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Matkomforts Premium 

Premium är kompletta middagar med exklusiva huvud-

råvaror. Alltid med grönsaker och ofta med en extra 

smaksättare. Det enda du behöver ha hemma är salt, 

peppar och matfett att steka i. Fyra middagar, du väljer 

1-6 personer.

Vego Premium 

Vego Premium är en vegetarisk variant av vår klassiska 

matkasse Premium. Tre kompletta måltider med färska 

huvudråvaror. Närodlade eller ekologiska grönsaker i 

möjligaste mån samt ägg och mejerier. Tre middagar, du 

väljer 2, 4 eller 6 personer.

Familjefavoriter 
Barnsligt goda favoriter som återupprepas med jämna 

mellanrum för att vänja in nya smaker. Snabblagad och 

alltid med någon grönsak eller frukt som tillbehör. Den 

är perfekt att variera med Vrooom eller Premium. Fyra 

middagar, 4 personer.

Beredningstexten 

Läs alltid igenom hela beredningstexten innan du börjar  

tillaga maten. Ändra gärna efter eget tycke och smak.

Viktigt 
Skölj alltid alla grönsaker, rotfrukter och frukt. Färsk fisk 

kan innehålla ben så kontrollera noga. Förvara fisken 

längst in i kylen där det är kallast.

Barntips 

Vi ger barntips till varje rätt för Premium och Vrooom 

men det är bara du som vet vad just ditt barn gillar. Vårt 

bästa tips är att använda vår låda som en råvarukorg 

och skapa rätter som passar er. På hemsidan finns 

generella tips. Uppmuntra barnen att uppskatta nya 

smaker, kanske med hjälp av att samla poäng i Tuppjak-

ten? Läs mer på hemsidan.

Matkomforts Vrooom 

Vrooom har en något enklare huvudråvara och den inne-

håller inga grönsaker. Följ våra medföljande tips på grönsa-

ker och smaksättare eller komplettera med dina favoriter. 

Vår mest snabblagade meny. Fyra middagar, 4 personer. Tips 

Använd alltid svart- och vitpeppar från kvarn. Salta efter 

tycke och smak. Att ange exakt mängd på recepten är 

svårt då vi har 1-6 personer och smaken är olika när 

det gäller mängden salt och peppar. Hetta upp pannan 

ordentligt innan råvaran läggs i. Investera i ett par bra 

pannor, till exempel en gjutjärnspanna till kött och en 

bra teflonpanna till fisk. Tänk på att en teflonpanna är 

förbrukningsmaterial som bör bytas då och då.

Frysbart 
Alla huvudråvaror, färdiga grytor och soppor går bra att 

frysa. Så även såser som skall värmas.

4
Sthlmslådan 

Sthlmslådan har vi skapat för dig som vill äta fågel, fisk 

och vegetariskt med ekologiska grönsaker, men undvika 

rött kött. Tre middagar, du väljer 1-6 portioner.

11 Ont om tid 

Om du har ont om tid så tänk på att det ofta går bra att 

strimla/dela råvarorna, vilket förkortar tillagningstiden. 

De flesta huvudråvaror går även bra att tillaga i ugnen.

Näringsinnehåll 
Innehållsförteckning och näringsinnehåll (per 100 g) 

för våra såser, soppor och grytor hittar du på burken/

förpackningen. Näringsinnehållet för huvudråvaror och 

tillbehör hittar du på till exempel Livsmedelsverkets 

hemsida.
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Mer protein 

Det finns möjlighet att köpa till 2 portioner extra huvud-

råvara per dag till Premium och Vrooom. Det är tänkt till 

er som vill äta mindre kolhydrater eller mer protein.
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Faktureringsrutiner och betalningsalternativ 

Du kan välja att registrera ett Visa, Mastercard eller 

American Express. Då dras beloppet varje måndag före 

kommande söndagsleverans. Alternativt få en pdf-faktu-

ra till din e-mail mot en avgift om 10 kr eller en pappers-

faktura mot en miljöavgift om 25 kr. Då faktureras du 

varannan måndag med 15 dagars betalningsvillkor.

Lojalitetspoäng 

För varje leverans du har får du 250 p. För varje gång 

du betygsätter våra menyer 100 p och för beställda  

presentkort 250 p. Poängen kan du sedan växla in mot 

utvalda premier.

Värva en vän 

För varje ny kund du rekryterar får du 200 kr rabatt på 

kommande leverans. Läs mer om hur du rekryterar dina 

vänner på ”Mina sidor” under ”Vänner emellan”.

Kontaktuppgifter 
Du når oss på telefon 08-408 111 17 eller via mejl på 

kundtjanst@matkomfort.se. För akuta leveransfrågor på 

söndagar och måndagskvällar har vi ett journummer, 

0765-857 290.

För övriga frågor ber vi er kontakta kundtjänst under  

ordinarie öppettider. 

Måndag 08:30-17:00. Tisdag-Torsdag 08:30-16:00. 

Fredag 08:30-15:00. Lunchstängt 12:00-13:00

Avbokningsregler och ändring av leverans 

Din beställning, ändring av portioner eller avbokning 

måste vara oss tillhanda senast 7 dagar innan aktuell 

leveranssöndag. Mejla oss under helgen eller ring innan 

klockan 10:00 på måndagen.

Leveransinformation 

Leveransen sker söndagar mellan klockan 14:00-22:00 

Din personliga leveranstid gäller +/- 30 minuter. Bor 

du i Stockholms innerstad eller närförort kan du också 

välja måndagsleverans, då mellan klockan 17:00-22:00. 

Om det inte är någon hemma vid leveranstillfället stäl-

ler vi lådan utanför din dörr och du får ett sms om att 

leveransen är utförd. Vi kan då inte ansvara för matens 

hållbarhet eftersom kylkedjan bryts.

Kontrollera lådans innehåll 
När du får din leverans, stäm av lådans innehåll mot det 

som står under ”Ta fram” i beredningstexten för res-

pektive dag. Skulle någon huvudråvara eller sås saknas 

alternativt ha skadats i transporten, kontakta oss innan 

klockan 11:00 på måndagen så kommer vi ut med nytt 

(gäller ej våra yttre leveransområden, ni får istället eko-

nomisk kompensation). Har du några andra funderingar, 

tveka inte att kontakta oss.

Reklamation 

Om du är missnöjd med något i din leverans, kontakta 

kundtjänst så hjälper vi dig. 

Återvinn lådan 

Kan du inte återanvända eller återvinna lådan, vik ihop 

den och lämna till chauffören vid nästa leverans så 

återvinner vi den åt dig.

Meny & betygsättning 

Under ”Menyer” på ”Mina sidor” kan du betygsätta 

senaste menyn och där hittar du även kommande 

menyer ett par veckor framåt. Betygsättningen är öppen 

onsdag-onsdag och du får 100 extra lojalitetspoäng 

som tack för betygen.
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Facebook & Instagram 

På Facebook och Instagram hittar du bland annat 

nyheter, bilder, filmer, recept och tävlingar. Gilla och följ 

oss gärna!


