
 

 

 
Pressmeddelande 2016-08-15 

NU LANSERAS SUPERSNABB MIDDAGSLÖSNING 
Lösningen för dig som vill minimera tiden i köket (5-10 min), men ändå äta god mat lagad från 

grunden. 

 

Vi är stolta att kunna presentera höstens stora nyhet, vår Bas blir nu ännu snabbare - och 

snyggare! Självklart är allt fortfarande lagat från grunden av våra kockar och samtliga 

huvudråvaror är svenska och färska. 

 

”Vi har lyssnat på våra kunders önskemål och målsättningen med förändingen har varit att spara 

ännu mer tid i köket och ändå behålla smak och kvalitet.” säger Maria Berghagen Enander, vd. 

 

Den är precis som våra övriga menyer kockförberedd och mycket lättlagad. Du lägger mellan 5 

och 10 minuter 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.  

 

Vi presenterar vår snabbaste meny - Vrooom! 

 

Vroom består av fyra middagar med fyra portioner per dag. Veckomenyn innehåller däremot 

inga grönsaker, istället kompletterar du med dina egna favoriter från grönsakslandet efter tid 

och ambition. Eller så inspireras du av kockens tillbehörstips som vi bjuder på varje vecka!  

 

Läs mer på matkomfort.se, premiärleverans söndag 28/8 (v.35). För mer information kontakta 

gärna Marie-Fe Edwardsson, presskontakt, 08-408 111 17 alternativt press@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 
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