Dato: 29/9
Besøg på: Birkelund

Skema til smagsbedømmelse for kostpatrulje.
Deltager: Sanne Olsen, Joan Poulsen, Leif Madsen, Lotte Eriksen, Harry Skjoldemose, Leif Bæk

Menu : BBQ kylling m/bagte blommer og sprød coleslaw
Risengrød, saft, smør og kanelsukker
Kødstykke Menu
Kartoffel Menu
Sovs
Art:
Kommentar:
Kommentar: Art:
Meget mørt Fin kylling

Hårde

kolde

For tyk

Lidt mørt

Tilpas

Ok - ok
Fine - ok

Tilpas

Sejt / tørt

Udkogte

Ok – ok - ok
Fint - lyst

God smag
Mangler
smag ?
Hvilke!
Ser det
pænt ud?

Ok - ok
Fint - ok
ok

God smag

God smag
med lidt salt Mangler
på
smag ?
Ok
Ser de
Fine tilpasse stk.
pæne ud
Fine stk.
?

( helt /
ødelagt)

( lodne/
glatte)

Menu
Kommentar:
kold
X
Ja lidt

Grøntsager
Art:

Menu
Helhed
Kommentar: Hovedret
-Det er ikke
ok

Hårde

Fint sprødt

Ok - x
Ok - ok

Tilpas

Ok
ok

For tynd
Fint krydrede
ok

God smag

Udkogte
Smager godt
Mangler salt
Mangler salt

Lidt
Mangler
smag ?
Ok
Er den pæn Ok
Ja BB marineret ?
Fin
Ok - ok
Ok
( klumper / kold
skilt)

God smag

God coleslaw
Ingen smag

Speciel smag
Mangler
smag ?
Er de pæne
Flotte farver
?

( farve/
konsistens
)

ok

Biret: Risengrød

varmt
-Det smager
Dejligt men der
blev studset
over blommerne
-Generealt et
velvalgt måltid,
men taber
hurtigt varmen
- alt maden er
desværre lidt
kold og det gør
at sovsen bliver
lidt tyk
- Den var god
- Både hovedret
og biret er kold,
man burde
varme
tallerknerne op,
det ville holde
maden mere
varm

Helhed

God smag

Ja
Ok
ok

Konsistens

Ok ok
Ok
Fint

Mangler
Smag
Hvilket!

Mangler salt
God smag

Farve

Ok
Fint
ok

Er den pæn Kommentar biret:
Ja
Ja

Nåede og blive kold, men alle spiste op.
Det er ikke varmt, smørret kan dårligt smelte
Spiste op hele vejen rundt
Ikke varm nok
Grøden kogt for meget, virker lidt slimet.
Måske en smugle kold

Kunne være
bedre

Oplevelser i afdelingerne:
De fysiske omgivelser:
 Lyd ok ok
 Lys ok ok ok
 Luft ok ok ok
 Hygiejne ok
 Spisepladsens indretning for lille
God plads
 Bordpynt ok
Alt for lidt plads generealt, lidt plads
Pænt lyst og god
Borgerens fysiske formåen:
 Syn ok
 Hørelse ok
 Smag ok
 Lugtesans ok
 Følesans ok
 Førlighed ok
 Tænders beskaffenhed m.v ok.
Meget blandet
Svage beboer

Den psykisk oplevelse:
 Venlighed ok fin
 Imødekommenhed fin
 Interesse fin
 Toneleje i dialog fin
 Dialog-skabende adfærd mangler god
Venligt personale, gemytlig tone, grint en del

Ok
Friske beboer der gerne vil snakke, hyggelig atmosfære
10 beboer som ikke meget kørende, skulle bruge hjælp til meget
Borgerens psykiske formåen:
 Lyst
 Forventning
 Appetit god hos alle god
god, mange spiste op, risengrød
 Samtaleinteresser god
 Koncentration m.v. blandet
En blandet oplevelse

Kommentar:
Spisestuen er hyggelig med runde borde, men for lidt plads til kørestole og hjælpende personale
Grød er populært
Klager over sennep på rullepølse om aften, det kan de ikke lide. Ros for alt slags grød. Rigtigt fin konsistens. Manglede sennepssovs til torsken i sidste uge, det
var de alle meget fortørnet over.
Der var en god stemning, flinke personaler der hjælp hvor der var behov
Mange af beboerne kunne godt snakke med hinanden og lave sjov med hinanden

