
Er der problemer? 

 

 Sovsen er klumpet: Husk at omrøre efter opvarmningen. 

 Filmen er svært at tage af: Skær med en urtekniv langs 

kanten. 

 Suppen koger over: Nedsæt opvarmningstiden. 

Kødet bliver tørt: Nedsæt opvarmningstiden. 

 

Emballage 

 

De bakker som maden sendes ud i er fremstillet specielt til  

fødevarer. 

 

Den hvide emballage tåler temperaturer fra minus 18° til + 

220 grader og anvendes derfor altid til retter, som skal 

varmes. 

Den gennemsigtige emballage tåler fra minus 18° til + 70 

grader og anvendes derfor til kolde retter. 

 

Emballagen er miljøvenlig og skal efter brug kommes i 

skraldespanden som alt andet husholdningsaffald. 

 

Er du i tvivl så er du altid velkommen til at kontakte 

Madservice Kronjylland. 

  

Tlf. 89158651  
 

 

Velbekomme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(Enkeltportioner) 
 



 

    

Før opvarmning 

 

Det er kun retter med rød etiket der skal varmes.  

Maden tages først ud af køleskabet umiddelbart før 

opvarmningen (minimum 75° ) . 

Imens opvarmningen sker, er der god tid til at dække et pænt 

bord, så appetitten vækkes. 

 

 

Opvarmning i mikroovn 

 

 Anbring maden i bakken på en tallerken. 

 Prik 3-4 huller i filmen. 

 Sæt tallerknen i mikroovnen. 

 (Check at programvælgeren står på det røde mærke 

 750-850 w). 

 Ved alm. portion, 450g. sættes uret på 3½-4½ min. 

 Ved lille portion, 350g. sættes uret på 2½-3 min. 

 Ved for/efterret sættes uret på 2 min.  

 dog pandekager, æbleskiver og vafler kun 1 min . 

 Dessertkage/tærte bliver lækker hvis den lunes ca. 20 

sekunder. 

 Ovnen startes. 

 Tag retten ud - lad den hvile ½-1 min.  

 Træk filmen af og omrør i sovs og flydende retter. 

 Maden er nu klar til spisning. 

 

 

Opvarmning i ovn. 

 

Varmluftovn indstilles på 125° 

Almindelig ovn indstilles på 140° 

 Varm ovnen op. 

 Prik hul i filmen. 

 Hovedretter varmen 30-35 min. 

 For/efterretter varmes ca. 20 min. 

 Tag retten ud - lad den hvile ½-1 min.  

 Træk filmen af og omrør i sovs og flydende retter. 

 Maden er nu klar til spisning. 

 

Øvrig opvarmning. 

 

Ekstra kartofler, mos, grøntsager. 

Læg den ønskede mængde på en tallerken. 

Læg et stykke køkkenrulle over 

Opvarm ½-1½ min. afhængig af mængden. 

 

Rengøring af mikroovn. 

 

Ovnen bør rengøres efter behov,  

dog mindst 1 gang om ugen. 
 


