Takk for at du valgte (eller vurderer)
Matkassa.no sin Folketapas
I denne presentasjonen får Du informasjon, tips og råd til hvordan
opplevelsen skal bli best mulig. Du har tre valgmuligheter:
1)

Levert sous-vide pakket (Ingen tillegg i pris)
Tapasen blir levert i vakumposer som du klipper opp og legger innholdet over på egnede serveringsfat.
Du må dandere/pynte selv samt varme opp kjøttbollene og kylling-spydene.

2)

Levert klar til dandering (NOK 25,- i tillegg pr. kuvert)
Tapasen blir levert på sorte serveringsfat i riktig størrelse for best mulig framtoning. Tapasen gjør seg
visuelt ikke bort, men i finere selskap bør en pynte fatene.

3)

Levert klar til servering (NOK 50,- i tillegg pr. kuvert)
Tapasen er klar til servering på sorte serveringsfat, ferdig oppvarmet og pyntet. Fullverdig tilbud for de
som ikke har tid. Vi gjør oppmerksom på at pynten til varmmaten kommer separat da den taper både
farge og fasong om den står over tid i varme. Tjenesten er pt. kun tilgjengelig i Oslo-området.

Slik fungerer transporten
I Oslo-området står vi for transport selv. Her vil du få en SMS dagen før med
tidspunkt for levering. Vi leverer mellom klokken 17 – 21 for å unngå rushtrafikk.
All mat som er «bestilt klar til servering» leveres 30 minutter før servering.
I resten av landet benyttes tjenesten «Pakke på dør». Denne leveres av Bring i
tidsrommet 17 – 21. På noen postnummer blir levering gjort på dagtid av Posten.
Ihht. våre retningslinjer er det kundens ansvar å være tilgjengelig på telefon for å
gjøre en direkte avtale om levering. Får ikke budet kontakt med deg vil pakken
leveres nærmeste Postkontor neste virkedag. Vær derfor tilgjengelig på oppgitt
mobilnummer. Du kan via SMS velge igjensetting av pakken så er du ikke avhengig av
å være hjemme ved levering.

NB! Tapasen har en holdbarhet i kjøleskap i syv dager. Har du lagringskapasitet
oppfordrer vi Deg å bestille levering så tidlig som mulig. Vi er ikke ansvarlig for
tredjeparts forsinkelser så vi oppfordrer til å bestille levering senest til dagen før. Vi
legger alltid i fryseelement slik pakken tåler to dager transport.

Matsikkerhet og HACAAP
(transport via Bring/Posten over natt)
Alle våre produkter og tjenester følger Mattilsynets krav til fryse- og kjølelinjer.
Fryste produkter (og med det en del av kjølingen på turen):
Kjøttboller, Kyllingspyd, Chorizo-pølser, Serrano-skinke og Focaccia
Kjølte produkter (i tillegg til doble fryseelement):
Salsa (til kjøttbollene), Oliven, Hvitløksfedd, Tomatsalat, Manchego-ost og Aioli
Under transporten vil de fryste produktene og fryseelementene mest sannsynlig
tine opp, men maten holder riktig temperatur ihht. kravene. Sett de umiddelbart
i kjøleskap (Focaccia i romtemperatur) eller servere uten opphold.

Innhold totalt ca. 610 gram!
(antall og mengde)


Aioli: 40 gram pr. person



Fylding Chorizo-pølse: 30 gram pr. person



Focaccia med havsalt og rosmarin: 100 gram pr. person



Gyrosmarinerte Kyllingspyd i Sweet Chili: 2 stk. pr. person (ca. 80 gram)



Marinert Hvitløksfedd i olje: 40 gram pr. person



Manchego-ost (12 mnd lagring): 30 gram pr. person



Marinerte Oliven med fefferoni: 40 gram pr. person



Salat med solmodne tomater: 100 gram pr. person



Serrano-skinke (12 mnd lagring): 30 gram pr. person



Spanske Kjøttboller: 5 stk. pr. person (ca. 80 gram)



Salsa (til kjøttboller): 40 gram pr. person

Over et halvt kilo mat pr. person, men husk å informere om antall pr. person på kjøttprodukt da
det ofte er svært populært. Bestill enten flere kuverter eller oppfordre gjesten å forsyne seg i to
omganger!

Allergener i Folketapasen
(skriv ut og heng opp på serveringsstedet)


Aioli inneholder egg



Fylding Chorizo-pølse er fri for allergener



Focaccia med havsalt og rosmarin inneholder gluten



Gyrosmarinerte Kyllingspyd i Sweet Chili inneholder gluten, soya og sulfitt



Marinert Hvitløksfedd i olje inneholder gluten og soya



Manchego-ost (12 mnd lagring) inneholder egg og melk



Marinerte Oliven med fefferoni er fri for allergener



Salat med solmodne tomater er fri for allergener



Serrano-skinke (12 mnd lagring) er fri for allergener



Spanske Kjøttboller m/salsa inneholder gluten, melk og selleri

Oppvarming og tilberedning
All mat er klar til servering, men for smakens skyld bør noen produkter varmes opp!


Focaccia med havsalt og rosmarin bør luftvarmes på 225 grader i 3-5 minutter



Gyrosmarinerte Kyllingspyd i Sweet Chili bør varmes i forpakningen;
- i vannbad eller kombidamper i 6-8 minutter på rundt 80 grader
- klippe/stikke hull og maks effekt i mikrobølgeovn i 2-3 minutter
for hver 20. kyllingspyd (4-6 min for 40 stk. osv)



Spanske Kjøttboller m/salsa har samme fremgangsmåte som Kyllingspyd

Du kan eventuelt varme kyllingspyd og kjøttboller i en ildfast form eller
aluminiumsfolie. Fjern da forpakningen helt og luftvarme de på 180 grader
i ca. 15 minutter


Salat med solmodne tomater bør serveres med en lett dressing eller balsamico



Resten av produktene får den beste smaken i når de er romtemperert

All mat er som sagt ferdig så tilpass oppvarming til din ovn/mikro slik produktene ikke
blir tørre eller seige. Mat som serveres kald vil ikke få frem samme smak som
varm/romtemperert mat.

Kjekt å vite! Nyttig informasjon


Sous-vide pakket mat har mye bedre holdbarhet, holder farge og konsistens
og smaker bedre siden den ikke blir utsatt for luft og kun sin egen marinade.



Fryseelementet som legges ved pakkene som sendes er perfekte til gjenbruk.
Legg de i fryseren og bruk den i Piknik-kurven på varme sommerdager ☺



De som får maten levert i Oslo får den i såkalte IFCO-kasser. Om sjåføren
velger å sette den igjen så er det panteordning på den. Lever den inn hos
nærmeste dagligvarebutikk og få 16 kroner!



Visste du at Folketapas.no er en tilleggstjeneste hos Matkassa.no? Vår
primære tjeneste er ferdigmiddag til hele familien som varmes opp på kun få
minutter. Sjekk www.matkassa.no for mer informasjon og mulig bestilling.



Ring oss gjerne for spørsmål på vårt alfanummer CATERING (22 83 74 64) i
tidsrommet 08 – 16 på hverdager.



Vi svarer mail også i helgene (ingen tidsgaranti)!

