
M i d d a g
t i l  h j e m m e b o e n d e

T i lberedn ing  av  maten

Mikrobølgeovn
Åpne plastfolien i et hjørne eller 
stikk noen hull i den med gaffel. Sett 
plastformen inn i mikrobølgeovnen. 
Varmes på maksimum temperatur i 3 
til 3,5 minutter. Tiden kan variere noe 
fra ovn til ovn og ut fra type matrett. 

Stekovn 
Forvarm ovnen til 110 °C. Åpne 
plastfolien i et hjørne eller stikk noen 
hull i plastfolien med gaffel. Sett inn 
plastformen i ovnen og varm maten i 
cirka 45 minutter.

Avbest i l l i ng  og  e l le r  
endr ing  av  best i l l i ng
Endringer og avbestillinger kan 
gjøres inntil tre dager før levering. 
Det er brukerens/pårørendes ansvar 
å melde fra til Stange produksjons-
kjøkken om endringer eller opphør av 
matlevering. 

Te le fonnummer
Produksjonskjøkkenet (mandag-
fredag 07.30-15.00)
62 56 22 55
www.stange.kommune.no/middag



Formålet med matombringing er å kunne gi tilbud om middag levert hjemme 
til innbyggere, som etter vedtak fra forvaltningsenheten har fått dette 
tilbudet. Ordningen administreres gjennom Stange produksjonskjøkken.

Middagst i lbud

Stange produksjonskjøkken leverer 
ferdigproduserte kalde middagsretter, 
klar for oppvarming hjemme hos den 
enkelte bruker. 

P roduktet
Middagsmaten blir fremstilt etter 
kok/kjøl-metoden. Du får nedkjølt 
porsjonspakket middagsmat levert i 
kjøleskapet ditt. Matombringer tar med 
seg rester av mat som ikke har blitt 
spist før utgang av holdbarhetsdato. 
Maten er produsert i henhold til 
gjeldende retningslinjer. Matboksens 
etikett inneholder informasjon om 
spisedato, spisedag/holdbarhetsdato 
og allergener.

Meny
Vi har seksukers rullerende meny med 
varierte og ernæringsmessig riktig 
sammensatte retter. Middagsporsjonen 
består av en hovedrett med dessert 
eller suppe. Vi har egne menyer ved 
sesong og høytider. Oppdatert meny 
ligger ute på kommunens hjemmeside.

Uk jør ing
Utkjøring av middagsmaten 
foregår én til to ganger i uken 
av matombringer fra Stange 
produksjonskjøkken. Dersom du eller 
dine pårørende ikke kan åpne døra 
selv, må matombringer kunne ta 
seg inn ved bruk av nøkkelboks eller 
tilsvarende løsning. Maten skal stå i 
kjøleskapet frem til den skal spises. 

P r i s
Prisen blir fastsatt i kommunestyrets 
budsjettbehandling årlig. Middag 
faktureres etterskuddsvis en gang 
i måneden, og du betaler for antall 
midder du får levert.

D iet te r/spes ia lkost
De som på grunn av allergier, syk-
dom, eller kulturelle/religiøse grun-
ner ikke kan spise enkelte matvarer, 
kan få tilpasset mat i henhold til 
ernæringskartlegging eller medisin-
ske åraker. 


