
Mattjänst    
 

Frågor? 
Kontakta Servicecenter 019-21 10 00. 
 

 

 

MAT IDAG 
 
Utför matleverans: Hela Örebro 
kommun 

 
 
 

 

Levererar: Kylda lunchlådor 

Underleverantör: Samhall AB 

Språkkunskaper: (förutom svenska) Engelska, finska, teckenspråk samt flera andra 
språk 

Matleverans från 
restaurang/kök 

Profilering på leverantören 

MAT IDAG 

Måltidsenheten Örebro 
kommun, Ringgatan 32 

Du kan varje dag välja mellan två lunchrätter från 
vår meny. Du kan alltid välja en vegetarisk lunchrätt. 
Vi lagar främst svensk husmanskost och maten lagas 
på färska råvaror av hög kvalitet och anpassas efter 
årstiderna. När det serveras pasta, ris eller potatis i 
maträtten kan du istället välja potatismos. 
 
Lunchlådor levereras måndag, onsdag och fredag av 
Samhall. Samhall meddelar dig vilken tid under 
dagen som lunchlådorna kommer att levereras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Kontakt 
MAT IDAG – Måltidsenheten Örebro kommun 
Postadress: Box 313 00, 701 35 Örebro. Besöksadress: Ringgatan 32, Örebro 
Driftsform: Kommunal regi 
Verksamhetsansvarig/kontaktperson: Jörgen Beyron 
Tel: 019-21 10 00, be att få prata med MAT IDAG 
www.orebro.se 
E-post: kost.ledning.vo@orebro.se 
 
Samhalls kundtjänst 
Telefonnummer: 019-603 39 10 
E-post: omsorg.orebro@samhall.se 
 

Profilering  
Vi lagar maten med omsorg om både dig och miljön 
Vi lagar mycket av maten från grunden och på så vis kan vi sätta vår egen smak 
på maten och undvika onödiga tillsatser. Allt kött och kyckling i vår mat 
kommer i huvudsak från svenska gårdar då vi värnar om kvalitet, de svenska 
bönderna och en god djurhållning. Fisken i vår mat kommer från hållbara 
bestånd för att minska risken för utfiskning. 
 
Vi använder så mycket ekologiska råvaror som möjligt i vår mat då vi vill laga 
maten på naturliga råvaror. Vi strävar också efter att använda mer råvaror som 
producerats nära oss. På detta sätt gynnar vi det lokala näringslivet, minskar 
transporterna och belastningen på miljön.  

Trygghet/Bemötande  
Maten är näringsberäknad och vi följer Livsmedelsverket rekommendationer.   
Till stöd har vi en dietist. Du är viktig för oss och om du har frågor eller 
synpunkter är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.  
Samhall AB som levererar maten har personliga ID-brickor och arbetskläder 
med Samhalls firmamärke. 

Kontinuitet 
Vi har mångårig erfarenhet av att laga mat till både äldre och yngre personer.  

Kompetens  
Maten tillagas av utbildade och erfarna kockar i kommunens egna restauranger. 
Om du har behov av specialkost utifrån en medicinsk bedömning kan våra 
kockar laga lunch till dig. Vi erbjuder också individuellt anpassad mat som inte 
krävs av medicinska orsaker men som önskas för ett gott välbefinnande. 
 

Varmt välkommen att låta oss laga din lunch!  
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