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Familjen Merstrand etable-
rade sig i Ale som ägare till 
Backa Säteri, men driver 
numera golfrestaurangen 
på Kungsgården i Alvhem. 
Som ett komplement till det 
har Kaj Merstrand nappat på 
erbjudandet att sätta Pappas 
Matkasse och Matomaten på 
kartan, i första hand i Göte-
borgsområdet.

– Det handlar om att få 
färdiglagad mat levererad till 
dörren och då pratar vi inte 
halvfabrikat. Till skillnad 
från en traditionell matkasse, 
som är fylld med råvaror och 
som grundar sig på att man 
lagar sin mat själv, så tar vi 
utvecklingen ett steg längre. 
Problemet i dagens stressiga 
samhälle är att familjer inte 
alltid hinner laga mat, säger 
Kaj Merstrand och fortsätter:

– Våra produkter ska inte 
förknippas med frysta por-
tionsförpackningar som finns 
att köpa i livsmedelsbutiken. 
Vi erbjuder kylda vakuumför-
packade portioner med hus-
manskost på menyn. Det är 
utmärkt komplement de dagar 

då man inte hinner laga mat.
Konceptet har blivit en 

succé i Norrland och har 
även implementerats i Stock-
holmsregionen. Västsverige 
är nästa marknad att ta sig an.

– Pappas Matkasse är varu-
märket som används i mark-
nadsföringen till privatkunder, 
Matomaten är begreppet som 
omfattar företagen. Vi instal-
lerar en kyl med betalnings-
terminal på arbetsplatsen och 
sedan fyller vi på med färdig-
rätter, mellanmål och drycker 
i den omfattning som företa-
garen önskar, säger Kaj.

– Matomatens styrka är till-
gänglighet och bekvämlighet, 
så att personalen kan äta regel-
bundet även om det är stress-
sigt på jobbet.

Klart är också att Dennis 
Merstrand, kökschef på 
Kungsgården, kommer att 
vara med i produktutveck-
lingen av de kylda maträtterna 
tillsammans med tv-kocken 
Erik Brännström, känd som 
”Den vilda kocken”.

– Det känns väldigt posi-
tivt att Dennis blir en del 

av projektet. Dennis och 
Eriks gemensamma kompe-
tens borgar för kvalitet rakt 
igenom, säger Kaj.

Kommer tillagningen att 
ske i Ale?

– Inte inledningsvis utan 
tillverkningen sker av kockar i 
Robertsfors kommun. På sikt 
är emellertid tanken att eta-
blera ett kök i södra Sverige 
också.

Vad består menyn av?
– Den varierar och är dess-

utom säsongsbetonad. Som 
exempel kan nämnas den 
gångna veckan då portionerna 
bestått av ris och kyckling, 
porterstek och ugnsgratinerad 
falukorv för att ge några exem-
pel. Ett omdöme som ofta 
återkommer från vår testpanel 
är att vi lyckas hitta smakerna 
i maten. Det är viktigt och en 
stor skillnad mot frysta portio-
ner som brukar vara neutrala i 
smaken.

Har du hunnit besöka 
några Aleföretag ännu?

– Jag ligger precis i start-
groparna, väntar på broschyr-
material bland annat. Jag 
har hunnit bekanta mig med 
några av mina medarbetare på 
en konferens i Stockholm och 
jag är full av iver över att få 
komma ut och presentera vårt 
unika koncept, avslutar Kaj 
Merstrand. 

JONAS ANDERSSON

Kaj ska lansera Matomaten
Kaj Merstrand har nappat på Kaj Merstrand har nappat på 

erbjudandet att lansera Pappas Mat-erbjudandet att lansera Pappas Mat-
kasse och Matomaten runtom kasse och Matomaten runtom 

i Västsverige.i Västsverige.

NÖDINGE. Kaj Merstrand har genom sitt företag 
Kub Kök & Catering inlett ett samarbete med ett 
norrländskt företag.

Den i Ale välkände krögaren ska lansera Pappas 
Matkasse och Matomaten i Västsverige.

– Jag tror stenhårt på det här konceptet, säger 
Kaj till lokaltidningen.

VILKEN ÄR DIN FAVORIT?
Nu har du tillfälle till en riktigt bra affär på en ny Volvo. Dessutom 

slipper du vänta på din nya bil. Den står här och väntar på dig. 

Välkommen!

STENDAHLSBIL.SE 
Volvo modellår 2013: Förbr. l/100 km bl. körn: 3,6 – 10,7. CO2 g/km: 94 – 249 (V40 D2 – XC60 T6 AWD). Miljöklass Euro 5.

Volvo S60 D2 s/s (115 hk, Diesel) 

Savile gråmet, MZZ207. Momentum, Volvo on Call

Ord. 306.100:- Nu 281.600:- 

Volvo S60 D4 S/S Aut (163 hk, Diesel) 

Caspian blåmet, BGU863. Momentum, Teknikpkt

Ord. 373.000:- Nu 295.000:-

Volvo V40 CC D3 s/s Aut (150 hk, Diesel) 

Silvermet, BCY626. Summum, Intro-pkt, Volvo on Call

Ord. 377.800:- Nu 347.600:- 

Volvo V40 D4 s/s (177 hk, Diesel) 

Electric Silvermet, KWL343, R-design, Intro-pkt, Volvo on Call

Ord. 383.400:- Nu 352.700:- 
 
Volvo V60 D2 s/s (115 hk, Diesel) 

Silvermet, NFW559, Nordic, High Perf 5”

Ord. 262.000:- Nu 247.900:-

Volvo V60 D4 s/s (163 hk, Diesel) 

Ice vit, HFG731, Dynamic edt, Volvo on Call

Ord. 316.800:- Nu 295.000:- 

Volvo V70 II D4  s/s (163 hk, Diesel) 

Svartmet, MLT690, Dynamic edt, Volvo on Call

Ord. 346.900:- Nu 319.900:- 

Volvo V70 II D4 Awd Aut (163 hk, Diesel) 

Silvermet, CHT240, Dynamic edt, Vinterpkt, Volvo on Call

Ord. 365.300:- Nu 339.000:-

Volvo V70II D4 Awd Aut (163 hk, Diesel) 

Silvermet, EJJ614, Dynamic edt, Volvo on Call

Ord. 377.420:- Nu 339.900:- 
 
Volvo V70 II D4 s/s Aut (163 hk, Diesel) 

Caspian Blåmet, ETX450, Dynamic Edt, Volvo on Call

Ord. 364.500:- Nu 335.000:-

Volvo XC90 D5 Awd Aut 7-sits (200 hk, Diesel) 

Svartmet, MZL364, R-design, Volvo on Call

Ord. 507.100:- Nu 469.900:- 

Volvo C70II D4 Aut (177 hk, Diesel) 

Svartmet, Exclusivepkt, Volvo on Call, Inscription

Ord. 476.900:- Nu 439.500:- 

VINTERHJUL
PÅ KÖPET.

VINTERHJUL PÅ KÖPET.
Vi bjuder på vinterhjul på Volvo Original aluminiumfälg till 

alla nya Volvo! Värde cirka 12.000:- (Gäller ej Nordic.)

DRAGKROK UTAN KOSTNAD.
Alla nya Volvo XC60, XC70 och XC90 får fast dragkrok 

och vinterhjul. (Värde totalt, 19.700-24.100:-)  

Gäller nya Volvo modellår 2013  t.o.m. 13-03-25.
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