
Find ud af:
Hvem DeViKa er
Hvilke tilbud DeViKa har til dig, også hvis du har særlige behov
Hvordan du bestiller
Hvornår og hvordan maden leveres
Priser og betaling
Kostråd

DeViKa
Velkommen til  



Velkommen til DeViKa 
Velkommen til DeViKa, og tak fordi du valgte os som leverandør af din hverdagsmad.
Vi sætter en ære i at sammensætte retter, der både smager godt, er sunde og energirigtige 
og også er pænt præsenteret.

Vi glæder os til et godt samarbejde!

Borger og Sundhed står for visitation til kommunens madordning. Er du ikke kunde allerede, 
så kontakt Borger og Sundhed på tlf. 5692 6050 på hverdage mellem kl. 9 – 12. 

Hvem er DeViKa egentlig – og hvad kan vi?
Din lokale madleverandør under Bornholms Regionskommune, som bl.a. tilbereder mad til 
hjemmeboende pensionister, plejehjem og -centre.

Maden 
Der bliver produceret mange gode råvarer på vores dejlige ø og dem gør vi flittigt brug af i 
vores hjemmelavede mad. Vi udnytter samtidig årstidernes overflod af f.eks. frugt og grønt 
og sørger selv for at klargøre de friske grøntsager. 

Planlægningen og tilberedningen er både traditionel og nytænkende og præsenteres på 
en lækker og indbydende måde. Vi har mange favoritter på menuen og supplerer løbende 
med varianter og nyheder. For at sikre at appetitten skærpes, gør vi ekstra ud af præsenta-
tionen og der følger ind imellem tilbehør med, som for eksempel drys eller pynt. 

Årets mange hellig- og mærkedage går ikke ubemærket hen hos DeViKa. Du kan derfor 
forvente at der er særlige menuer f.eks. i Påsken, Sankt Hans aften osv.

Personalet
som tilbereder maden er veluddannet og forstår at sammensætte en alsidig, vitaminrig og 
nærende kost. Vi har stor erfaring med madlavning, tager jævnligt på kurser for at sikre for-
nyelse,  og vi er stolte af vores produkt, som naturligvis opfylder de nationale krav til institu-
tionskost! Vi viser gerne vores arbejdsplads frem – så har du lyst at besøge os, så kig forbi! 



Hvad er der på menuen? Du vælger selv!
Vores kunder fortjener det allerbedste og netop derfor modtager du hver uge en ny 
menuplan, hvor du frit kan vælge, hvad du vil bestille. 
Du bestiller for en uge ad gangen og kan bestille hovedret alene eller hovedret og dessert. 
Har du nogle specielle favoritter, kan du godt bestille flere af samme ret. Der er helt frit valg!

Sammen med de faste menuer er der også mulighed for at bestille alt fra dagens madpakke, 
dagens friske salat, dejlige supper, hjemmelavet frugtgrød, øllebrød, energidrik og meget 
mere. Du kan også bestille ekstra kartofler eller kartoffelmos – alt sammen mod ekstra beta-
ling. Se menukortet for beskrivelse, priser og bestilling.  
Det fulde menukort findes også på www.devika.dk 

Udfyld venligst bestillingssedlen tydeligt med kuglepen. Modtages den uden valg, vælger 
køkkenet på dine vegne.

Gæster
Får du gæster til middag og har brug for mere mad, er du velkommen til at ringe og bestille 
flere portioner. Gæstemad leveres i enkeltportioner sammen med den øvrige levering.

Levering
Maden leveres 1 gang om ugen på et aftalt tidspunkt. Denne ene gang om ugen skal man 
være hjemme for at tage imod maden. Chaufføren sætter den i køleskabet for dig og kon-
trollerer samtidig temperaturen i køleskabet.

