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Vejledning: Bestilling af mad via 

Fælleskøkkenets webshop. 

 

Indgangen finder du på vores hjemmeside: www.faelleskoekkenet.dk under rubrikken Klik 

og bestil mad:  

 

 

 

Du bliver guidet til login-billedet på vores webshop. Her skal du indtaste dit brugernavn og 

adgangskode, som du kan få oplyst af vores kundeservice. 
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Din side 

Din side er opdelt i tre sektioner: 

a. Dine aktive bestillinger. Hængelåsen betyder, at bestillingen er låst, og du har ikke 

mulighed at foretage rettelser via hjemmesiden 

b. Funktioner – her kan du oprette ny bestilling samt rette eller slette dine aktive 

bestillinger 

c. Rapporter – her kan du udskrive dine bestillinger og menuplaner som pdf eller csv 

(kommasepareret excel-fil) 

 

 

 

Du kan se en aktiv bestilling ved at dobbeltklikke på ordren. Så får du vist de enkelte 

ordrelinjer: 
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Her har du forskellige muligheder: 

a. Hvis du skal ændre antal, overskriver du blot antallet ud for den ret, du ønsker 

rettet. 

b. Har du brug for at tilføje bemærkninger til eget brug klikker du på ikonet . 

Bemærkningerne er ikke synlige for Fælleskøkkenet. 

c. Hvis du har brug for at se specifikationen på retten, klikker du på ikonet : 

 

d. Der ligger printvenlig version under knappen Udskriv. 

e. Hvis du har brug for at kopiere en ordrelinje, klikker du på ikonet  .  

f. Hvis du vil vælge linjen som en favorit, du kan finde senere, klikker du på ikonet . 
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Ny bestilling 

 

 

På bestillingsbilledet skal du først vælge en dato. Den giver adgang til præcist den 

menuplan, der er gældende for denne dag. Herefter vælger du en menu. Bemærk, at der er 

forskellige menuer til døgnkost og normal ældrekost. Det er vigtigt, du vælger den rigtige 

menuplan ift. de beboere, du vil bestille til. 

 

Her kan du indtaste antallet på de retter, du ønsker leveret. 

Derefter har du forskellige muligheder for at gemme: 

 

- Gem og gå til samme menu forrige dag. 

- Gem og send ordre 

- Gem og gå til samme menu næste dag. 

- Gem og start en helt ny ordre 

- Afbryd og du gemmer ikke, men kommer tilbage til dit oversigtsbillede 

Hvis du har gemt, kan du nu se din bestilling i oversigten 
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Som sagt kan du bestille ud fra den menuplan, der er gældende for den dag, du angiver. 

Det betyder, at hvis du ikke kan se en særlig menuplan, f.eks. kage. Så er det fordi, du har 

angivet en dato, hvortil der ikke kan bestilles disse varer.  

Pt. ligger levering af kage om onsdagen.  

 

 

Følgende bestillingsfrister er pt. gældende: 

• Måltider fra Fælleskøkkenet – Hovedretter, diæter, biretter, suppe/mælkemad, 

koldmad, kage bestilles senest tirsdag 14 dage før levering 

• Rettelser til ovennævnte bestillinger kan ske indtil onsdag ugen før levering kl. 11 – 

dette er dog kun små rettelser 

• Mellemmåltider bestilles senest onsdag kl. 11 ugen før levering 
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Rette en aktiv bestilling 

Du kan rette en aktiv bestilling frem til onsdag kl. 11, ugen før leveringsugen. 

Marker, den ordrer, du ønsker at ændre og tryk  

 

På oversigten over ordrelinjer retter du det ønskede og trykker  for at gemme 

ændringen 

 

 

Slette en aktiv bestilling 

Du kan slette en aktiv bestilling frem til onsdag kl. 11, ugen før leveringsugen  

Marker den ordre, du ønsker at slette og tryk . Du bliver spurgt, om du er sikker inden 

du kan slette den endeligt  

 

 

 

Hvis du har spørgsmål, er vores venlige kundeservicemedarbejder altid klar til at hjælpe 

dig.  

Fælleskøkkenets kundeteam træffes på tlf. 72411600 eller på faelleskoekkenet@faelleskoekkenet.dk 
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