Anbefalt ca. oppvarmingstid middagsforpakning ca. 3 min i husholdnings
mikroovn. Du må stikke noen små hull i plastlokket før maten settes inn i
mikro ovnen. La maten stå å «hvile» litt ca. 1 min etter oppvarming før
servering. Du kan ta den ut av plastforpakningen å legge den opp på
tallerken før du spiser (som vist på bildet).
Hvordan bestiller du mat fra oss:
Via hjemmesykepleien som fyller ut skjema i samarbeid med deg, eller
bestilling ved å ringe Sentralkjøkkenet på telefon 33085221
Vi vil informere om følgende:



Brukeren er selv ansvarlig for å gi melding om det er en ukedag / uke
det ikke skal leveres mat
Melding gis på telefon 330 85 221 Sentralkjøkken fra kl 07.00-15.00



Mailadresse: sentralkjokken@horten.kommune.no





Maten sendes ut hver onsdag. Det leveres da ut mat for en hel uke.
Det kan bestilles desserter / supper og Risgrøt som tillegg til middag
Dersom ikke maten er avbestilt på forhånd innen; senest mandag
samme uke som leveringen skal finne sted belastes du for kostnaden
ved denne ukens levering.

Bestilling / avbestilling av middag må gjøres senest mandag for levering påfølgende
onsdag. Det er personen som får levert maten som er ansvarlig for avbestilling innen
tidsfrist. (Ikke hjemmesykepleien)

Hva kan du forvente av oss





At tjenesten kommer i avtalt tidsrom. (Dvs ca. samme tidsrom som ved 1.
gangs levering. Det kan variere litt etter vær og føreforhold.)
At personalet viser ID-kort, som forteller hvem de er og hvor de jobber.
At det gis skriftlig informasjon fra sentralkjøkkenet om reduksjon/endring i
tjenesten ved sykdom, høytider eller i ferieperioder.
At vi overholder vår taushetsplikt.

Sentralkjøkken
Informasjon- matlevering
til hjemmeboende.

Vi produserer og bringer ut mat til hjemmeboende.



FORMÅL MED TJENESTEN
Å sikre tilfredsstillende ernæring til hjemmeboende som ikke selv klarer å lage
middag.
Tilbudet er ikke lovpålagt.



HVEM KAN FÅ TJENESTEN
Matombringing er behovsprøvd og tildeles etter en total vurdering med særlig
vekt på ernæringssituasjonen, samt søkers evne til å lage mat selv.
Det er kommunen ved hjemmetjenesten/ kjøkkentjenesten som vurderer
søknaden.
Kommunens innbyggere skal gjennom hjelp til selvhjelp, gis mulighet til å bo i
eget hjem så lenge som mulig. Søknadsskjema ligger på kommunens nettside
eller du kan få det tilsendt ved å henvende deg til Sentralkjøkkenet.
Tlf: 330 85 221 åpningstid fra kl 7.00 til kl 15.00 mandag til fredag
Maten er finansiert ved egenbetaling med faste priser pr. porsjon. Prisene er til
enhver tid i henhold til de politisk vedtatte egenbetalingssatser.





Vi prøver å lage mat med mest mulig tilnærmet hjemmelaget
smak, basert på norsk kosthold med variasjon ut fra sesong og
årstider.
Til høytider produserer vi også tradisjonsretter og tradisjons
desserter/ supper.
Du kan bestille middag, suppe, dessert og eventuelt grøt.
Du kan bestille så mange middager du selv ønsker og antall
supper eller desserter du ønsker.
Vi kan lage diett mat til deg som trenger dette. Eksempel:
diabeteskost, glutenfri, laktoseredusert.

De som ønsker mat fra oss må fylle ut et skjema med personlig
informasjon og dette må signeres på. Sjåføren har med dette skjemaet til
deg ved 1. gangs levering.
Pris:
Middag
Dessert/ suppe
Grøt

Kr: 70,Kr: 15,Kr: 25

Maten bringes ut hver onsdag i tidsrommet 9.00-15.00

Prisen er inkludert levering hjem på døren.

Vi legger vekt på at maten vi lager skal være god og smakfull og inneholde
de næringsstoffer som middag normalt bør inneholde. Alle retter har
etikett med hva retten inneholder og næringsinnhold.

Praktisk info:

Menyen vår består av 2-3 fiskeretter pr uke, grøt for de som ønsker det,
øvrige dager ulike kjøttretter.

Maten sendes ut hver onsdag. Det leveres da mat for en uke- 7 dager.
Minstebestilling middag for 2 dager pr. uke.
All mat leveres kald og må oppbevares i kjøleskap. Den kan fryses for
oppvarming senere dersom du ikke får spist den innen holdbarhetsdato.
Maten kan varmes i mikrobølgeovn. Oppvarmingstiden varierer etter
hvilken matrett det er og styrke på mikrobølgeovn hjemme hos hver og
en.

