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ÄLVÄNGEN. Nu kan du 
få matvarorna levere-
rade hem till dörren.

LeKa´s Mat & Hälsa 
är lösningen för de 
familjer som inte får 
tiden att räcka till.

– Vi vet att det finns 
ett stort behov, säger 
de nyblivna affärskolle-
gorna Katarina Adolfs-
son och Lena Knuts-
son.

I en vardag som snurrar allt 
fortare brottas många män-
niskor med att få livspuss-
let att gå ihop. Ett besök till 
matvaruaffären kan för vissa 
utgöra en stressfaktor.

– Det är mycket som 
händer under veckorna. Barn 
ska hämtas på dagis eller 
skolan, fritidsaktiviteter ska 
hinnas med och så vidare. 
För dessa familjer blir snabb-
mat ofta den enkla lösningen, 
säger Katarina Adolfsson.

Det var på en dagisavslut-
ning i våras som Katarina och 
Lena Knutsson utvecklade 
sin gemensamma affärsidé.

– Vi stod runt grillen och 
började prata om mat. Vi 
insåg ganska snart att vi hade 
hittat ett koncept som inget 
annat Aleföretag kan erbjuda, 
säger Lena.

Lena är kock i grunden 
medan Katarina har ett för-
flutet som egen företagare 
inom friskvård, massage och 

kostrådgivning. Hon är också 
utbildad sjuksköterska.

– Vi kompletterar varandra 
på ett alldeles utmärkt sätt, 
säger Lena.

Beställning och betalning 
kommer att ske via nätet på 
företagets hemsida. Senast 
torsdag måste ordern vara 
LeKa´s tillhanda för att kunna 
levereras på måndag.

– För 700 kronor får man 
fem middagar för fyra perso-
ner, det vill säga 20 portioner. 
Vi utformar menyerna på 
egen hand och har själv lagat 
och provsmakat samtliga 
rätter. Det blir naturligtvis 
recept på näringsriktig mat 
med bra råvaror, säger Kata-
rina och fortsätter:

– På sikt hoppas vi att 
kunderna ska komma in med 
egna önskemål och på så sätt 
styra menyernas innehåll. Vi 
vill vara så flexibla det bara 
går.

Första leveransen kommer 
att ske på måndag. Hur 
många hem som LeKa´s får 
anledning att besöka återstår 
att se.

– Många har visat sitt 
intresse, men att ta steget 
till att verkligen beställa en 
matkasse från oss kanske är 
större än vad man kan tro. Vi 
tror emellertid på vår affärs-
idé och tycker att satsningen 
ligger helt rätt i tiden. Syftet 
är att ge stressade människor 
en hjälpande hand och samti-
digt få folk att börja laga mat 

igen. Det behöver inte vara så 
märkvärdigt att få till stånd 
en varierad och näringsriktig 
kost på veckorna, säger Lena 
Knutsson.

Kan samtliga alebor till-
handahålla era tjänster?

– Ja, självklart! Likväl som 
man bor i en tätort eller på 
landsbygden är man välkom-

men att handla av oss. Någon 
bindningstid förekommer 
inte utan de som vill testa 
någon enstaka gång får gärna 
göra det, avslutar Katarina 
Adolfsson.

Få maten direkt hem till dörren
– LeKa´s har lösningen på middagsbekymren

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nyföretagare. Lena Knutsson och Katarina Adolfsson har 
startat LeKa´s Mat & Hälsa som erbjuder hemleverans av 
matvaror med tillhörande menyer.
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