Menumats behändiga och säkra
måltidsservice underlättar vardagen
Menumat är en finländsk måltidsservice, med redan över 1.500 nöjda kunder runtom i Finland.
Som vår kund får du dagligen själv fritt välja, vad du vill och när du vill äta. Vår matlista byts
regelbundet och den innehåller över 70 delikata huvudrätter, läckra efterrätter, ett brett glassurval och salta mellanmål. Dessutom levererar vi de vanligaste butiksvarorna utan tilläggsavgift.
Rätt och bra näring är en viktig del av vårt vardagliga liv. De enastående Menumat-måltiderna är
närande och smakfulla, samt man får styrka, energi och hälsa av dem. Måltiderna värms säkert
med Menumaten och det finns alltid mat hemma. Bekanta dig till följande med den välsmakande
maten, den säkra serviceanordningen och den utmärkta servicen av vår måltidsservice.

Välsmakande och näringsrik mat
Menumat erbjuder ett omfattande, mångsidigt och delikat urval
av måltider samt desserter. Måltiderna är välsmakande, ser
vackra ut och doftar härligt – “Helt som självgjord husmanskost”
är en respons som vi ofta får höra av våra kunder. Portionerna
består av kött, broiler eller fisk,
samt potatis, ris eller pasta och
varma grönsaker. I vårt urval finns också över tjugo vegetariska
maträtter. Då måltiderna planeras tas de allmänna specialdieterna i
beaktande.
Måltiderna är färska frysvaror som är
tillverkade i Finland, och måltidernas
energiinnehåll samt proteinhalt är
hög. Vid tillverkningen har det enligt tillgänglighet använts
möjligast mycket inhemska råvaror. Måltidsurvalet är planerat i
enlighet med näringsrekommendationerna, så att maträtterna
innehåller alla behövliga näringsämnen.

Den säkra Menumat-anordningen instruerar med tal
För att dagligen kunna själv välja den måltid som skulle bäst smaka, hämtar vi hem till kunden en
Menumat-anordning. Anordningen består av en liten frys i storlek av ett kylskåp och en liten
varmluftsugn som ställs ovanpå frysen. Anordningen är lätt att använda, säker och instruerar
genom tal. Det ryms 18 matportioner i den och på portionerna har klart markerats måltidens
namn. Dessutom meddelar anordningen genom tal vad för portion det är frågan om, eller vad
anordningen för tillfället håller på med.

Det är lätt att värma maten med ugnen. Från serviceanordningens
frys väljer man den måltid man vill äta och lägger den i serviceanordningens varmluftsugn. Ugnen känner igen portionen och
värmer den helt automatiskt. Tillredningen av måltiden tar ca 30
minuter i varmluftsugnen. När måltiden är färdig, meddelar
anordningen om detta genom tal och ugnen slocknar. Vid behov
kan man även ställa in serviceanordningen på timer, så att måltiden
tillreds på en viss tidpunkt.
På detta vis är maten säker – måltiderna hämtas till frysen i en
obruten kylkedja, de förvaras i frysen i rätt frystemperatur och
värms i ugnen till tillräckligt het.
Helhetens höjd är 110 cm, bredd 55 cm och djup 60 cm.

Menumats utmärkta service för kunderna
Vi är till stöd för kunden och anträffbara varje dag året runt. Menumats egen servicepersonal
samt pålitliga samarbetspartners betjänar runtom i Finland. Vår kundtjänst betjänar och hjälper
också gärna.
Menumat-servicen får man alltid snabbt i bruk, t.o.m. inom 1-3 dagar från beställning av servicen.
Då man tar i bruk servicen, levererar Menumat både serviceanordningen och de i förväg beställda
måltiderna, hem till kunden under en på förhand överenskommen tid. Samtidigt får kunden
grundlig information om hur maten värms och måltiderna beställs.
I frysen ryms det måltider för ca två veckor, så vår
servicepersonal kommer ca två gånger per månad
vid avtalad tidpunkt och fyller på anordningen
med måltider kunden valt. Servicepersonalen
servar och granskar också serviceanordningens
skick alltid vid hembesöken. En ny måltidsbeställning tar vi gärna då vi besöker kunden eller
så kan beställningen göras per telefon, e-post, i
vår nätbutik, eller via fax. Menumats personal besvarar gärna kundens eventuella frågor på hembesöken och per telefon.
Vår service har inget tidsbundet avtal. Du kan pröva på servicen i t.ex. två veckor och vid behov
avsluta den om du av någon orsak inte är nöjd.

Ta kontakt med vår kundtjänst, för att avtala om inledandet av servicen. Vår kundtjänst hjälper och rådger också alltid i alla frågor angående Menumat-servicen:
telefon 020 796 1550, e-post asiakaspalvelu@menumat.fi.

Ta du också i bruk den lätta och säkra Menumat-måltidsservicen. Då kan du njuta av
smaklig mat i ditt eget hem när det passar dig själv bäst!
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