DAGSORDEN
Møde: Kostråd

Dato:

25-5-16

Sted: Lindhøj

Kl.:

9-10

Deltagere:
Susanne, Mette og Anne
Leif
Lotte og Pia
John fra kornblomsten
Birgit fra Valmuen
Afbud:
Referent:

Beboer Troelskær
Pia

Dagsordenpunkt

Beslutning

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

Ingen bemærkninger
A: Kostpatruljen var på besøg den 11/5 på
Troelskær og Lindhøj hvor der blev spist i
Valmuen og Ærteblomsten. Menuen var
Maskeret blomkål m/ rejer, dressing og brød
og forloren hare, kartofler, vildtsovs, surt og
sødt. Helheden på menuen var god.
Forretten var en dejlig let ret der smagte
rigtigt godt, brødet kunne godt have været i
mindre stykker. De fleste steder var der
pænt dækket op og der var hyggeligt. Det er
dejligt og se der bliver kræses lidt om
maden og beboerne, dette er også med til at
øge deres appetit. Alt i alt en god oplevelse.
Der er generelt stor tilfredshed med maden.
Se bilag fra kostpatruljens besøg.
B: Madservice har udarbejdet et dialogkort til
beboerne hvor de kan tilkende give deres
ønsker komme med ris og ros. Det bliver
hver afdeling der får et fælles dialogkort. 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 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 til Modtagekøkken. Se bilag
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4.

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

E: Procedure for Værtskab- og sociale
rammer om måltidet har også fået ændret
navn til Sundhed og Myndighed. Se bilag
Køkkenet vil stadig meget gerne have
ønsker til menuplanen, luneretter og kage.
Det er vigtigt at tilkende ris og ros og have
en åben dialog hvor man kan komme med
ønsker og rettelser dels for at forebygge
madspild. Der ligger logbøger på alle
madvognene og aftenvagten har en logbog
ved mikrobølgeovnen.
Morgenmad: ingen bemærkninger
Mellemmåltiderne: Der kan enden ønskes
kage eller brød m/ tilbehør, man kan ikke få
begge dele. Ønskes der frugt kan dette
bestilles på varer bestilling der kommer ud
to gange om ugen.
Middagsmaden: Maden er god, der tages
hensyn til mange individuelle ønsker og
behov. Der savnes nogen gange surt til
maden, dette kan bestilles på jeres varer
bestilling der kommer to gange om ugen. Så
er der mulighed for at have det stående i
jeres køleskab og beboerne kan få det når
det ønskes. Der er stor ros til
hvidløgssuppen, den er fantastisk.
Aftensmad: John kunne godt tænke sig
spejlæg til aften, dette er muligt og lave, der
kan bestilles æg på varer bestilling der
kommer to gange om ugen. Der forefindes
et mobilt køkken og små kogeplader så det
er nemmer for aftenvagten og lave.
Ligeledes kunne John også godt tænke sig
sild dette kan også bestilles og have i
køleskabet, dette gælder også makrel, tun
og kippers. Beboerne er glade for den lune
ret, alt efter hvad det er kan det være
forskelligt hvor meget der bliver spist af
smørrebrødet. Beboerne får smør selv
hvilket er i tråd med den rehabiliterende
tanke. Der er en del der får smurte tallerkner
dette vil køkkenet gerne have tilpasset.
Fadene er fine kunne godt ønske lidt mere
pynt.

5. Indkommende punkter
Ingen indkommende punkter
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6. Eventuelt
Ingen punkter

Næste møde:

Efterår 2016
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