
Vikarmad fra Foodsource 
En ideel løsning når hjælpen er knap 

 
Vikarmad er et tilbud til daginstitutioner, som til dagligt har eget køkkenpersonale. Vi leverer maden, når jeres 

køkkendame m/k har ferie, er på kursus eller er syg. Og I slipper for at spekulere på akut indkøb, råvareudgifter samt dyr 

vikarløn. 

 

Maden er beregnet til aldersgruppen 1-5 år.  

Vikarmad ved ferie og fridage 

Vikarmad til ferie og fridage bestilles på 41 10 46 16. 

 

Vi leverer to frokostmodeller til institutioner, der bestiller 5 hele hverdage før levering. Det er ikke muligt at op-eller 

nedjustere antal portioner. 

 

Model 1) Varm mad tirsdag og fredag, kold mad de øvrige dage. Anrettet på fade. Prisen er 31,61 pr. barn pr. dag. 

Model 2) Turmadpakker, individuelt pakket. Prisen er 34,32 pr. barn pr. dag.   

Ved model 1 kommer maden klar til at spise, og den serveres i engangsservice. Tirsdag og fredag kan den varme mad 

ankomme i gennemsigtige plastbokse. Disse skal returneres til køkkenet. I skal selv omportionere maden, alt efter 

hvordan I ønsker maden serveret. Vi tilbyder også en halal- og vegetarversion af menuerne. 

Husk at fortsætte jeres egenkontrolprogram ved modtagelsen af vikarmad. 

 

Maden leveres senest kl. 9.30 ved bestilling af madmodel 2. Ved bestilling af model 1 leveres maden senest kl. 10.30. 

Ønsker I et eftermiddagsmåltid er prisen for dette 10,42 kr. pr. barn pr. dag. Dette inkluderer mælk.  

Levering 

Hvis I bestiller vikarmaden med 5 hele hverdages varsel er transportprisen 140,00 kr. pr. levering i København.  

Hvis maden skal leveres udenfor København, så ring og få en pris.  

Der vil blive faktureret en ekstra kørsel (140,00 kr.) den sidste dag for jeres levering, da termokasser/tasker skal retur til 

køkkenet.  

Akut vikarmad ved sygdom 

Ved sygdom hos jeres køkkenpersonale kan akut vikarmad være en god løsning. I kan bestille akut vikarmad mellem 

7.00- 8.00 på dagen. I skal ringe på tlf. nr. 22 20 07 06 og bestille direkte i køkkenet. Eller ringe dagen før på tlf: 41 10 46 

16. 

Akut-vikarmaden koster 32,74 pr. barn pr. dag.  

Den første dag vil menuen være varm, vegetarisk mad og herefter vil menuen enten være kold eller varm. Det afhænger af 

køkkenet, og I vil få besked den pågældende dag. Husk at fortsætte jeres egenkontrolprogram ved modtagelsen af 

vikarmad. 

Prisen på levering/transport de første 3 dage er 190,00 kr. pr. levering/transport. Derefter er den 140,00 kr. pr. 

levering/transport.  

Retur af kasser og tasker 

Der vil desuden blive faktureret en ekstra kørsel den sidste dag for jeres levering, da vi skal hente termokasser/tasker 

retur til køkkenet.  

Tasker og kasser SKAL tømmes for mad, inden de sendes retur til køkkenet. Ligeledes må tasker og kasser KUN bruges til 

mad fra Foodsource. Kasserne må ikke bruges til skovture eller i sandkassen. Modtager køkkenet kasser, som indeholder 

gamle madvarer eller sand og lign., pålægges I et gebyr på 500 kr. for ekstra rengøring. Efter Fødevarestyrelsens regler 

må der ikke transporteres fordærvet mad retur i samme kasser, som der sendes mad ud med. 

Kasser og tasker er Foodsources ejendom og må ikke smides ud eller beskadiges. Kasser og tasker skal stå indendørs. Der 

faktureres et beløb på 500,00 kr. pr. kasse eller taske, der forsvinder. 


