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Information till dig som har matdistribution i Kalmar kommun 

Kyld mat från S:t Kristoffers väg (före detta Oxhagshemmet) 
 
 
 

 
 
 

Bästa matgäst! 

Maten tillagas och levereras från köket på S:t Kristoffers väg (före detta Ox-
hagshemmet). Den körs ut i olika turer med taxi. Leveransen sker måndag, 
onsdag och fredag mellan kl. 08:30 och 15:30. 
 
Beställning och avbeställning hanteras av vår matdistribution, 
0480- 45 36 07 (kl. 09-11). Korrigeringar görs senast två dagar före leverans. 
 
Nedan följer information om vad kyld mat innebär och hur du på bästa sätt 
hanterar din mat. Här finns också information om hur du hanterar din beställ-
ning samt kontaktuppgifter till ansvariga personer inom Kalmar kommun. 
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Kyld mat och hur du gör din beställning 

Vad innebär kyld mat? 

Maten tillagas på vanligt sätt. Efter tillagning kyls maten ner till +3 grader. Den 
snabba nedkylningen gör att maten behåller smak och näringsinnehåll. Maten 
ska förvaras kyld hela tiden fram tills den värms upp för att ätas. 

Hållbarhet 

Bäst före-datum finns angivet på förpackningens etikett. 
Hållbarheten gäller under förutsättning att den obrutna förpackningen förvaras 
i kylskåp (max +8 grader). Öppnad förpackning där maten inte varit värmd, 
hanteras som färskvara. Maten ska inte sparas längre än två dagar efter det att 
förpackningen brutits. OBS! Spara inte uppvärmd mat. 

Matsedeln 

Matsedeln följer en rullande matsedel. Maträtter kommer att bytas ut och mat-
sedlarna kommer att anpassas efter säsong och storhelger som till exempel jul, 
nyår och midsommar. 
 
Dessert ingår när du väljer soppa. Du kan också välja att beställa dessert alter-
nativt smoothies med din fredagsleverans. Vi kallar detta erbjudande ”Helg-
fröjd”. Helgfröjd för att du kan ha desserten att förgylla dagen med, smoothies 
kan du använda som ett fullgott mellanmål. 

Beställningsunderlag 

Beställningsunderlag för sju veckor delas ut i samband med din matleverans var 
sjunde fredag. Beställningsunderlag samt årskalender (anger när underlagen 
lämnas ut) finns också att hämta på Kalmar.se, sök på ”Matdistribution”.  
 
Vid varje leveranstillfälle har du ett flertal rätter att välja på. Desserter och 
smoothies hittar du på beställningsunderlaget vid fredagens maträtter. Du har 
möjlighet att beställa upp till två enheter per portion vanlig mat som du bestäl-
ler till fredagen. 

Så här gör du din beställning 

• Välj vilka maträtter du vill ha per leveransdag och fyll antal portioner 
på varje beställningsunderlag. OBS! fyll i alla sju underlagen! 

 

• Fyll i namn och adress samt telefonnummer högst upp på beställnings-
underlagen. Viktigt så vi vet vem som beställt vad! 

 

• Lämna de ifyllda beställningsunderlagen till den transportör som kom-
mer med din mat nästkommande måndag alternativt onsdag. Har du 
ingen matleverans någon av dessa dagar skicka din beställning per post 
till: 
 
Köket S:t Kristoffers väg (före detta Oxhagshemmet) 
S:t Kristoffers väg 3 
392 38 Kalmar 

https://kalmar.se/omsorg-och-stod/aldre/aldrematen-i-kalmar/matdistribution.html


2021-03-04  3 (4) 
 
 

 
 
 

Matleverans 

Du får din mat levererad tre gånger i veckan; måndagar, onsdagar samt freda-
gar. Maten levereras dagen innan den är avsedd att ätas. Vid leverans sätter du 
in maten i ditt kylskåp. Till dagens måltid tar du en portion från föregående 
leverans och så vidare. Du kan på så sätt äta den tiden det passar just dig och 
behöver inte vänta på dagens leverans.  

Exempel leveranser 

V 1 fredag – du får hem matsedlar 
V 2 måndag alt. onsdag – du lämnar dina ifyllda matsedlar till transportören 
V 5 måndag – du får dina första portioner som beställts v. 1 

Uppvärmning 

Matportionen kan värmas i sin förpackning antingen i mikrovågsugn eller i 
vanlig ugn. Uppvärmningsinstruktioner finns på etiketten på varje matportion. 

I mikrovågsugn: 

Stick hål i det skyddande plastlocket på förpackningen och 
sätt in den i mikrovågsugnen, värm på full effekt i cirka 4 minuter. Lägg sedan 
upp den varma maten på en tallrik. 

I vanlig ugn: 

Värm ugnen till 120 grader. 
Stick hål i det skyddande plastlocket på förpackningen och sätt in den i ugnen, 
värm i 35 – 45 minuter. Lägg sedan upp den varma maten på en tallrik. 
 
Smoothies och merparten av desserterna äts utan uppvärmning, Häll gärna upp 
smoothien i ett glas och lägg upp desserten på tallrik. 

Bra att komma ihåg  

Du väljer själv det antal och de maträtter du tycker om och vill ha. Vill du ha 
fler av samma maträtt går det bra att beställa det antal som passar dig. Tänk 
också på att du får din mat levererad måndag, onsdag samt fredag och att den 
är tillagad för att ätas under påföljande dagar. Bäst före-datum finns angivet på 
förpackningens etikett. 
 
Eventuell avbeställning sker till matdistributionen mellan kl. 9-11 senast två 
dagar före leverans, se telefonnummer nedan.   
 
Vänligen var noga med att fylla i namn, adress och telefonnummer så vi 
vet vem som är beställare samt att lämna ifyllda beställningsunderlag på 
angivna dagar. 
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Telefonlista 

Matdistributionen på S:t Kristoffers väg (före detta Oxhagshemmet) 
0480- 45 36 07 (kl. 9-11) 
För hantering av gjord beställning och för frågor om innehåll i maten. 
 
Kommunens handläggare, 0480 - 45 00 00 
Vid behov av hjälp med beställning, leverans eller övrigt runt måltiden. 
 
Tillförordnad enhetschef köket på S:t Kristoffers väg (före detta Oxhagshem-
met) Stefan Hildingsson, 0480 - 45 05 75 
 
Kostchef John Eliasson, 0480 – 45 36 09 
 


