DAGSORDEN
Møde: Kostråd

Dato:

11-5-16

Sted: Svanehøj

Kl.:

10-11

Deltagere:
Ældreråd: Leif
Centerleder: Anette
Plejen: Dorthe
Modtagekøkken: Marianne
Beboer: Torben, Ellen, Johanne
Madservice: Lotte & Pia
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: Hvordan går det med maden

Ingen bemærkninger

A: Onsdag den 27/4-16 var kostpatruljen på
besøg på Svanehøj. Menuen var Hjerter i
flødesovs, kartoffelmos, surt, tyttebær.
Krydret æblesuppe , kardemommecreme.
Helheden på menuen var god. Det var fin
mad. Enkelte stykker hjerter kunne være lidt
seje. Personalet gjorde beboerne
opmærksomme på at de kunne få det
hakket. Omgivelserne var gode dejligt lyst,
blomster, hyggeligt miljø. Den ekstra hygge
er godt for appetitten. Alle beboerne har
faste pladser. Der var en god dialog mellem
beboer og personale. Der har været en god
overgang med levering af maden fra
Madservice. Der har været tæt dialog om
mængder, diæter m.m.
Svanehøj vælger grøntsager for en måned
af gangen, lige som de kan vælge og få surt
i sted for kogte grønsager. De koger også
selv deres grøntsager og kartofler.
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 madservice
og er der ønsker der kan til gode ses i deres
eget køkken vil det blive videre formidlet.
Se bilag.
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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

5. Indkommende punkter
-

C: Brugerpårørenderådet kommer med ros
til maden, det er god mad der bliver serveret
til alle måltiderne.
Personalet øser op til alle beboer, de står
ved et rullebord og tager maden direkte fra
kantinerne, det har de god erfaring med.
Beboerne får den mængde de kan spise og
det er fint varmt. Der er altid blevet brugt
denne procedure.
A: Til morgenmad får de det de ønsker sig
hver især.
B: Der er ikke længere fristevogn.
Der står frugt fremme de kan få om aften.
Der er ofte hjemmebagt til kaffen.
C: Beboerne er glade og tilfredse med
maden. Der har været en god overgang til
madservice hvor der hele tiden har været en
meget tæt dialog. Madservice opfordre til at
beboerne kommer med ønsker til
menuplanen
D: De får smurt aftensmad, det er de meget
glade for. De er for dårlige til at smøre selv.
Der serveres ofte lune retter. Er der rester
fra middagsmaden bliver det brugt som
pålæg, luneretter m.m.
Ingen punkter kommet ind

6. Eventuelt
Ingen punkter under eventuelt

Næste møde:

Efterår 2016
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