
 

Matsedel 
Hemtjänsten 
Vecka 26      27/6-3/7 
 
Avbokningar/ändringar senast torsdag 23/6 

 Måndag           Laxlåda, bukettgrönsaker 
          Drottningkräm, mjölk 
 

 
Tisdag           Pannbiff, gräddsåssås, kokt potatis,  

          tärnade morötter 
           Fruktcocktail 
 
 
Onsdag            Köttfärssås, makaroner, blomkål och broccoli 
           Päron med chokladsås 
  
 
Torsdag             Gräddstuvad oxpytt, bukettgrönsaker, rödbetor 
                          Björnbärskaka                                     
  
 
Fredag           Kycklinggryta á la Cajun, ris, sommargrönsaker 
           Apelsinsoppa med kardemummaskorpor 
 
  
Lördag           Fisk på rotsaksbädd med messmör, kokt potatis,  

          tärnade morötter 
           Hallongömma 
            
 
Söndag           Skinkstek, rosépepparsås, potatisgratäng  
            broccolibuketter                                       
                           Chokladmousse med hallonsås                     
 
 
          Tillbehör med kursiv stil  tillhandahålls av respektive hushåll 

    Med reservation för ev. förändringar 
                                           

    Smaklig måltid! 
 
                                                       Vid frågor kontakta Matdistributionen  tel 70 775 
 

 



 

Matsedel 
Hemtjänsten 
Vecka 27      4/7-10/7 
 
Avbokningar/ändringar senast torsdag 30/6 
 

Måndag           Köttfärsgratäng med potatis och timjan,  
                           broccoli och gul morot 
           Fruktkräm, mjölk 
 
 
Tisdag           Gratinerad torskfilé, kokt potatis, bukettgrönsaker 
                           Kärleksmums 
 
 
Onsdag            Biff á la Lindström, gräddsås, kokt potatis, 
                                  tärnade morötter  
           Nyponsoppa, mandelbiskvier 
  
 
Torsdag              Ängsgårdens laxsoppa 

          Ostkaka, Sylt 
 
 
Fredag           Köttfärslimpa, brunsås, kokt potatis, broccolibuketter    
                          Blåbär och hallon med kesogrädde 
  
 
Lördag           Helstekt kotlettrad, grönpepparsås, kokt potatis, 
           Ärtor, majs och paprika  
                          Jordgubbsmousse 
 
 
Söndag           Kycklinggryta, kokt ris, sommargrönsaker 

          Kanelstekta äpplen med vaniljsås 
 
          Tillbehör med kursiv stil  tillhandahålls av respektive hushåll 

    Med reservation för ev. förändringar 

                         

     Smaklig måltid! 
 
                                                      Vid frågor kontakta Matdistributionen  tel 70 775 
  
     



 

Måndag  Oxjärpar, gräddsås, kokt potatis, tärnade morötter 
                         Plommonkräm, mjölk 

   

  

Tisdag  Ugnstekt lax, varm örtsås, kokt potatis, broccolibuketter 
                                            Fruktcocktail 
   
 

Onsdag  Fläskgryta med syltlök, kokt ris, ärtor, majs och paprika 
  Hallonkräm, mjölk 
   

 

Torsdag  Ärtsoppa med fläsk                                 
  Kvargpannkaka, sylt 
 
 

Fredag Fläsklägg, grönsakssås, rotmos, ärtor och morötter  
                Äppelsoppa, kardemummaskorpor 

 
                    

Lördag  Stekta marinerade kycklinglårfiléer, paprikasås, 
  stekt potatis, ärtor, majs och paprika                                 
  Muffins 

  
  

Söndag  Jukkaslåda, gröna ärtor 
                                     Blåbärspaj, vaniljsås 
 
                                                        
                        Tillbehör med kursiv stil  tillhandahålls av respektive hushåll 
                 
                                                    Med reservation för ev. förändringar 
 
                                                                           
  

 

                               Smaklig måltid !                               
 

