
Frågor om kyld mat våren 2022

Vilken dag får du din matleverans? Kryssa för vilken dag du får.

Namn Antal % 

Måndag 16 17 

Tisdag 23 24,5 

Onsdag 21 22,3 

Torsdag 24 25,5 

Fredag 27 28,7 

Total 111 118,1 

Svarsfrekvens 

100% (94/94) 

Hur smakar maten?

Namn Antal % 

Mycket bra 22 23,4 

Ganska bra 64 68,1 

Ganska dåligt 7 7,4 

Mycket dåligt 2 2,1 

Total 95 101,1 

Svarsfrekvens 

100% (94/94) 



Hur upplever du den kylda maten?

Namn Antal % 

Mycket bra 19 20,2 

Ganska bra 58 61,7 

Ganska dåligt 13 13,8 

Myckt dåligt 4 4,3 

Total 94 100 

Svarsfrekvens 

100% (94/94) 

Hur tycker du portionsstorleken är?

Namn Antal % 

Allt för stor 5 5,3 

Något för stor 18 19,1 

Lagom 66 70,2 

Något för liten 5 5,3 

Allt för liten 0 0 

Total 94 100 

Svarsfrekvens 

100% (94/94) 



Ser maten god ut?

Namn Antal % 

Ja 67 71,3 

Nej 14 14,9 

Vet ej 14 14,9 

Total 95 101,1 

Svarsfrekvens 

100% (94/94) 

Lägger du upp maten på en tallrik eller äter du från formen?

Namn Antal % 

Tallriken 65 69,1 

Formen 33 35,1 

Total 98 104,3 

Svarsfrekvens 

100% (94/94) 



De kokta grönsakerna är det för mycket eller för lite?

Namn Antal % 

Allt för mycket 5 5,3 

Något för mycket 6 6,4 

Lagom 52 55,3 

Något för lite 22 23,4 

Allt för lite 9 9,6 

Total 94 100 

Svarsfrekvens 

100% (94/94) 

Saknar du några grönsaker? Skriv ner vilka du saknar. Valfritt att svara på.

saknar råkost,sallad 

kål olika sorter, hälsosam för magen 

gröna och gula bönor 

färska grönsaker, tomat, gurka ej sallad 

önskar blomkål och mer morötter. Önskar ej broccoli 

det är för mkt broccoli. grönsaker var bättre med det tidigare sättet, när maten var mer var för sig. 

mer grönsaker mindre potatis 

grön paprika 

broccoli morot blomkål 

broccoli tomat gurka brytbönor 

saknar sallad 

jag fick inte ha grönsaker 

borde vara bättre kokta ,kan vara hårda 

stuvade grönsaker är okej medan kokta inte är goda efter uppvärmningen 

morötter ärter bönor är konstiga hårda o sega har mkt svårt att svälja ,sätter dem ofta i halsen. OBS! jag har mkt 
trångt i min hals .Beror mkt på det! 

blir dåliga på eftervärmningen, blir mosiga när man värmt upp maten. 

bönor 

blomkål rödkål potatismos 

ärtor, 



mer olika grönsaker,för lite 

haricotsvert kokta grönsker de är halvkokta, sega syrliga. Potatisen inte god, potatisstomp var mkt bättre. 

morötter 

ibland för lite grönsaker, färska grönsaker, den skalade potatisen är inte god 

när det är kålpuddning sr jag ingen kål, grönsakerna är svampiga, vanliga morötter 

broccoli 

till kött saknas lingon , inlagdgurka 

grönsakerna för dåligt kokta 

ärter tål jag inte, potatis o morötter är bara halv koktainlagdgurka, rivna morötter 

sparris, salladskål 

vill ej ha gröna ärtor 

Saknar du någon/några maträtter? Skriv ner vilka maträtter du saknar. Valfritt att svara på.

saknar efterrätt 

smaklös, ej saltad potatis.Har ej svarat på portionsstorleken och ser maten god ut. Det fyllde jag i/Ann 

gärna mer av den goda såsen. maten är mycket god, äter från formen så den håller sig varm. Önskar potatisen skall 
värmas väl så blir potatisen god när den är riktigt genomvärmd 

bruna bönor m stekt fläsk. Önskemål att köpa enstaka dessertter som tex risgrynspudding 

saknar spättafile,torskfile har inte funnits sen det börjades med kyld mat. Vill gärna vet vilken sorts fisk det är? Det 
är ofta sej,hellre en liten bit spätta eller torsk. Fiskpuddingen är ok och även fisksoppan.Bra att välja på många 
rätter. Glöm ej spättan m remuladsås. Vet att Torsken är rödlistad men en liten bit skulle man kunna få... 

den kokta potatisen är så molig (svårt att läsa vad som stod/Ann),kastar oftast bort den. Annars är allt okey. 

gillar ej omeletter är som gele. saknar mycket av den vanliga husmanskosten , tycker inte om alla dessa konstiga 
kryddor. 

mkt bra med kyldmat ändra inte på detta. Äter ur formen när det är soppa och efterrätt. 

potatismos 

rödspätt, lax.janssons frestelse, räkor, smörgåstårta 

makrill, spätta,torsk, lax.Kokt potatis inte så god när man ska värma den, bättre med potatisgratäng. fisken som 
levereras är hård och torr därför avstår jag oftas från fiskrätter. det framgår aldrig vilken fisk som maträtten 
innehåller 

personen fyllde i alla leveransdagar!/Ann 

kålpudding,kokt fisksaknar desserten, godaste är rotmos m saltkött 

pyttipanna 

för salt mat 

önskar mer kålpudding,kåldolmar 

saknar kålpuddning, alldeles för mkt potatis i sopporna grönsaker bedrövliga 5/4 , biff lindström jättegod 

snarare kan jag ʺta bortʺ 



pga av tand problem vill jag ha lättuggat 

vi har två döttrar som lagar maten över helgen, vilken skillnad! 

soppor för lite lite om det inte är pannkakor 

kroppkakor el likn,lax fet fisk 

viltkött tunnare såser till maträtterna och mer. Julen fick se det i tidningen, Knäred mkt bättre... 

för lite potatis, en man 

skalade potatissåsen till fisken har mkt kryddor och är sur, inte ätbar!Vill ha sås bredvid7egen behållarePotatis inte 
skaladtycker inte om nya moderna smaker, gillar gammeldags husmanskost 

hentjänsten kommer ut till mig med maten, vet ej. 

mer pasta rätter, potatisen tråkig 

mer spenatpaj 

oftare ärtsoppa m fläsk, brunabönor ,sås o potatis 

mer spenat och makaroner 

potatis kunde vara mkt bättre 

nej, men dålig mat 

kalops, stekt kyckling men ej i såsen , vill ha såsen separat 

för mkt potatis 

dansk fläskstek, grillad kycklingklubba 

ska var varm mat är mkt bättre 

kalops m rödbetor 

potatisen mkt dålig 

ägg, Västerås gurka 

skinkstek, hamburgare pommes 

hawaii pizza, vildsvinskött 



Fungerar matens leveranser?

Namn Antal % 

Ja 90 95,7 

Nej 1 1,1 

Vet ej 3 3,2 

Total 94 100 

Svarsfrekvens 

100% (94/94) 
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