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Mad hjem til dig - Plejecentre



Velkommen og velbekomme

Madservice Viborg er glade for at kunne byde dig velkommen til dit nye køkken. 
Vi er et køkken med gamle dyder, gode råvarer og mange forskellige tilbud, som vi håber, 
du vil synes om. Hos os sætter vi mad, smag og velvære i højsædet. Bæredygtighed er 
vigtig for os, da vi gerne vil tage hensyn til miljøet.
Køkkenet har fået tildelt det økologiske spisemærke i bronze (30 - 60 % økologi).

Vi har et dygtigt og erfarent kostfagligt personale, hvor vores opgave er, at lave god og 
ernæringsrigtig hverdagsmad samt skabe mulighed for at du får gode måltidsoplevelser. 

Maden bliver fremstillet af de bedste råvarer, og vi sørger for at næringsstoffer og vitami-
ner bliver bedst muligt bevaret.



Mad og måltider

Da du er flyttet ind i en plejebolig i Viborg Kommune, ønsker de kostfaglige i dit køkken at
tilbyde dig mad, der vækker din appetit. 
Foruden et fast udvalg af traditionelle retter, følger menuerne årstiderne og bliver tilbe-
redt af sæsonens råvarer.

Køkkenet har et tæt samarbejde med plejepersonalet, så vi kan sikre, at vi lever op til dine 
ønsker til mad og kvalitet. 
Pleje- og køkkenpersonale er løbende i dialog om hvilke individuelle ønsker og behov du 
har. 

Dine pårørende er også velkomne til at kontakte plejepersonalet, hvis de har spørgsmål 
eller ønsker. Plejepersonalet vil formidle spørgsmål og ønsker videre til køkkenpersonalet. 



Tilbuddet fra køkkenet 

Køkkenet tilbyder en døgnkostpakke, hvor vi tænker måltider ind til hele døgnet. Derfor 
indgår alle dagens måltider samt drikkevarer. 

Vi sikrer at der støttes op om måltider og drikkevarer tilpasset dine ønsker og ernærings-
behov. Døgnkostpakken består af 3 hovedmåltider, mellemmåltider samt drikkevarer.

I Madservice Viborg ønsker vi at kræse ekstra om vores beboere, hvorfor der i forbindelse 
med højtider, fester, kongelige begivenheder og andre mærkedage tilbydes festlige mål-
tider, som automatisk indgår i døgnkostpakken. 
Der er inkluderet vin, øl, sodavand mm. ved disse lejligheder.

Har du individuelle kostbehov?

Når du bor på plejehjem, tilbydes du måling af din højde og vægt. 
Det kan være du har lille appetit og taber dig, eller har behov for en lægeordineret diæt. 
Dine måltider og drikkevarer tilpasses dine ernæringsbehov. 

Der tilbydes kostvejledning ved en klinisk diætist, hvis du har behov for ændringer i din 
kost. Dermed kan det planlægges hvilke måltider, mellemmåltider og drikkevarer som 
passer bedst til dine behov og ønsker. 

Hvis du har tygge- og/eller synkebesvær tilbydes der også en kost målrettet disse behov.

Ved særlige ønsker kan køkkenet kontaktes. 



Hvad koster det?

I en døgnkostpakke indgår alle måltider og drikkevarer til hele døgnet. Det betyder også 
at du betaler en samlet pris pr. døgn.
Prisen på døgnkostpakken reguleres hvert år pr. 1. januar. 
Priserne kan du se på prislisten, der ligger i velkomstmappen.

Udover døgnkostpakken er der en undtagelsespakke. For at sikre det individuelle skøn i 
forhold til konkrete borgeres behov, kan centerlederne i samråd med Madservice fravige 
døgnkostpakken i særlige tilfælde, herunder for terminale borgere og borgere der er del-
vist ernæret med sondeernæring. Dette vil i praksis kaldes en undtagelsespakke, som 
prismæssigt til en halv døgnkostpakke.



Gæstemad

Dine pårørende er velkomne til at deltage i de daglige måltider samt de arrangementer 
der afholdes. Bestillingen af et dagligt måltid skal foretages senest dagen før kl. 12 til køk-
kenet. Ved arrangementer er bestillingsfristen beskrevet i invitationen.

Afbestilling

Du kan afmelde måltider dagen før kl. 12 til køkkenet, hvis du ikke er på pleje- og om-
sorgscentret eller dine pårørende kommer og f.eks. har eftermiddagskage med.
Døgnkostpakken afmeldes ved indlæggelser og ferie mm.

Sådan betaler du

Betalingen for maden afregnes gennem betalingsservice eller via opkrævning pr.
girokort. Du betaler for en måned ad gangen og altid bagudrettet.



Har du spørgsmål vedrørende maden

Har du spørgsmål vedrørende maden, priser og betaling, er du velkommen til at kontakte 
os. Se køkkenets telefonnummer bag på velkomstmappen.

Vi glæder os til at lave mad til dig.
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