Velkommen!

Sikker service
Vi vil yde den bedste service
og er altid parate til en snak
om dine ønsker.

Det sikre valg

Djurs Mad er et nyt fælles madhus for
Syddjurs og Norddjurs kommuner
Vi er det sikre valg, fordi:

• vi lægger vægt på sund ernæring med gode og
sunde råvarer.
• vi lægger vægt på tophygiejne, både i køkkenet
og under transporten ud til dig.

• vi lægger vægt på valgfrihed, så du altid får
noget, du kan lide.
• vi leverer én gang om ugen. Du skal aldrig vente
på din mad og kan spise, når det passer dig.

Vi elsker god mad
Alle medarbejdere – også chauffører – er
ernæringsuddannede og kan hjælpe og vejlede
ved særlige ønsker og behov.

Du bestemmer dagens ret
Vi arbejder hver dag på at lave mad, der
bliver din dags gode madoplevelse
Du kan vælge mellem 14 dejlige hovedretter og
14 lækre forretter, desserter mv. Al vores mad
er lavet efter gode danske madtraditioner tilsat
inspiration fra det internationale køkken.
Diæt- og specialkost
Du har selvfølgelig mulighed for at vælge
diætkost eller særlig ernæringsrig kost

og proteindrik. Du kan også få tyggeog synkevenlig kost med samme gode
smagsoplevelse som vore øvrige menuer.
Har du en kostvejledning fra din læge eller
sygehuset, følger vi den. Hjemmeplejen hjælper
dig, og du kan selvfølgelig altid kontakte os, så
du får det, du har brug for.

velbekomme!
Al mad fra Djurs Mad
er færdigtilberedt.
Den skal bare varmes i
mikrobølgeovnen. Det
eneste, du skal gøre, er at
servere dagens ret på en
tallerken, så det bliver et
hyggeligt måltid.

Nemmere kan det
ikke være
Vi leverer én gang om
ugen på en aftalt dag. Så
har du altid mad i køle
skabet og kan spise et
måltid varmt mad, når du
ønsker det.

Så nemt er det!
Du bestiller mad for en uge ad gangen.
Chaufføren har din valgmenu med
hver uge. Her kan du se de mange
muligheder
Glemmer du at bestille, sammensætter vi din
ugemenu med de mest populære retter.
Har du f.eks. været på sygehus og kommer hjem,
leverer vi inden for 24 timer.
Gæster til middag
Får du familie eller venner på besøg, har du
mulighed for at bestille ekstra portioner og

servere en lækker middag for dine gæster
– nemt og hurtigt.
Emballage
Det er meget nemt at åbne for maden. Vores
chauffør viser dig gerne, hvor nemt det er.
Emballagen er nedbrydelig og kan smides ud
sammen med dagrenovationen.
Kontakt os
Du kan altid kontakte Djurs Mad
på tlf. 87 53 59 50.
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