Dato: 9/8
Besøg på: Fjordly

Skema til smagsbedømmelse for kostpatrulje.
Deltager: Leif Bæk, Sanne Olsen, Lotte Eriksen, Leif Madsen,
Jane Margrethe Yde Fonvig

Menu : I uge 37+38 har Fjordly kørt et pilot projekt med varm mad om aften. Derfor fik alle afdelingerne
smørrebrød til middag.
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Mangler
smag ?
Hvilke!
Ser det
pænt ud?

God smag

God smag

God smag

Mangler
smag ?
Ser de
pæne ud
?

Mangler
smag ?
Er den pæn
?

Mangler
smag ?
Er de pæne
?

( klumper /
skilt)

( farve/
konsistens
)

( helt /
ødelagt)

( lodne/
glatte)
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Mangler
Smag
Hvilket!
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Er den pæn Kommentar biret:

Oplevelser i afdelingerne:
De fysiske omgivelser:
 Lyd ok  Lys ok – dejlig lys solen skinner
Luft ok – markissen ud, åben ud til
God men til tider varmt
 Hygiejne ok - fin
 Spisepladsens indretning god - god 2
borde - fin
Bordpynt rigtigt fint med mange blomster
1 blomst - %
Dejlig lyst og luftig, blomster fra haven

Den psykisk oplevelse:
 Venlighed ok - ok
 Imødekommenhed ok - ok
 Interesse ok meget snaksalig
 Toneleje i dialog ok
 Dialog-skabende adfærd ok
-Alt rigtigt hyggeligt
-God og meget fin dialog
-God dialog mellem beboer og personale

Borgerens fysiske formåen:
 Syn ok
 Hørelse ok
 Smag
 Lugtesans
 Følesans
 Førlighed
 Tænders beskaffenhed m.v.
Ok

Borgerens psykiske formåen:
 Lyst
 Forventning man forventer og få varm
mad om aften.
 Appetit forskellig  Samtaleinteresser meget god –
meget samtale
 Koncentration m.v.

Fjordly spiser rugbrød til middag, da de har Pizza aften
Smørrebrød fint og frisk og veltillavet. Både færdig smurte og smør selv. Pyntet flot. Rigtigt indbydende. 7 forskellige slags pålæg. Efterfølgende
ostemad som er pyntet fint.
Rugbrød, ok smurt med smør. Nye kartofler m/ ristede løg, mayo og tomat. Det var pænt pyntet. Der var vand og saft til maden.
Tarteletter og smørrebrød, smør selv. Lun leverpostej, æg og tomater, spegepølse, salat til pynt. Rugbrød uden kerne. 2 slags saftevand.
Jeg mener det var en meget sparsomt frokost uden franskbrød, kiks og ost og ingen frugt.
Det er beboerne der dækker bord og rydder af.

