
1 

 

Mad med glæde på Else Mariehjemmet 
 

 

       
 

 
Vi lægger stor vægt på at vores mad er veltilberedt og indbydende 
anrettet. Duften af vores hjemmelavede mad, er med til at give vores 
beboere god appetit. Måltiderne indtages i vores hyggelige spisestue 
sammen med de øvrige beboere eller på egen bolig hvis det ønskes. 
 
Med denne kostpjece vil vi gerne give dig og din familie et overblik 
over hvad vi tilbyder på Else Mariehjemmet. Den aktuelle ugemenu 
for middagsretterne findes på vores hjemmeside 
www.mariehjem.dk/else og på opslag i huset. 
 
Faste måltider 

• Morgenmad 

• Formiddags tilbud  

• Middagsmad  

• Eftermiddags kaffe/kage og frisk frugt 

• Aftenmåltid  

• Aftenkaffe  
 

Morgenmadspakke 

• Kaffe eller the 

• Æble eller appelsinjuice 

• Mælk  

• Saftevand 

• Diverse yoghurt og surmælksprodukter 

• Rugbrød, hjemmebagt grovbrød eller boller, toastbrød eller 
knækbrød 

• Smør 

• Skæreost og smøreost (variere i smag) 

• Honning  

• Hjemmelavet syltetøj (forskellige varianter)  

• Proteindrik 

http://www.mariehjem.dk/else
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• Havregrød og øllebrød 

• Havregryn  

• Ymerdrys 

• frugt 

• Søndag hjemmebagte boller og et blødkogt æg til dem der ønsker   

 
Skulle beboeren ønske sig andre ting end det der tilbydes i 
morgenmadspakken f.eks. forskellige juice, mysli, andre 
morgenmadsprodukter eller særlige oste, skal beboeren selv sørge for 
indkøb af dette.  

 
Beskrivelse af måltiderne 
 
Morgen  
Mandag til fredag er det muligt for dem der har lyst at spise sin 
morgenmad i dagligstuen, her bliver der i fællesskab med de andre 
beboere og sammen med aktivitetsmedarbejderen, dækket 
morgenbord, ristet brød og hyggesnakket om stort og småt.  
 
De som ønsker at spise morgenmad på egen bolig, får serveret en 
morgenbakke.  
 
Formiddag 
Om formiddagen er der i dagligstuen mulighed for at få, saft, vand og 
frisk frugt. 
 
Middag 
Der serveres 2 retter. 
En varm hovedret samt en forret eller en dessert. 
 
I hverdagene er der spisegruppe. En mindre gruppe dækker et bord 
med det fine gamle porcelæn og sølvtøj. Og nyder middagen i 
dagligstuen hvor den mindre gruppe giver anledning til gode snakke, 
omkring middagsbordet. Alle beboere bliver på skift inviteret til at 
deltage i spisegruppen.  
 
Eftermiddag 
Til eftermiddagskaffen bliver der serveret en lille ting til kaffen f.eks. 
kage, grov bolle småkage eller lignende. 
Der er altid et tilbud om frisk frugt. 
 
Aften 
Om aftenen serveres der hele ugen lette lune retter eller smørrebrød 
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Aftenkaffen 
Til aftenkaffen bliver der serveret en småkage 
Der er mulighed for et stykke frugt hvis nogen ønsker det. 
 
Hvis en beboer pga. diæter har behov for andet i løbet af dagen, 
aftales det mellem køkkenet og kontaktpersonen, og der laves en 
særlig kostplan til den enkelte beboer. 
 
 
Gæster og ”ønsker” 
 
Ønskemad 
Vi taler løbende med boeboerne om de har særlige ønsker til menuen. 
Ønsker og forslag til menuen skrives i ”ønskebogen” og 
køkkenpersonalet, bestræber sig på at opfylde ønskerne så vidt det er 
muligt. Det fremgår på ugemenuen når der er ønskemad.  
 
Fødselsdage 
Når en beboer har fødselsdag, vælger de selv middagsmaden, inden 
for rimelighedens grænser. Til eftermiddagskaffen kan vælges mellem 
lagkage, boller eller wienerstang.  
 
Gæster 
Gæster som kommer på besøg, er velkomne til at købe en kop kaffe 
eller the. Hvis der er kage til overs når alle beboerne har fået kan der 
også købes et stykke kage. Inviterer beboeren flere gæster til kaffe og 
kage, skal dette bestilles i køkkenet senest dagen før på 48 38 87 08 
inden kl. 13.30  
 
Gæster er altid velkomne til at spise med både til middag og aften 
mod betaling. Bestilling skal ske til køkkenet senest dagen før på  
48 38 87 08 inden kl.13.30. 
 
Gæstemad, vil blive trukket på beboerens månedlige opgørelse. Kaffe 
og kage kan betales i sparegrisen på kaffevognen eller det kan noteres 
på ”kaffeskemaet”, af plejepersonalet, og det vil blive trukket på 
beboerens månedlige opgørelse  
Priser fremgår af opslag i spisestuen. 
 
Særlige lejligheder og helligdage 
Ved særlige lejligheder gøres der altid lidt ekstra ud af måltiderne. 


