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Indledning 
 

Kære borger, der får mad fra Byens Køkken. 

 

Vi er i gang med at omlægge vores bestillingssystem, så det fremadrettet bliver elektronisk. 

Det elektroniske bestillingssystem indeholder tre overordnede elementer: 

• Bestilling af mad 

• Bedømmelse af maden 

• Dialog med køkkenet 

I denne skrivelse finder du en detaljeret vejledning til, hvordan systemet bruges. 

 

Vi håber, at du vil synes godt om det nye system og de muligheder det giver dig i forbindelse med 

din madbestilling i Byens Køkken. 

 

Du tilgår systemet ved at åbne din internetbrowser (brug fx Internet Explorer, Google Chrome e.l.) 

og gå ind på siden:  

https://odense.minmenu.com 

 

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at henvende dig i Callcentret på telefon: 63 75 78 30 

og få hjælp.  

Callcentret har telefontid alle ugens dage, med undtagelse af søndag, fra kl. 9.00 - 14.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://odense.minmenu.com/
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1. Startsiden 
For at logge ind på eksisterende bruger: Indtast brugernavn og adgangskode i felterne til højre på 

siden. Tryk herefter på knappen ’Log ind’. 

For at oprette en ny bruger på systemet: Tryk på knappen ’Opret bruger’. 

 

 

Til venstre på startsiden kan du søge inspiration i det digitale opslagsværk ’minmåltidshåndbog.dk’ 

ved at klikke på teksten. 

I bunden af madbestillingen kører der på af hver side en række tekster med links til sider i 

minmåltidshåndbog.dk. For at åbne et link herfra skal man trykke på ’Læs mere’. 

 

1.1. Opret ny bruger med engangskode 
Er det første gang du bruger den elektroniske madbestilling skal du oprettes som bruger, før du 

kan logge på systemet. Tryk på ’Opret bruger’ på startsiden. En ny side åbnes, hvor du bedes 

indtaste en engangskode. 

Engangskoden får du udleveret fra Byens Køkken når du overgår til elektronisk madbestilling. 
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Når engangskoden er indtastet trykkes på knappen ’Fortsæt’. 

 

1.2 Bekræft identitet 
Efter en engangskode er indtastet, vil du blive bedt om at bekræfte din identitet. På skærmen ser 

du det navn og den adresse som engangskoden er blevet tilkoblet i Byens Køkken. 

 

Er oplysningerne korrekte trykker du på ’Fortsæt’.  

Hvis der angivet et forkert navn og adresse, skal du trykke på ’Tilbage’ og bede Byens Køkken om 

at udsende en ny kode. Kontakt Callcentret for dette på telefon 63 75 78 30. 

 

  



Brugermanual – Elektronisk madbestilling    Side 5 af 16 
 

1.3 Vælg brugernavn og adgangskode 
Når du har bekræftet din identitet, vil du få mulighed for at oprette dit eget brugernavn og 

adgangskode til madbestillingen. Fremover er det, det valgte brugernavn og den valgte 

adgangskode du skal anvende for at logge på den digitale madbestilling. 

 

 

Adgangskoden skal indtastes to gange. Kravene til adgangskoden fremgår af teksten på skærmen. 

Tryk på knappen ’Fortsæt’ når der er valgt et brugernavn og en adgangskode. 

 

1.4 Brugerbetingelser 
For at blive oprettet som bruger skal brugerbetingelserne godkendes. Disse lever op til de juridiske 

krav på området.  

Tryk på ’Accepter og Login’ for at oprette dig som bruger og få adgang til madbestillingen. 
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2. Bestilling 
Når du er logget på madbestillingen, vil den første side du bliver vist være en præsentation af 

menuen i form af tekst og billeder. 

 

 

 

På denne side kan du køre op og ned for at se menuen for den enkelte leveringsdag. 

Leveringsdagen står øverst til venstre på siden. Du kan skifte imellem forskellige dage ved at 

trykke på pilene under den grønne boks. Du kan også trykke på teksten ’Kalender’, for at få en 

kalender frem, hvor du kan skifte til en valgt dato. 



Brugermanual – Elektronisk madbestilling    Side 8 af 16 
 

For at vælge flere eller færre portioner af en ret skal du trykke på tegnene ’+’ eller ’-’ under 

billedet af den valgte ret. 

2.1 Detaljer om retten 
Ønsker du at få mere at vide omkring en ret, kan du trykke på knappen ’Læs mere’ eller på billedet 

af selve retten. Dette vil åbne en ’pop up boks’, hvor der kan findes yderligere detaljer om retten.  

Her kan du læse en beskrivelse af retten, orientere dig om rettens indhold af energi, protein og 

allergener, samt se en kort video. 

Boksen kan ligeledes åbnes ved at trykke på billedet af en ret under siden ’Bedøm’. 

 

 

 

Du kan skifte imellem de forskellige detaljer ved at trykke på fanerne under billedet; ’Læs om 

retten’, ’Indhold’ eller ’Video’. 

For at lukke detaljesiden og komme retur til menuen trykkes på ’Luk’ i øverste højre hjørne af 

boksen. 
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2.2 Din ordre 
Når du har valgt de retter du ønsker leveret til hver enkelt leveringsdag, kan du trykke på knappen 

’Din ordre’ for at få en oversigt over, hvad du har valgt til de enkelte leveringsdage. 

