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Det Danske Madhus er madglæde på hjul: Vi leverer hjemmelavet hverdagsmad til dig, der sætter pris på et 
veltilberedt måltid, til dig, der har andet at bruge din hverdag på, og til dig, der har særlige krav til dine målti-
der. Med udgangspunkt i klassiske danske retter, vegetariske oplevelser og afstikkere til sikre hits fra resten af 
verden, byder vi på et alsidigt menukort, så du kan vælge lige præcis den mad, der passer til dine smagsløg og 
dine ernæringsbehov. Vores måltider skal være noget, du glæder dig til i hverdagen, for det er vores mission 
at lave mad, der gør dig glad. For god mad er en del af et godt liv, og vi glæder os over at være en del af dit!

Velbekomme!

BRANDTEKST



BørneFamilier
Det Danske Madhus er der for dig, når hverdagskabalen skal gå op. Vi 

laver hjemmelavet mad, som mætter og glæder store og små når du 

har andet at bruge hverdagen på. Hos Det Danske Madhus kan du finde 

gode retter tilpasset de flestes smagsløg og behov, og med tanke på at 

måltidet skal være ernæringsrigtigt afstemt. 

Visiterede borgere
God mad har ingen alder, og derfor følges vi med dig hele livet igennem. 

På vores menukort finder du retter, der smager som hjemmelavet og er 

enæringstilpasset til netop det sted du er i livet så du kan fokusere på 

det, der gør dit liv godt. 

Levebo-institutioner
At mødes rundt om bordet til et fælles måltid, det er noget af det, vi alle 

sætter pris på. Hos Det Danske Madhus bakker vi op med gode, veltil-

beredte måltider tilpasset dine behov – også når du bor i en plejebolig. 

Private kunder
Det Danske Madhus laver mad med fokus på kvalitet og ernæring til hele 

Danmark. Derfor er vi stolte af at levere god mad til mange danskere, 

der hellere vil bruge hverdagen andre steder end i køkkenet. På den 

måde får du tid til det, som er vigtigt for dig, mens vi steger og braiserer, 

og sørger for at hverdagsmaden er en god oplevelse, hver dag. 



Vi er stolte af hver dag at servere gode måltider til tusindvis af 

danskere. Det gør vi med omtanke for dig og for vores omverden. 

Mad, der gør dig glad
Vores måltider skal være noget du glæder dig til. 

God mad, hver dag
Alle måltider tæller. Derfor gør vi os umage ned til mindste detal-

je, når vi går i køkkenet for dig. 

Smag, konsistens og duft
Det skal smage, det skal dufte og det skal knase. Vi ved, at du 

spiser med alle sanserne og serverer derfor mad, der gør dig glad.

Vi laver rigtig mad i rigtige køkkener
Gryderne er større, end dem du laver mad i derhjemme, men 

præmissen er den samme, når vi hakker, rører, koger og braiserer 

gode måltider – hver dag. 

MAD-MANIFEST
Ernæringsrigtig mad
Vi laver den mad, du har brug for lige præcis på din tallerken. 

Mad, der er tilpasset dine behov og dine ønsker til et godt måltid.  

Råvarerne i orden
God mad kræver gode råvarer, det er faktisk ret simpelt. Derfor gør vi 

os umage for at udvælge de bedste råvarer til dine måltider. 

Danske råvarer
Kan vi vælge dansk, gør vi det naturligvis. Og vi arbejder løbende på 

at sikre endnu flere danske råvarer i din mad. 

Økologi – naturligvis
For os er økologi et naturligt valg. Vi arbejder hårdt imod vores mål 

om at få Sølv- og Bronzemærke i 2021.



Det gode måltid

Det skal dufte, det skal smage og det skal gøre dig glad: Et godt 

måltid er mad på dine præmisser, uanset om du er glad for sauce 

eller elsker grønt. Et godt måltid er mad, du kan nyde og glæde 

dig til, også hvis du har udfordringer, der gør, at vi skal lave et helt 

særligt måltid til dig. 

For uanset hvilken kostplan du følger, så vil vi gerne lave mad til 

dig, der gør indtryk hver dag. Mad, hvor du kan smage, at vi gør 

os umage med hver eneste servering. 

Nem mad til ældre

Vi mener, at nem mad til ældre skal være god hjemmelavet mad til 

et godt liv. Det er måltider tilpasset det sted, du er i livet og lavet 

med omsorg og omtanke for dine behov for et godt måltid. For 

glæden ved mad bliver ikke mindre med årene. 

DEFINITIONS- 
TEKSTER

Ernæringsrigtig mad

Hvad der er rigtigt for den ene, er måske ikke rigtigt for den anden. 

Derfor laver vi måltider, der er tilpasset den enkeltes ernæringsbehov 

og livsituation. Vi sætter en ære i at lave mad der smager, også når 

du har udfordringer eller behov, der stiller særlige krav til menuen. 

Store gryder 

Vi laver mad ligesom du ville gøre derhjemme, bare i større gryder. 

