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Vår Middag expanderar i Sverige
Nu utvidgar Coop sitt erbjudande med matlådan Vår Middag till riksnivå. Från och
med i dag erbjuder Coop sina kunder runt om i landet möjligheten att abonnera på
tjänsten - som är ett flexibelt alternativ på marknaden.
I mars lanserade Coop färdigpaketerade middagslösningar i form av råvaror och recept,
Vår Middag, med hemleverans i ett antal städer i Mälardalen, bland annat Stockholm,
Västerås och Uppsala. Därutöver kunde kunder även beställa Vår Middag för avhämtning i
tolv Coop-butiker i Stockholm.
Efter den framgångsrika starten ökar nu Coop möjligheten för medlemmar och kunder i
fler delar av landet att beställa färdigpaketerade middagslösningar i abonnemangsform.
– Vi expanderar nu kraftigt och gör konceptet tillgängligt i nära 600 Coop-butiker, spridda
över Sverige, säger Magnus Nelin, presschef KF.
Vår Middag sticker ut som ett flexibelt alternativ bland konkurrenterna med valmöjlighet
bland annat när det gäller antal portioner. Vår Middag innehåller recept och ingredienser
för fyra dagar och kunderna väljer själva om de vill beställa för 2, 4 eller 6 personer.
– Med möjlighet att variera sin beställning från två till sex personer öppnar vi möjligheten
för såväl mindre som större hushåll än genomsnittet, säger Magnus Nelin.
Vår Middag beställs genom www.vårmiddag.se där kunden väljer alternativ, storlek,
frekvens samt upphämtningsbutik. Hemkörning erbjuds sedan tidigare i följande städer:
Stockholm, Uppsala, Bålsta, Enköping, Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Södertälje.
Vilket kan komma att utökas i framtiden.
Fakta: Vår Middag
Vår Middag innehåller inspirerande recept på välbalanserade rätter för fyra tillfällen som
alla kan tillaga snabbt och enkelt. Recepten är framtagna av Coops matinspiratör Sara
Begner. Betalningen sker på nätet och genom att visa upp mottaget sms kvitterar du ut din
matlåda vid upphämtning. Vår Middag kan beställas för 2,4 eller 6 personer. Vår Middag
innehåller bara färska råvaror och finns även att beställa som ekologiskt och laktosfritt
alternativ.
För ytterligare information:
Coops pressjour, tel. 08-743 23 33
Coop bedriver dagligvaruhandel inom butikskedjorna Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära, Coop Bygg samt
Mataffären.se och Daglivs. Se även www.coop.se

