rabarber/vanilje 9,00 

Øllebrød med mælk  13,03 

Beriget suppe 2,5 dl. 13,03 

Klar suppe med boller og urter 13,03 

Kage pr. stk. 13,03 

Yoghurt 1 l. 18,00 

Sødmælk ¼ l. 7,00 

Sødmælk 1 l. 12,50 

Hjemmebagte boller 4 stk. 15,00 

Frisk frugt 2 stk. 13,03 

1 hel Othello lagkage (10 pers.) 150,00 

Frugtgrød med mælk  13,03 

Blendet beriget suppe 2,5 dl. 13,03 

Legeret suppe 2,5 dl. 13,03 

Råkost/salat 13,03 

Piskefløde ¼ l. 14,00 

Kærnemælk 1 l. 12,50 

Mælkemad (pærevælling, mannavælling, risengrød) 13,03 

Asier, Rødbeder, Agurkesalat pr. glas 13,03 
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Favorit-retter og tilkøb 
Du kan til hver levering bestille favoritretter, dog ikke hvis du har specielle behov. 

Favorit-ret er fx en menu med frikadeller eller lasagne, Derudover kan du fx tilkøbe 

øllebrød, suppe, risengrød, ernæringsdrik, frugtgrød (se oversigt side 5)  

Bestilling af smørrebrødspakke 
Du kan købe smørrebrødspakker i forskellige størrelser (se oversigt side 5). Du 

meddeler blot, hvilken størrelse du ønsker, og hvor mange smørrebrødspakker du 

ønsker ved hver levering. 

Sund mad har betydning for din trivsel 
Vores uddannede personale sammensætter ernæringsrigtig og sund mad, som er 

vigtig for din trivsel. Vi har en meget høj faglighed og blik for de små detaljer, som 

giver den helt rigtige smag og den optimale sammensætning af næringsindhold. 

Vores personale kan rådgive dig, hvis du har specielle behov og ønsker til maden. 

Du er altid velkommen til at kontakte os og få vejledning i, hvilken kostform eller 

diæt der vil passe til dit behov. Læs mere under kostformer og diæter side 4. 

 

Besøg caféerne 
Som bruger af Vordingborg Kommunes hjemmepleje, er du altid meget 

velkommen i vores caféer. Der er etableret caféer på ni af kommunens plejecentre 

og aktivitetscentre. 

I caféerne er der mulighed for at spise sammen med andre, så har du lyst til 

selskab, så kig forbi en af caféerne. Der kan købes, smørrebrød, frokost- og 

middagsretter samt varme og kolde drikke, vin og gæstemiddage. Om 

eftermiddagen kan du købe kaffe og kage.  

Du kan også vælge at købe din mad med hjem. 

 

Mellemmåltider 
Er du småtspisende, har du brug for protein- og energirige mellemmåltider. 

Protino® er rig på protein og energi og kan købes hos Vordingborg Madservice. 
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Køleproduktion og vakuumpakning bevarer vitaminerne 
Køkkenet på Vintersbølle Strand producerer maden. Når maden er færdigtilberedt, 

køles den ned og vakuumpakkes. Produktions- og pakkemetoden er optimal, da 

flere vitaminer bevares, ligesom udtørring og optagning af fugt undgås, derved 

øges madens holdbarhed. Madens holdbarhed står angivet på etiketten, og 

maden skal spises inden udløbsdato. Inden for holdbarhedsperioden er maden 

lige så frisk, når du åbner den, som den var, da vi pakkede den ned. Opvarmet 

mad må ikke gemmes. 

 

Opbevaring   
Det er vigtigt, at du opbevarer maden i køleskab ved højest 5°C. Det sikrer, at 

maden forbliver frisk, og kan holde sig den angivne tid. Vær jævnligt opmærksom 

på om køleskabet køler korrekt. 

 

Opvarmning  
Når du ønsker at spise, varmer du blot maden i en mikroovn. Kort tid efter kan du 

nyde et varmt og velsmagende måltid. Har du ikke selv en mikroovn, kan du låne 

af Vordingborg Madservice. Vi leverer den til dig, sammen med den første levering 

af mad. 

 

Sådan gør du:  

− Tag menubakken ud af køleskabet.  

− Prik hul i filmen over alle rum fx med en gaffel. 

− Stil menubakken ind i mikroovnen og drej knappen til M.high (effekt) 

− Stil uret på 5 minutter og tryk start 

− Når mikroovnen ringer, bør madens temperatur være min. 75°C 

(varme biretter som supper og mælkemad skal kun varmes 1½ - 3 min.) 

 
Maden kan også varmes i en ovn ved 125°C, det tager ca. 30-40 min at nå 75°C. 

 

Levering 
Maden leveres på to faste ugedage året rundt. Vi informerer dig om leveringsdage 

på forhånd, så du ved, hvornår vi kommer. For at vi kan aflevere maden, er det 

vigtigt, at du er hjemme. Vi kan lave en aftale om brug af nøgleboks.  

Maden leveres af vores egne chauffører, der sætter maden i køleskabet.  

Hvis du ikke er hjemme, når vi kommer og ikke har nøgleboks, vil vi aflevere 

maden på det nærmeste plejecenter. Vi lægger en seddel i postkassen med 

information om, hvor du kan hente maden, 
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Kostformer og diæter 
Vordingborg Madservice tilbyder hver uge mulighed for at vælge mellem 9 

hovedretter, 7 vegetarretter, 2 favorit-retter og ca. 20 forskellige forretter/desserter 

fx fromage, frugtgrød, suppe og risengrød - se bestillingsseddel side 7.  

Ud over normalkost, som er den kost vi alle bør spise, og også dig der har 

diabetes, tilbyder Vordingborg Madservice følgende: 

Kost til småtspisende  

Hvis du ikke har så stor appetit og har brug for ekstra energi, har du mulighed for 

at bestille kost til småtspisende. Kost til småtspisende er en energi- og proteinrig 

hovedret i en mindre portion. 

 

Kost med modificeret konsistens 
Hvis det er svært for dig at tygge eller synke mad, kan du hos Vordingborg 

Madservice bestille maden med forskellig konsistens:  

 

Blød kost: Kødet er tilberedt som en blød farskonsistens. Blød kost kan bestilles 

med kartoffelmos, hvis der er behov for det, ellers er kartofler og grønt som ved 

normalkost dvs. hele. 

Smørrebrødspakker kan bestilles på toast eller bondebrød, og der kan vælges 

blødt pålæg. 

 

Gratinkost: Kød og grønt er tilberedt til en ensartet konsistens, der minder om 

gratin. Her serveres altid kartoffelmos til, og en cremet sovs i en ensartet 

konsistens.  

Desserter, supper og frugtgrød vil ligeledes være tilpasset i konsistensen.  

Smørrebrødspakker kan bestilles på gelerugbrød med pålæg i gratinkonsistens. 

 

Allergikost og lægeordinerede diæter  

Vordingborg Madservice kan levere alle former for diætkost som f.eks. glutenfri 

diæt, laktosereduceret diæt og allergikost ved fremvisning af lægeerklæring.   

 

Betaling 
Du vil modtage et girokort, der bliver fremsendt via e-Boks eller med post.  

Vi vil opfordre dig til at tilmelde betalingen til betalingsservice - så slipper du også 

for at betale indbetalingsgebyr. 

Betaling vil ske månedsvis bagud. Du betaler kun for den mad, du har modtaget. 

 


