Kontaktuppgifter
Osby kommun växel

0479-52 80 00

Rönnebacken kök

0479-52 83 07

Bergfast kök

0479-52 84 50

Jens Modéer, kostchef

0709-31 80 76

Avbeställning av mat bör göras innan
klockan 09.00 samma dag

Vård och Omsorg, 283 80 Osby
vardochomsorg@osby.se

Matdistribution
Välkommen som
vår gäst

Välkommen som vår matgäst!
Maten du får hemlevererad lagas och levereras från Rönnebackens kök i
Osby eller Bergfast kök i Lönsboda beroende på var i kommunen du bor.
Köken lagar traditionell husmanskost från grunden och utan hel– och halvfabrikat så långt det är möjligt. Köken planerar matsedlarna efter säsong och
högtider och vi tar gärna emot synpunkter från dig som gäst.

Soppdagar levereras alltid bröd och efterrätt. Dryck ingår däremot inte vid
hemleverans av mat. För att måltiden ska bli så god som möjligt är det bra
om du själv köper in eventuella tillbehör som lingon, gelé, inlagd gurka
eller annat du gillar. Vid kalops och pytt i panna ingår rödbetor

Övriga måltider

Matdistribution
I Osby kommun kan du få hemleverans av varm mat, så kallad matdistribution. Vill du ansöka om matdistribution kontakta kommunens biståndshandläggare via kommunens växel på 0479-52 80 00

Maten vid matdistribution utgör dagens lunch och önskar du hjälp vid
dagens övriga måltider eller hjälp med inköp är du välkommen att
kontakta biståndshandläggare eller hemtjänstpersonal.

Avbeställning

Om du av någon anledning behöver avbeställa maten eller beställa en extra
portion någon dag är det viktigt att du ringer köket innan klockan 09.00.
Detta är önskvärt då kökspersonalen behöver veta hur många portioner mat
som ska tillagas och paketeras.
Portionsstorlek
Portionernas storlek motsvarar en genomsnittsportion och kan bestå av
följande:
Livsmedel

Mängd, ca

Kött, fisk, fågel eller äggrätt

125 gr

Potatis, pasta eller ris

150-200 gr

Grönsaker

75-100 gr

Sås

1– 1 ½ dl

Matens väg till dig
När kökspersonal lagat maten lägger vi upp maten i din matlåda som placeras i en särskild värmeväska. För att maten ska hålla rätt temperatur när
den når dig, placeras värmeväskan i en värmehållande box. Därefter
ansvarar hemtjänstpersonalen för att transportera maten hem till dig. Har
du synpunkter på matens temperatur vid leverean vill vi att du ringer till
köket eller kostchefen.

Synpunkter och möjlighet att påverka menyn
Du som kund har alltid möjlighet att påverka den mat köket serverar.
Tveka inte att kontakta köket om det är något du undrar över eller om det
är någon mat du inte äter. Det är bra om du kontaktar köket innan klockan
09.00 eller efter klockan 14.00 och telefonnummer till köken finns på sista
sidan i denna broschyr.