                                                   Matdistributionen tfn 70 775                                               

Matsedel  
Hemtjänsten 
Vecka 28      11/7-17/7 
 
Avbokningar/ändringar senast torsdag 7/7 
 

 



 
 

Måndag           Kycklinggryta, ris, tärnade morötter  
                            Hallonkaka 

 
 

Tisdag               Köttkorv, rotfruktsmos, vitsås, Broccolibuketter 
            Hjortronmousse  
 
   

Onsdag              Ugnspannkaka med fläsk, rårivna morötter, lingonsylt 
            Mangosoppa                     

  
  

Torsdag               Fransk köttgryta, kokt potatis, ärtor, majs och paprika 
                    Kanelbulle 
   
 

Fredag               Pannbiff, brunsås, kokt potatis, bukettgrönsaker 
              Jordgubbskräm, mjölk 
 
 

Lördag              Fiskgratäng med dill och skaldjur, kokt potatis,  
           tärnade morötter                            
           Kladdkaka, vispad grädde 
 
 

Söndag              Fläskfilé, brun fruktsås, kokt potatis, bukettgrönsaker 
            Vaniljmunk 
 
 
               
                                

        Tillbehör med kursiv stil tillhandahålls av respektive hushåll 
   Med reservation för ev. förändringar 
 
                               

                          Smaklig måltid!  
 

          Matdistribution tfn 70 775  

Matsedel  
Hemtjänsten 
Vecka 29  18/7 – 24/7 
 
Avbokningar/ändringar senast torsdag 14/7 
 

 



 

Matsedel 
Hemtjänsten 
Vecka  30      25/7-31/7 
 
Avbokningar/ändringar senast torsdag 21/7 

 
   
Måndag               Gravad lax, dillstuvad potatis, gröna ärter, citron 
                                               Blåbärssoppa, kardemummaskorpor 
 
 
Tisdag               Köttbullar, brunsås, kokt potatis, bukettgrönsaker 
             Päronkräm, mjölk 
 
 
Onsdag               Chili con carne, ris, broccolibuketter 
                                           Chokladdessert med mandariner 
 
 
Torsdag               Ärtsoppa med fläsk 
                                        Pannkaka med sylt  
 
 
Fredag               Ost- och skinksås, spiralmakaroner, ärtor, majs och paprika 
                                    Krossad ananas med kesogrädde 
 
                                
Lördag               Ugnstekt lax, dillsås, kokt potatis, broccolibuketter 
                   citron 
               Hallongömma 
 
 
Söndag               Rostbiff, rödvinssås, potatisgratäng, sommargrönsaker 

                        Vaniljpannacotta, bärsås             
 

                        
          Tillbehör med kursiv stil tillhandahålls av respektive hushåll                                                                                                                             

                                                       Med reservation för ev. ändringar 
 
                                                                             

                                                                   Smaklig Måltid! 
                                                    Matdistribution tfn 70 775 

 



 

Matsedel 
Hemtjänsten 
Vecka 31     1/8-7/8 
 
Avbokningar/ändringar senast torsdag 28/7 

Måndag                      Köttfärsgratäng med pasta, tärnade morötter 
    Persikoklyftor, hallonsås 
 
 
Tisdag                   Gulasch, ris, sommargrönsaker         
                   Vaniljmunk 
 
 
Onsdag                   Pitepalt, rårivna morötter 
   Svartvinbärskräm, mjölk 
 
 
Torsdag  Köttfärslimpa, gräddsås, kokt potatis, tärnade   

 morötter 
   Mazarin 
                     
 
Fredag                   Stekt falukorv, senapssås, kokt potatis,          
   broccoli med gula morötter 
                           Jordgubbskräm, mjölk 
 
 
Lördag                   Matjessillslåda med potatis, bukettgrönsaker 
                          Äppelsoppa, kardemummaskorpor  
                                    
 
Söndag                   Fläskfilé, champinjonsås, stekt potatis, 
                                   Broccolibuketter 
                                   Hallonsmulpaj, vaniljsås 
 
                     
 
                                   Tillbehör med kursiv stil tillhandahålls av respektive hushåll 

    Med reservation för ev. förändringar 
 

   

      Smaklig måltid!   
                                                          Matdistributionen Tfn: 70775 

 


