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.
Kødstykke Menu
Kartoffel Menu
Sovs
Menu
Grøntsager Menu
Helhed
Art:
Kommentar:
Kommentar: Art:
Kommentar: Art:
Kommentar: Hovedret
Meget mørt

Hårde

For tyk

Hårde

Lidt mørt

Tilpas

Tilpas

Tilpas

Sejt / tørt

Udkogte

For tynd

Udkogte

God smag
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)

Biret:

Helhed

God smag

Konsistens

Mangler
Smag
Hvilket!

Farve
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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.

Kommentar:
Rugbrød: nybagt alle kunne spise det.
Pålæg: mange slags og vælge imellem
Pynt: lidt pynt mangler måske grønsalat
Franskbrød: med 3 slags ost og 2 slags frugt + kiks, der var kaffe og the til ostemadden.
Alle er godt tilfredse.
Rugbrødet er tykt skåret iflg. Beboerne, for mange kerner iflg. Beboerne. Fint pyntet brød. Der bliver ikke spist meget, der er flere valgmuligheder,
ingen klager over manglende valgmuligheder. Der er flere slags ost, bliver rost. Der bliver klaget over ensformigt mad – den varme mad. Fin og
hyggelig stemning ved bordet. God hjælp hvis nødvendigt.
1 får sondemad på stuen. 1 sidder ved eget bord.
Glad for varm mad om aften. Får en lille frugtskål nu, den kan de tage med på stuen – fint. Rugbrødet er meget tykt. Forslag små snitter i sted for
en tyk skive brød, når de spiser så lidt. De der kan se kan måske få lov til at se smørrebrødet i sted for der forklares hvad det er.
Meget glade for gulerodsråkosten, når der er noget tilovers blev det brugt i boller, som beboerne delvis var med til at bage.
Drikkelse: vand eller saft ( Fun ) kaffe og the.
Godt personale
Beboerne spiser imellem 1 til 3 stykker hver
Der var kage, kaffe og frugt til eftermiddag.
Ostemad: 2 slags + brie
Hønsesalaten var meget god
Spegepølse, flæskesteg, æg og tomat, rullepølse ( god smag )
Pynt sky og rød peber ( der må ikke være for meget pynt på )
En meget livlig samtale med beboer og personale.
Nogle beboer fik brødet smurt fra køkkenet, andre kunne selv smøre
Pæne lænestole, 2 beboer sov i stole
Kerne rugbrød var fint
Kaffe + ostemad var fint + 1 flot frugtfad
Dejlige varme pølser og pålægget var pænt repræsenteret.
Fantastisk – personalet er også i haven ( man er også havefolk )