 

 

 

Her kan du tilføje eller fjerne portioner af en ret du allerede har valgt i menuen. Ønsker du i stedet 

at vælge en anden ret, skal du trykke på knappen ’Tilbage’ for at komme retur til menuen og vælge 

noget andet. 

Er du tilfreds med det antal portioner og de retter du har valgt, trykker du på knappen ’Indsend’ 

øverst til højre. Denne vil nu skifte farve fra grøn til lys grå og vise teksten ’Modtaget’. Den valgte 

bestilling er nu blevet sendt til Byens Køkken.  
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Det er muligt at foretage ændringer i bestillingen frem til tre hverdage før levering. Det vil altid 

være den sidst indsendte ordre for en leveringsdato som er gældende. 

 

2.3 Oversigt over en uge 
Det er også muligt at indsende ændringer til en uge ad gangen, frem for en enkelt leveringsdag. 

Dette gøres ved fra menuen, eller fra ’Din ordre’, at trykke på knappen ’Se ugens bestillinger’.  

Her ser du et overblik over de dage i en given uge, hvor du får leveret mad. Den grønne boks 

øverst til venstre på siden angiver, hvilken uge du er i gang med at bestille for. 
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I oversigten kan du justere dine valg ved at tilføje flere eller fjerne retter du allerede har valgt. 

Ønsker du at tilføje andre retter, skal du trykke på ’Ændre ordre’ under den leveringsdag, du 

ønsker at tilføje retter til. 

 

Når du er tilfreds med de retter og det antal portioner, der vises til hver leveringsdag i den 

pågældende uge, trykker du på knappen ’Indsend’. Knappen vil skifte farve og ændre tekst til 

’Modtaget’. 

Bestillinger til alle dagene, der fremgik af ugevisningen, vil derefter være sendt til Byens Køkken. 

Såfremt du ikke foretager yderligere ændringer inden for bestillingsfristen, vil de bestilte retter 

blive leveret til dig som vanligt. 

  

Det er muligt at foretage ændringer i din bestilling frem til tre hverdage før levering. Det vil altid 

være den sidst indsendte ordre for en leveringsdato, som er gældende. 
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3. Bedøm 
På denne side har du mulighed for at bedømme de retter, du har fået spist. Den grønne boks i 

øverste venstre side viser, hvilken leveringsdato du er i gang med at bedømme retterne fra.  

Du kan skifte datoer frem og tilbage enten ved at bruge pilene eller ved at åbne kalenderen og 

vælge en dato. 

 

Siden viser et billede samt navn på de retter du har fået leveret på datoen. Tryk på knappen 

’Bedøm’ ud for en ret. Dette åbner for en pop up boks, hvor du kan markere det antal stjerner du 

ønsker at give retten. Tryk herefter på ’Send. 
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Har du tidligere bedømt retten, vil du se det antal stjerner, du har givet retten. Det er muligt at 

ændre sin bedømmelse ved at trykke på knappen ’Bedøm’ igen og ændre antallet af stjerner, der 

er udfyldt. Tryk på ’Send’ for at indsende ændringen. 

 

3.1 Besked ved 1 eller 2 stjerner 
Hvis du bedømmer en ret med 1 eller 2 stjerner, vil en ny pop up besked opfordre til, at du knytter 

en kommentar til din bedømmelse. 

 

 

 



Brugermanual – Elektronisk madbestilling    Side 14 af 16 
 

Du skal trykke i feltet ’Skriv din kommentar her…’ for at skrive en kommentar og derefter trykke på 

’Send’ for at indsende denne. Du kan trykke på ’Ingen kommentarer’, hvis ikke du ønsker at skrive 

noget. 

 

3.2 Besked ved 3 eller 4 stjerner 
Hvis du bedømmer en ret med 3 eller 4 stjerner, vil en pop up besked komme og sige tak for bedømmelsen. 

 

 

 

Tryk på ’Luk’ for at fjerne boksen. Din bedømmelse er derefter sendt til Byens Køkken.  
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4. Dialog med køkkenet 
På denne side har du mulighed for at skrive en besked eller et spørgsmål til Byens Køkkens Call 

center. 

 

 

 

Tryk i feltet ’Skriv din besked her’ for at skrive et spørgsmål, og tryk på knappen ’Send’ for at 

indsende den til Call centeret. 
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En linje med teksten - Nye svar fra køkkenet - vil komme frem, når Callcentret har besvaret dit 

spørgsmål. Tryk på pilen nedad i højre side af boksen for at åbne og se det svaret. 

Når du får et svar tilbage fra Byens Køkken, kan du få mulighed for at vælge om svaret er 

tilstrækkeligt til at svare på dit spørgsmål. Vælger du her ’Nej’, har du mulighed for at skrive en 

uddybende kommentar tilbage på samme spørgsmål. 

 

 

 

Under - Dine tidligere spørgsmål - kan du se dine tidligere spørgsmål til Callcentret.  

 

Under - Ofte stillede spørgsmål – kan du læse spørgsmål som Callcentret har vurderet ofte bliver 

indsendt, og alle derfor vil have gavn af at kunne se svaret på. 

 