Vores køkkener er derfor som du forestiller dig dem: Meget store 

udgaver af det du har derhjemme. Og det skal det blive ved med at 

være, for hjemmelavet mad kræver en hånd der rører i gryden, tjek-

ker farsen og dufter til saucen. 



Visiterede borgere

Igennem livet ændre vores behov som mennesker sig. Vi gør 

måltiderne nemme for dig som har behov for det. På vores me-

nukort finder du retter, der smager som hjemmelavede, så du 

kan fokusere på det, der gør dit liv godt fremfor at bruge alle 

kræfterne i køkkenet. 

Levebo institutioner

At mødes rundt om bordet til et fælles måltid, det er noget af det, 

vi alle sætter pris på. Hos Det Danske Madhus bakker vi op med 

gode, veltilberedte måltider tilpasset dine behov – også når du 

bor i en plejebolig. 

TEKSTER 
OM MAD TIL 
FORSKELLIGE 
BOFORMER OG 
LEVERANCER

Private kunder

Det Danske Madhus laver mad med fokus på kvalitet og ernæring til 

hele Danmark. Derfor er vi stolte af at levere god mad til mange dan-

skere, der hellere vil bruge hverdagen andre steder end i køkkenet. 

På den måde får du tid til det, der er vigtigt for dig, imens vi steger og 

braiserer, og sørger for at hverdagsmaden er en god oplevelse, hver 

dag. 



OPDATERET
VISUEL 
IDENTITET



Vores brandidentitet er enkel og direkte, men vi har stadig 
en legende tilgang til hverdagen og især til dét at lave mad.

Vi lægger vægt på gode råvarer og laver mad med hjertet. 
Dét er udgangspunktet for vores visuelle identitet, der er 
frisk, farverig og inspirerende for at skabe et positivt og op-
muntrende univers omkring det at spise.
 
Vores visuelle stil inviterer til at gå på opdagelse i maden og 
sætte kulør på hverdagen.

Vi har udfoldet vores visuelle identitet på en række stan-
dardiserede elementer såsom logo, farver, typografier,
billedstil og layout for at sikre en konsistent oplevelse
på tværs af alle platforme.

Vores visuelle stil er legende enkel.

– Det Danske Madhus er en nem og inspirerende oplevelse.

OPDATERET
VISUEL 
IDENTITET



LOGO &
PLACERING



Logo i negativLogo i positiv

LOGO



LOGO FREE ZONE



LOGO MINIMUM STØRRELSE



LOGO PLACERING



OPDATERET
FARVER



FARVER OPDATERET 21.04.2022

CMYK 83, 34, 36, 16
R: 20 G: 117 B: 135
HEX# 147587

Pantone 7697 C
Pantone 7697 U

CMYK 63, 18, 66, 2
R: 107 G: 161 B: 112
HEX# 6ba170

Pantone 576 C
Pantone 576 U

CMYK 5, 5, 12, 0
R: 245 G: 241 B: 229
HEX# f5f1e5

Pantone 7527 C
Pantone 7527 U

CMYK 0, 63, 62, 0
R: 250 G: 125 B: 92
HEX# fa7d5c

Pantone 1645 C
Pantone 1645 U

CMYK 10, 11, 64, 4
R: 231 G: 211 B: 113 
HEX# e7d371

Pantone 127 C
Pantone 127 U

CMYK 0, 88, 72, 0
R: 240 G: 56 B: 59
HEX# f0383b

Pantone 1788 C
Pantone 1788 U

75%

50%

25%



 LOGO FARVER OPDATERET



BILLEDSTIL & 
LOGO 
PLACERING



EKSEMPLER PÅ FARVET LOGO PÅ BILLEDER OPDATERET



EKSEMPLER PÅ FARVET LOGO SOM HEADER



OPDATERET BILLEDSTIL



BRANDSYMBOL 
OG BRUG AF
BRANDSYMBOL



DET DANSKE 
MADHUS

Det danske madhus
Mad gør glad

Økologisk mad er god mad
Mad til alle

Gode råvare

Vores menu



OPDATERET
TYPOGRAFI
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OPDATERET TYPOGRAFI

Paragraph
Hedley New fontface

Heading
Embarcadero MVB pro

Alternativ typografi: Arial



OPDATERET EKSEMPEL PÅ TEKST-HIERARKI

MAD GØR 
GLAD
Et oprigtigt smil kommer helt nede fra maven 
– derfor mener vi, at god mad er et godt sted at 
starte i kampen for at skabe livsglæde.

Vi tror på, at ældre har appetit på livet og vil udfordres. Derfor 
sammensætter vi måltider med omtanke for både krop og sanser.

For det handler ikke kun om smagen, men også om duften fra en 
simrende gryde, følelsen af blødt smør og synet af årstidens farv-
erige råvarer.

Mad er et vindue til verden, man kan gå på opdagelse i for at finde 
nye smage og sammensætninger, der giver energi og næring til at 
få det bedste ud dagen.
For os er en god madoplevelse en kombination af indhold og alt 
det omkring. Vi spiser med øjnene – derfor leverer vores madmen-
nesker alle måltider med et smil og i en indbydende indpakning.

