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Bästa matgäst! 
Rekommendationen om grundkoster i vård och omsorg har 
tagits bort och ersattas med uppdaterade rekommendationer 
baserade på Nordiska näringsrekommendationer (NNR 
2012). De nya råden utgår från individen och att måltiderna 
ska kunna anpassas till individens önskemål och preferenser. 
 
Vi har därför gjort om i kostplanen för matdistributionen.  
E-kosten och Stomi-kosten har plockats bort. Vi kommer 
istället införa vad vi kallar ”Helgfröjd” vilket innebär att vi 
erbjuder alla matgäster att beställa dessert eller smoothies. 
Desserten kan du förgylla dagen med och smoothiesen kan 
du om du så önskar använda som ett fullgott mellanmål. 

 
För dig som idag har E-kost* innebär det att från och med 
vecka 42, inte automatiskt medföljer en dessert per lunchbe-
ställning.  
 
För dig som idag har stomikost innebär det att du får en ny 
matsedel med fler lunch alternativ. Köket tillgodoser dina 
specifika behov vid tillagning av lunchen. 
 
 

 
 
* Den måltid som levereras till den äldre uppfyller utan dessert de krav som ställs på energi 
och näringsinnehåll på måltiden för äldre som för lunchen är ca 600 kcal 
 

Var god vänd! 
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[Skriv text] 
 

 
På bifogat beställningsunderlag har du dessert och smoothies 
placerad under fredagens lunch. Du har möjlighet att beställa 
upp till två stycken per portion vanlig mat som du beställer 
till fredagen. Gör du en beställning kommer du få dem 
tillsammans med fredagens leverans.  
 
Kostnad för dessert eller smoothies är 15kr/styck 
(2019 års pris). 
 
Information om ovan finns också att hitta på 
www.kalmar.se, sök på matdistribution. 
 

Behöver du hjälp eller har frågor 
Behöver du hjälp med din beställning ta kontakt med din 
hemtjänst eller kommunens handläggare, som du når via 
kommunens växel på 0480-45 00 00. 
 
Har du frågor om din beställning ta kontakt med Oxhags-
hemmet kök på telefon nummer 0480-45 36 07, dagligen 
mellan kl. 9-11. 
 
Har du andra frågor är du välkommen att ta kontakt med 
Enhetschef Oxhagshemmet John Eliasson 0480-45 36 09 
eller Kostchef kost omsorg Karolin Gleisner 0480-45 35 12. 
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