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alle er velkomne

Næstved Madservice
åbner køkkendøren

Vi inviterer inden for i det arbejdende
køkken med fokus på de ældre bor
geres kost og smag. Alle er velkomne
til at kigge forbi og høre mere om,
hvad vi kan tilbyde borgere, pleje
centre samt bo & naboskaber i
Næstved Kommune.

Med årets tema ”simresmag” er det
oplagt at simre sammen om den
gode hverdagsmad.

Vi glæder os til at se dig.
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Om Næstved Madservice
Næstved Madservice har mere end
20 års erfaring med at tilberede mad
til ældre, og vi sørger hele tiden for
at holde os orienteret om, hvad vores
kunder ønsker at spise. Samtidig øn
sker vi med vores menu, at inspirere
dig til at opdage eller bevare glæden
ved god mad og sunde madvaner.
Madglæde starter med gode råvarer.
Vi har respekt for råvarerne og ser
verer mad, der passer til sæsonen.
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Onsdag 18. september
2013 kl. 14-17 åbner vi
igen køkkendøren på
Tommerupvej 7 i Næstved

Det får du, når du mikser sæsonens
gode råvarer – kød, fisk, vildt, fjer
kræ, grønt, frugt - med urter, krydde
rier og godt øl, vin, fond eller most
– lægger låg på hele herligheden, og
lader det simre ved svag varme til
alt er mørt og saftigt. Det er nemt,
enkelt og utroligt velsmagende.

Vordingbor

Skal vi simre sammen?

SIMRESMAG

På den måde kan du hver dag nyde
et måltid mad, der følger årets gang
– både med hensyn til valg af råvarer
og traditioner/højtider. Vi sætter de
klaration på maden, så du altid kan
se, hvad maden indeholder, og føde
varesikkerheden sikres ved hjælp af
løbende kontrol.
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Tema: Simresmag

smage en ny simreret, som har
premiere på dagen.

Tommeru

Store Smagedag er en forening af
frivillige, madfaglige ildsjæle, der
arbejder for at sætte den gode smag
og den gode spisekvalitet endnu
mere på dagsordenen i alle landets
storkøkkener.

Kom, hør og se, hvordan maden
bliver til, når der bliver arbejdet i
køkkenet. Vi har besøg af en kok fra
Oscar, og der bliver mulighed for at
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