Vi laver madoplevelser for at inspirere og skabe livsglæde – for vi 
tror simpelthen, at mad gør glad.

OVERSKRIFT (ALTID I CAPS)
Embarcadero MVB pro

Fontsize: 40 pt
Leading: 40 pt
Tracking: 40 pt
Kerning: Optical

Under overskrift
Embarcadero MVB pro - Medium Condensed

Font size: 15 pt
Leading: 22 pt
Tracking: 0 pt
Kerning: Optical

Under overskrift
Hedley New

Font size: 11 pt
Leading: 14 pt
tracking: 0 pt
Kerning: Optical



OPDATERET
MARKETING 
ELEMENTER



MAD GØR GLAD MAD GØR GLAD

OPDATERET VELKOMSTMAPPE



OPDATERET OPVARMNINGSVEJLEDNING

SPISEKLARE LIVRETTER
- bare opvarm, anret og server

30 lækre hovedretter, desserter og 
forretter samt komponenter hver uge.

5 min. opvarmning, 1 min. anretning
- velsmagende mad på ingen tid.

1 eller flere i husstanden - prisen er
den samme med vores koncept.

1 komplet måltid 
- sund mad i rette mængde.

www.detdanskemadhus.dk  -  Telefon: 70 70 26 46  -  kundeservice@ddm.dk

OPVARMNINGSVEJLEDNING
AF ENKELTPORTIONER

Maden opbevares i køleskabet, til den skal spises. Du skal opvarme din mad i den sorte 
emballage, den bliver leveret i. Opvarm maden, til den har en temperatur på 75˚C. For-
retter og desserter i enkeltportioner skal have kortere opvarmningstid, ca. 2-3 minutter 
i mikrobølgeovnen.

FREMGANGSMÅDE 

OPVARMNING I MIKROBØLGEOVN
Prik huller i filmen med en gaffel, men lad
filmen blive på bakken

Stil bakken i mikrobølgeovnen

Varm maden på max. effekt (800W) 
i ca. 5 minutter

Anret og server

OPVARMNING I OVN
Forvarm ovnen til 120°C (varmluft 100°C)

Prik huller i filmen med en gaffel, men lad
filmen blive på bakken

Stil bakken i ovnen og varm maden i 
ca. 30-45 minutter

Lad maden hvile 1 minut

Anret på tallerken og spis

www.detdanskemadhus.dk  -  Telefon: 70 70 26 46  -  kundeservice@ddm.dk
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KAMPAGNE
KOMMUNIKATION



Det er en generel udfordring, at der i årevis ikke er blevet 
kommunikeret tydeligt eller konsistent om Det Danske Mad-
hus. Det betyder, at der hersker en lang række ufordelagtige 
forestillinger om, hvad det er branchen og især Det Danske 
Madhus står for. Og fordi Det Danske Madhus er markedsled-
er, smitter det uvægerligt af på virksomheden. 

Som markedsleder må man også tage markedsleder ansvar 
og agere som sådan i kommunikationen, men det giver også 
unikke muligheder!

En af udfordringerne ved den manglende kommunikation er 
at Det Danske Madhus har fralagt sig definitionsmagten. An-
dre har fået lov til at bestemme, hvad Det Danske Madhus 
står for. 

Derfor foreslår vi, at vi arbejder med en platform, der simpel-
then tager definitionsmagten tilbage og sætter Det Danske 
Madhus i fører-rollen på måltider til ældre. 

BAGGRUND



INGEN SKAL SPISES AF 
MED ET DÅRLIGT MÅLTID

God mad til alle

Vi sørger for gode måltider 
til dem der ikke selv kan.

MADGLÆDE HAR 
INGEN ALDER

God mad til alle
www.detdanskemadhus.dkwww.detdanskemadhus.dk



VI GÅR OGSÅ I 
KØKKENET FOR DIG! 

God mad til alle

Vi sørger for gode måltider til dem, 
der ikke selv kan.

ET LIV DER 
SMAGER AF MERE

God mad til alle

Vi sørger for gode måltider til dem, 
der ikke selv kan.

www.detdanskemadhus.dk
www.detdanskemadhus.dk



APPETIT PÅ LIVET 
– HELE LIVET

God mad til alle

Vi sørger for gode måltider til dem, 
der ikke selv kan.

www.detdanskemadhus.dk

VI GÅR I KØKKENET 
FOR ALLE DANSKERE

God mad til alle

Vi sørger for gode måltider til dem, 
der ikke selv kan.

www.detdanskemadhus.dk



MERE END 90.000 
MÅLTIDER OM UGEN 
TALER FOR SIG SELV 

God mad til alle

Vi sørger for måltider 
til dem der ikke selv kan.

www.detdanskemadhus.dk

VI GÅR I KØKKENET 
FOR ALLE DANSKERE

God mad til alle

Vi sørger for gode måltider til danskere, 
der ikke selv kan.

www.detdanskemadhus.dk




