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Ability Food skal skape et visuelt univers i 
sine spiserom som skaper en gjenkjennbar 
rød tråd knyttet til profil og merkevare. Det 
skal være lav terskel for å benytte 
spiserommene og alle skal føle seg 
velkommen. 

Spiserommene varierer i stor grad i størrelse, 
form og i investeringsvilje på interiør og 
materiell. Implementeringsgraden på de ulike 
spisestedene varierer, da huseiere i mange 
tilfeller har føringer på uttrykket i kantinen 
sin. Konseptet skal være skalerbart i størrelse 
slik at det dynamisk kan tilpasses de ulike 
kunder og samarbeidspartnere.

Konseptet skal bi en opplevelse av ro og 
harmoni. En pustepause i et lyst og 
avslappende miljø, som gjenspeiles i interiør, 
på materiell, emballsje, bekledning og i 
markedsføring og kommunikasjon. 

Konseptet understreker bruk av 
naturmaterialer og teksturer, støttet av en 
fargepalett i ulike beige- og bruntoner og 
med hyppige innslag av grønt og grønne 
planter for et friskt og naturlig uttrykk. 
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Velkommen til bords
God mat og god service er en selvfølge

Gode smaksopplevelser med hjemmelaget mat til gjester i kantine, catering eller på arrangement
Vi setter helse og miljø først. Også når det kommer til mat

Sunt og bærekraftig matkonsept
Gode valg for deg og miljøet

Vi jobber aktivt mot matsvinn

Tone of voice
Hvilken ordbruk og hvilket stemmeleie vi skal bruke 











Ukesmeny
UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

Vegetarlasagne
Tomatsuppe med krutonger

Vegetarlasagne
Tomatsuppe med krutonger

Vegetarlasagne
Tomatsuppe med krutonger

Vegetarlasagne
Tomatsuppe med krutonger

Vegetarlasagne
Tomatsuppe med krutonger
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Menymal i PowerPoint 

Til å lage innhold til 
info-skjermene



Plakatmal

Til å fylle ut ved kampanjer o.l.

Vi tilrettelegger for 
et sunnere kosthold! 

Kjøttfri måned * 
Ability Food vil redusere forbruket av 
mettet fett, samt øke forbruket av 
grønnsaker, frukt og bær. 

I august tar vi ansvar og fjerner rødt 
kjøtt fra våre menyer, og erstatter 
dette med alternative proteinkilder. 

Slik bidrar vi til et litt sunnere kosthold.

* gjelder rødt kjøtt som storfe, svin og fårekjøtt 
   PS! Gjelder kke forhåndsbestilt mat

 



Matredder-mal

Til å fylle ut ved kampanjer o.l.



Bordrytter-mal

 

Velkommen 
til bords
Vi tilbyr gode smaksopplevelser 
med hjemmelaget mat til kantine, 
catering og event.

Vi setter helse og miljø 
først. Også når det  
kommer til mat.

Vi ønsker både 
ris og ros!

ability.no

Gi oss gjerne dine innspill på hva 
som er bra i kantinen og hva som 
ikke er fullt så bra.
Svar på fire kjappe spørsmål så blir 
du kanskje en av de heldige som 
vinner en premie...

 

Bli en matredder
Det er dumt å kaste mat. Mat fra i går 
er ofte likegod i dag. Se gjerne etter 
mat du kan redde i våre kantiner.

En person som sørger for at 
spisbar mat ikke kastes, som 
bruker sansene og inspirerer 

andre til å redusere matsvinnet.

/’ma:tred  r/   subst.m.e
matredder

 



Finne de riktige elementene i Millum bestillingsportal:
allergenkort-holder, menyoppheng, skjærefjøl, bestikkholder 
etc.




