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NU LANSERAS PREMIUM HELG – 
MATKASSEN FÖ R EN LYXIGARE HELG 
 

Sätt guldkant på helgen! Nu lanserar vi Premium Helg, en 

kockförberedd matkasse för dig som önskar leverans inför helgen – 

med två kompletta middagar som passar lika bra fredag och lördag 

som söndag och måndag. 

 

Vi vill härmed presentera vårens nyhet, Premium Helg! 

Matkassen som sätter guldkant på helgen. Huvudråvarorna är färska och noga 

utvalda för den där äkta helgkänslan. Självklart är middagarna liksom i alla våra 

matkassar kockförberedda och lagade från grunden, utan onödiga tillsatser. 

 

”Vi har lyssnat på våra kunders önskemål och målsättningen med Premium Helg är 

att erbjuda hemleverans av god kockförberedd mat lagad från grunden även på 

helgen. Men en lite extra lyxig känsla.” säger Maria Berghagen Enander, vd. 

 

Premium Helg är precis som våra övriga menyer kockförberedd och lättlagad. Du 

lägger mellan 15 och 20 minuter av din tid i köket, och du får äta god mat lagad från 

grunden! Ugn och spis får jobba en stund också, men den tiden kan du lägga på 

annat. 

 

Premium Helg består av två middagar och beställs i 2 portioner. Varje vecka tipsar vi 

också om hur du gör om de två rätterna till en middag med för- och varmrätt. Priset 

ligger på 725 kr. Beställs fler portioner dras en rabatt på 50 kr automatiskt av för 

varje extra Premium Helg som läggs till.  

 



 

Leveransen sker givetvis med kylbil, på torsdagar mellan 17-22. 

 

Premiärleverans torsdag 11/5-2017. Premium Helg kommer att var tillgänglig en 

begränsad period under våren 2017. 

 

Mer information kommer inom kort på matkomfort.se. 

  

 
Matkomfort säljer vardagsmiddagar som levereras hem till dörren. Maten är tillagad från grunden och förberedd 

så långt att det bara behövs 5-20 minuter aktiv tid i köket, beroende på vilken meny du väljer. 

 

Matkomfort ger dig näringsriktiga, goda och vällagade middagar varje vecka med lättlagad mat för vardagskvällar 

då man varken har tid eller lust att planera, handla och laga en stor middag från grunden. Varje hushåll kan 

bestämma exakt hur många portioner man behöver.  

 

Matkomfort startades 2008 och har i dag cirka 2 500 abonnenter i Storstockholmsområdet + Uppsala med 

omnejd. Varje vecka lagas ca 18.000 portioner mat. 

 

Läs mer på www.matkomfort.se 

 

http://www.matkomfort.se/
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