Velbekomme!
Mad serveret på egen tallerken eller i serveringsskåle fremmer appetitten. Gør det hygge-
ligt for dig selv og dæk et pænt bord. Og husk tilbehøret til din ret – der er ofte et drys eller 
andet godt, som er med til at fuldende måltidet.

+EKSTRA
tilbehør

*Ekstra tilbehør 
Er dette ikon på din 
leverede mad, betyder 
det at der er ekstra 
tilbehør, som du kan 
benytte dig af.

*Skal opvarmes 
Er dette ikon på din 
leverede mad, betyder 
det at ekstra tilbehøret 
skal opvarmes.

Sund mad
En sund kost består af gode, friske råvarer, som er vitaminrige. Råvarerne er hele grundlaget 
for den korrekte kost. Derfor vælges de med omhu og sammensættes på en måde så de 
ernæringsmæssige behov bliver dækkede under særlig hensyntagen til årstiderne.

Hvis du har behov for lidt ekstra
”Tilpasningskost” er DeViKas betegnelse for diæter og leveres efter anbefaling af hjemme-
plejen i samråd med egen læge/sygehus. Vi tilbereder maden, så den i videst muligt om-
fang ligner og smager, som den mad, der er på menuplanen.

Er du småtspisende og i en periode har brug for ekstra næringsrig mad, kan vi sørge for det, 
eller du kan bestille en proteinrig drik eller en energi-drik, som supplement til din øvrige 
mad. Se de forskellige muligheder på næste side.

Har du besvær med at tygge eller synke, kan du bestille mad med anden konsistens, hvor 
kødet er blødt/tyggevenligt og du kan vælge at få kartoffelmos til. Er det ikke nok, kan du 
desuden vælge at bestille findelt, hakket eller flydende mad. 

Holdbarhed og tilberedning
Maden leveres i små bakker med mærkat, som angiver indhold, ingredienser,  opbevarings-
anbefaling og holdbarhedsdato.  
For at sikre at du tilbereder maden rigtigt, har vi lavet to mærkater: en grøn, som angiver at 
der er leveret ekstra tilbehør til din ret, som f.eks. skal drysses på eller spises til, og en rød, 
som angiver at ekstra tilbehøret skal opvarmes. *Se dem herunder.

Bakkerne skal altid opbevares i køleskabet ved højst 5 grader indtil opvarmning. Holdbar-
hedsdatoen er køkkenets anbefaling. Opvarmningstiden er vejledende – se i øvrigt separat 
”Tilberedning og opbevaring”, som udleveres gratis af DeViKa.

Bemærk: Mad, der har været opvarmet, må ikke gemmes til senere brug. 



Bestilling, afbestilling og spørgsmål
Bestilling af menuer sker hos chaufføren eller hos DeViKa.

Ændring og afbestilling af maden bedes meddelt senest kl. 12.00 hverdagen før levering 
(mandag-fredag).

Har du spørgsmål eller ønsker gode råd om kost og ernæring, så ring til os – vi hjælper 
gerne.

Telefonnummer: 56 92 65 40
Telefontid: Alle dage kl. 9-12.

Priser og betaling
Prisen fastsættes en gang årligt fra politisk side og oplyses når du tilmelder dig madordnin-
gen. Takster kan findes på www.devika.dk og www.brk.dk 

Betaling for maden sker månedsvis bagud via giro eller PBS.

Kostudvalg
DeViKa er repræsenteret i et kostudvalg, som har til formål at udvikle tilbud og service. 
Medlemmer af kostudvalget er repræsentanter fra Bornholms Regionskommunes Ældreråd, 
kunder af madordningen og DeViKas medarbejdere. Du kan få medindflydelse på tilbud-
dene ved at kontakte Ældrerådet, eller ved at ringe direkte til lederen af DeViKa Nexø på 
telefon 56 92 65 40.



Velbekomme!
DeViKa

Paradisvej 72
3730 Nexø

Telefon 56 92 65 40
Alle hverdage kl. 9-12
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