
Webbestilling hos Køkkenområdet Hjørring Kommune – Sådan vælger du 

 

   
1. Tryk ind på den dato, du vil 

bestille for, i kalenderen øverst til 

venstre. 

 

2. Maskinen har forudbestemt en ret 

for dig. Ønsker du at ændre retten, 

så tryk de antal portioner af den 

ønskede ret, du gerne vil have.  

 

3. Ønsker du tilvalg (dvs. at skifte 

kartofler/grøntsager ud med et 

alternativ), så klik på . 

Dette er gratis. 

 

4. Ønsker du at bestille for en gæst, 

tryk på  og vælg det 

ønskede antal portioner. 

 

5. Øverst til højre kan du se dine 

valg den pågældende dag. Ønsker 

du at se dine valg for hele ugen tryk 

på . 

 

6. Når du er på oversigten i ”Vis 

uge” kan du udskrive denne ved at 

trykke   i øverste venstre 

hjørne.  

 

Du kan også udskrive en menuplan 

til ophæng på fx køleskabet ved at 

trykke   i den blå bjælke. 

 

7. Husk at logge ud øverst til højre, 

når du er færdig med din bestilling. 

 

• HUSK: Du kan kun vælge én menu pr. 

dag, men du kan godt vælge flere 

portioner af samme ret. 

 

• Vær OBS på sidste frist for bestilling. Du 

kan altid se fristen i bjælken over datoen. 

Hvis du bestiller for sent/ikke udfylder 

menuvalg, vil du modtage mad efter 

køkkenets menuplan. Ønsker du ikke 

mad en dag og fristen for bestilling er 

overskredet kan du afbestille ved at ringe 

til Køkkenområdet på tlf.: 72 33 58 00. 

 

• Ønsker du at afbestille mad, kan du gøre 

dette ved enten at vælge ”0” i antal 

portioner eller ved at klikke på 

 i den øverste blå bjælke. 

Vælg den dag/periode du ikke ønsker 

mad. 

 

• Maden, der bestilles gennem 

webbestilling leveres på den adresse, der 

er angivet midt i billedet.  

 

• Hvis du ønsker information om rettens 

ingredienser tryk på . 

 


