
Mad hjem til dig- i eget hjem

Madservice Viborg



Madservice Viborg kan tilbyde dig god og sund mad hver dag.
Vi anvender de bedste råvarer for at sikre en høj kvalitet af maden.

Vi tilbyder dig et hovedmåltid. Det kan både være kolde og varme retter. Derudover 
kan du vælge mellem kølekartofler og rå kartofler.

Da smag og behag er forskellig, kan du til hver uge vælge mellem 14 forskellige 
hovedretter (middagsretter) og 14 forskellige biretter (supper og desserter) smør-
rebrød, legeret hovedretsupper (beriget), forskellige formkager samt sæsonvarer 
som friske jordbær, råkostsalater og julesmåkager.

For at du kan opnå at få nok energi i den mad du spiser til dit middagsmåltid, an-
befaler vi at du både spiser en portion hovedret og en portion suppe/dessert.
Hvis du kun spiser hovedretten, anbefaler vi at du drikker noget til maden som 
indeholder energi, det kunne være et glas mælk, 1 sodavand el.lign. for at du får dit 
energibehov dækket.

Vi kan også tilbyde diætmad, hvis du er på en diæt, eller har behov for en særlig 
kostform. Vi tilbyder dig også kostvejledning af kostfagligt personale.

Maden kommer til dig
Vores personale kører maden ud til dig en gang om ugen. Når du tilmelder dig til 
Madservice, får du besøg af vores chauffør, som vil orientere dig om brug af ovn, 
håndtering af maden, og om hvornår du fremover vil få maden leveret.

Du har også mulighed for at hente maden selv på Blichergården,  N.F.S. Grundtvigs 
Vej 13, 8800 Viborg, hver fredag mellem kl. 9.30 og 11.30.

Som alternativ eller supplement til Madservice kan du besøge en af Viborg Kom-
munes caféer, hvor du hver dag kan købe dagens middag, en lun ret, smørrebrød, 
pålægsburgere, salat, kaffe og brød m.m. Læs mere bagerst i denne folder.



Hvad koster det?
Priserne bliver reguleret hvert år den 1. januar
Se vedlagte prisliste.

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

Har du spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. 87 87 68 00.

Bestilling af mad
Chaufføren, der leverer maden til dig, har hver uge bestillingsseddel/menuplan 
med til dig. Ugen efter, du har modtaget bestillingssedlen, afleverer du den til 
chaufføren.

14 dage efter aflevering af bestillingsseddel/menuplan, modtager du maden.

Afbestilling
Du kan afbestille maden senest sidste hverdag før levering inden kl. 12. på  
tlf. 87 87 68 00



Opbevaring 

Tilberedning 

Når du modtager maden, skal den i køleskabet med det samme. Chaufføren, der 
leverer maden, kan hjælpe dig med det.

Du får en vejledning til tilberedning af maden den første gang, vi bringer mad ud 
til dig.

Maden er pakket i bakker, der kan bruges i alle typer ovne - også microbølgeovne. 
Den klare film på bakken skal blive på. Vi anbefaler, at du prikker hul i filmen med 
en gaffel i alle rummene.

Bakkerne er fremstillet af et miljøvenligt materiale, så du kan derfor kassere dem 
efter brug.

Hvis maden har været varmet må den ikke gemmes.



Sådan kommer du med i madservice

Vi lytter til dig
Der er nedsat et smagspanel som består at repræsentanter fra forskellige inter-
essegrupper.

Smagspanelet modtager 2 gange om året, mad som prøvesmages og bedømmes 
på kvalitet og smag
Smagspanelet giver tilbagemelding til køkkenet.

Alle som modtager mad er altid velkomne til at kontakte køkkenet med idéer, ris 
og ros.

Du skal være visiteret til Madservice for at blive tilmeldt ordningen. 
Kontakt Visitation-Ældre og Sundhed for at høre, om du kan blive visiteret til Mad-
service.

Bjerringbro   tlf.: 87 87 61 00
Blichergården  tlf.: 87 87 61 10
Karup/Fjends   tlf.: 87 87 61 10
Kildehaven   tlf.: 87 87 61 10
Klosterhaven   tlf.: 87 87 61 00
Møldrup/Tjele  tlf.: 87 87 61 00

Der er telefontid kl. 8.00 - 10.00

Framelding og ændringer
Ændringer til din bestilling skal ske dagen før senest kl. 12.00. 
Kontakt os på tlf.: 87 87 68 00. Der er telefontid på hverdage mellem kl. 8.00 og 12.00.



Pris

Åbningstider

Caféer
Alle pensionister er velkomne til at spise i Viborg Kommunes caféer, hvor der hver 
dag serveres god og sund hverdagsmad. 

På alle caféer kan du købe dagens ret, dessert og forret. Derudover kan vi friste 
med bl.a. smørrebrød, lun ret, pålægsburgere, kaffe og brød. Du har også mulighed 
for at købe middagsretter til at tage med hjem.

Priserne er ens i alle caféerne. 

En prisliste kan fås ved henvendelse i din lokale café.

Priserne bliver reguleret hvert år den 1. januar

Åbningstiderne er forskellige fra café til café. Ring til den enkelte café for at høre 
nærmere om åbningstiderne.

Diætmad
Har du behov for en særlig diæt eller kostform, så kan vi tilbyde at lave maden til 
dig i cafeen. Du skal bare huske at informere os.



Blichergården
N.F.S. Grundtvigs Vej 13
8800 Viborg
Tlf. 87 87 68 10

Højvangen
Højen 1, Ørum
8830 Tjele
Tlf. 87 87 68 29

Kildedalscentret
Ejstrupvej 18B
8832 Skals
Tlf. 87 87 68 69

Kildehaven
Kildehaven 2
8800 Viborg
Tlf. 87 87 68 40

Her Finder du cafeérne/dagcentrene

Frivillige spisegrupper i følgende caféer og seniorhuse

Klosterhaven
Klosterhaven 1
8800 Viborg
Tlf. 87 87 68 15

Banebo
Hærvejens dagcenter
Marsk Stigsvej 4
8800 Viborg
tlf. 22552326

Pensionistgården
Tjele Møllevej 10, 
Vammen
8830 Tjele
Tlf. 87 87 68 27

Skovvænget
Skovvejen 47A
8850 Bjerringbro
Tlf. 87 87 68 20

Toftegården
Nygade 2
9632 Møldrup
Tlf. 87 87 68 25

Åbrinken
Gl. Banevej 8
7470 Karup
Tlf. 87 87 68 35

Dagcenter Løgstruphøje
Skolevej 6
8831 Løgstrup
Tlf. 87 87 67 45

• Fælleshuset Rødkærsbro, Jernbanegade 12, 8840 Rødkærsbro.
• Blichergården, N.F.S. Grundtvigsvej 13, 8800 Viborg
• Åbrinken, Gl. Banevej 8, 7470 Karup



Madservice Viborg tilbyder god og 
sund mad “ud af huset” til Kommu-
nens pensionister.

Du kan blive visiteret til at få bragt 
mad ud, hvis du ikke selv er i stand til 
at lave mad. 

Du kan også besøge en af Kommu-
nens caféer, hvor der hver dag serveres 
god og sund mad.

Madservice Viborg
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8800 Viborg
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