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Om ma
atsedlarrna, tilla
agning och råv
varor
Äldrevård
d, hemvård
d och omso
org

Maten till äldrevård, hemvård
h
occh omsorg tillagas på trraditionellt sätt av vanlliga råvaror
i Haganäsets kök. Våår målsättninng är att tillaga så myck
ket som möj
öjligt från grrunden av
naturliga råvaror.
r
Maatsedeln säsoongsanpassas för att minska miljöbbelastningeen, vi väljer
säsongenss svenska rååvaror i förstta hand.
Matservice till hemm
met (en-portiionsmatlådo
or), tillagas samtidigt m
med den övrriga maten i
köket under vardagarr, till helgenn levereras kylda
k
måltid
der, de tillaggas av vanliiga råvaror
gen tillagas lördagens måltid,
m
och under fredaagen till sön
ndagens
i köket, unnder torsdag
måltid.
bbt med vannlig luft och
h täcks med plastfilm, dde innehålleer inte
Matlådornna kyls snab
livsmedelssgas. Maten
n i matlådorrna är färsk kyld mat, som ska ätass inom 4 dag
gar.
Mat som är
ä lagad från
n grunden äär tex: potatiismos, kött--, kyckling-- och korvgrrytor,
helstekta kotlettrader/
k
/karréer, köött-, kyckling-, grönsaks- och pastaagratiner occh de flesta
fiskgratineer, hemlagaade pannbifffar, köttfärsrätter i ugn och köttfärrssås, 90 % av soppor,
skysåser, grundsåser,
g
kalla såser och dressin
ngar, kompo
otter, savariiner, olika frukt
fr
och
bärkakor eller
e
pajer. Fiskar:
F
färskk sejfilé från Kungsham
mn serverass ca var 3:e vecka,
övriga fiskkrätter är MSC-märkta,
M
, vilket är en certifierin
ng för hållbaart fiske.
Skolor oc
ch förskolo
or

Maten till skolor och förskolor tiillagas på trraditionellt sätt
s av vanliiga råvaror i
Haganäsetts kök.
Vår målsäättning är attt tillaga så m
mycket som
m möjligt fråån grunden.
Mat tillaggad från grrunden:
Exempel: potatismos,, kött-, kyckkling- och korvgrytor,
k
helstekta
h
kootlettrader/k
karréer,
gratiner, pannbiffar,
p
köttfärsrätte
k
er i ugn och köttfärssås, soppor, skkysåser, gru
undsåser,
kalla såserr och dressingar.
Fiskar:
Färsk sejfi
filé från Kun
ngshamn serrveras ca vaar 3:e veckaa, övriga fisk
skrätter är MSCM
märkta, soom är en cerrtifiering förr hållbart fiske.
Matsedelnn säsongsanpassas för aatt minska miljöbelastn
m
ningen. Vi vväljer säsong
gens
svenska rååvaror i förssta hand.
De råvarorr som använ
nds är så naaturliga som
m möjligt.
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