DAGSORDEN
Møde: Kostråd

Dato:

22/6-16

Sted: Dalsbo

Kl.:

10-11

Deltagere:
Ældrerådet: Leif
Køkken: Ritha
Beboer: Birthe og Laila
Madservice: Lotte og Pia
Plejen: Pia
Centerleder: Anne
Afbud:
Referent:
Pia

Dagsordenpunkt

Beslutning

1. Godkendelse af referat
Ingen bemærkninger
2. Godkendelse og prioritering af
dagsorden
3. Opfølgning fra sidste møde
-Orientering fra Leif
-A: Kostpatrulje
-B: Dialogkort
-C: Procedure kostråd
-D: Procedure kostpatrulje
-E: Procedure Værtsskab

Ingen bemærkninger
A: Kostpatruljen var på besøg onsdag den 8/6
menuen var til forret Tunmousse m/rejer,
dressing og brød. Hovedretten var Krydret
ribbensteg, kartofler, sovs og klostergrønt.
Gerne flere rejer til pynt. Kødet var stegt rigtigt
mørt så mørt at det var svært og skære, kødet
havde en god smag dog var der meget fedtkant
på, sovsen var tilpas, kartoflerne var lidt
kedelige. Der var pænt dækket op, Leif ville
gerne have haft mulighed for at kostpatruljen
kunne have siddet ved hver sit bord. Hyggelige
omgivelser, personalet var søde og venlige.
Alt i alt en god oplevelse. Det er dejligt og se så
mange spiser samlet, kun 1 nogen gange 2 der
spiser på stuen. Se bilag
Leif nævnte der generelt er tilfredshed med
maden alle steder.
B: Madservice har udarbejdet et dialogkort til
beboerne hvor de kan tilkendegive deres
ønsker komme med ris og ros. Alle kommentar
vil blive behandlet i køkkenet. Se bilag
C: Procedure for kostråd har fået ændret navn
til Sundhed og Myndighed. Ligeledes er
Svanehøj, Dalsbo og Troelskær er blevet
ændret til Modtagekøkken. Se bilag
D: Proceduren for kostpatruljen har fået ændret
navn til Sundhed og Myndighed. Ligeledes er
Svanehøj, Dalsbo og Troelskær blevet ændret
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4.

Gensidig orientering
- brugeroplevede kvalitet
- faglige kvalitet
- dialog mellem borgere, plejen
og madservice
- inspiration til måltidet
- A: Morgenmad
- B:Mellemmåltider
- C:Middagsmad
- D:Aftensmad

til Modtagekøkken. Se bilag
E: Procedure for Værtskab- og sociale rammer
om måltidet har fået ændret navn til Sundhed
og Myndighed.
A: Morgenmaden er perfekt, kan få lige det man
ønsker sig
B: Mellemmåltider er også ok. Birthe og Laila
spiser ikke mellemmåltider. Der serveres frugt
om eftermiddagen og til aften.
C: Menuplanen er fint varieret. Birthe og Laila
savner duften af maden. Laila savner hvidløg.
Birthe savner blomkål. Madservice opfordre til
at de kan få det til aftensmaden. Birthe kunne
godt tænke sig en hovedret der hedder Mors
Blomkål, Dalsbo vil sende opskriften, så vil
Madservice se om det er en ret der kan komme
på menuplanen. Birthe og Laila synes ikke altid
deres kød passer til hvad der står på
menuplanen, men de er begge på fedtfattig kost
derfor kan der godt forekomme afvigelser.
Da der var røget makrel på menuplanen var der
rigtigt mange ben i  Kartoflerne har været af
svingende kvalitet, dette arbejdes der på
sammen med leverandøren. Laila og Birthe får
salat til deres middagsmad, ønsker den lidt
mere varieret og i mindre stykker.
Madservice opfordre til beboerne kommer med
ønsker til menuplanen. Mængderne er
efterhånden passet godt til. Der er en god
dialog mellem madservice og
modtagekøkkenet.
D: aftensmaden er god

5. Indkommende punkter
Ingen bemærkninger

6. Eventuelt
Den 29/6 holder Dalsbo sommerfest for beboer
og pårørende. Leif er inviteret med for at
fortælle om kostråd og kostpatruljen. Leif
fortæller det er svært og få pårørende til at
deltage kostpatruljen.
Næste møde:

Efterår 2016
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