Skema til smagsbedømmelse for kostpatruljen.
Kødstykke art:

Kommentar:

Meget mørt

Ja – Ok - God

Lidt mørt
Sejt / tørt
God smag

Ja – Ok - God

Mangler smag, hvilken
Ser det pænt ud, helt ødelagt

Så pænt ud

Andet

Meget fine i størrelsen, smager godt

Kartoffel, ris, pasta, andet:

Kommentar:

Hårde

Nej

Tilpas

Ja – ok – Ok - Ok

Udkogte

Nej – Ganske få

God smag, mangler smag

God smag - God

Ser de pæne ud, lodne, glatte

Var pæne - Ok

Andet

Sovs, stuvninger:

Kommentar:

For tyk

Måske lidt for tyk - Ja

Tilpas

Ja - Ok

For tynd
God smag

Ja - Fin

Mangler smag

Som forventet af storkøkken
Ja
Ok – Pæn stuvning

Er den pæn, klumper, skilt
Andet

For lidt sellerismag – Smagte ikke af selleri
Må gerne smage af mere selleri

VEND

Grøntsager, salat, surt

Kommentar:

Hårde
Tilpas

Ja – Ok - Ok

Udkogte
God smag

Ja - Ok

Mangler smag
Farve, konsistens

Ok – Ok

Andet

Forret / Dessert
God smag
Mangler smag, hvilken
Konsistens
Er den pæn, farve
Andet

Helhed:

Ja – lækker suppe god smag af vel lavet grundsuppe
God kvalitet af kødboller – Ok - Perfekt
Måske lidt mere hvidløg
Ok – Ok tyk men betyder også at rystende hænder
Kan spise den - Ok
Ok – Fin – så indbydende
Kunne måske være lidt varmere. Frugt det mangler
(frisk frugt) Var ikke varm nok
Hyggeligt og være i Orkideen. Søde personaler.
Manglende tilbud om vand til maden.
Vil gerne have opskriften på suppen. God mad, dog
var hovedretten ikke varm nok.
Kan der ønskes retter give forslag til køkkenet.
2 meget ens retter, uden farve. 1 enkelt ønskede
mere mad. Lun vand til maden. Der var en meget
god dialog og en god stemning et hyggeligt bord.
Men der mangler ofte kartofler var man enig om.

Dato: 13/4
Menu: Hvidløgssuppe m/ brød & Boller i selleri m / kartofler
Deltager: Sanne Olsen, Ane Sofie Hjorth, Kirsten Andersen, Leif Madsen
Afdeling: Orkideen, Liljen ( de bedste 4 beboer ), Tulipanen Aktiviteten ( borgere der er visiteret til at
spise på plejehjemmet )

