
 

 

Rudersdal Seniorråd 
                                                                                                        Rapport nr.22/2017 

  Prøvespisning i henhold til aftale med Ældreområdet i Rudersdal Kommune. 

 
Madpanelet  Sted                              Afdeling                                                  Ugedag og dato:    

Frydenholm                 stuen                         onsdag den 11. oktober 2017   

Prøvespisning er udført af: 

 

Navne:    

Kirsten Guldhammer og Jette Lauta                         

 

Anfør måltidets art, 

hvad måltidet består af 

samt leverandør.   

 

  Hovedret: Hakkebøf med løg 

 

  Biret:  Frugtsuppe med flødeskum 

 

  Leverandør:  Eget køkken 

 

 

Hvordan var maden ? 

 

Sæt kryds for ikke acceptabel - 

acceptabel - god - dejlig eller skøn 

for hvert sanseindtryk for både 

hoved- og biret 

 

 

Beskriv med egne ord forhold 

mellem hovedrettens bestanddele, 

kød- grøntsager-kartofler/-

spagetti/ris el. a. + hvis der er 

noget specielt ved retten  

 

 

Beskriv med egne ord birettens 

bestanddele + hvis der er noget 

specielt ved retten 

 

 
 Bedømmelse 

 

Sanse- 

indtryk   

Hovedret Biret 
ikke 

accep- 

tabel 

accep- 

tabel 

god dejlig skøn ikke 

accep- 

tabel 

accep- 

tabel 

god dejlig skøn 

udseende    X     X  
duft    X     X  
farve    X     X  
smag    X     X  

  

Hovedrettens bestanddele:  

 

Til hakkebøffen, der var stegt perfekt, var der en brun, tyk sovs, kogte kartofler. 

Garniture bestod af lune majs og ærter, som smagte godt til. 

 

Birettens bestanddele:  

 

Koncentreret frugtsuppe overvejende solbær. 

 

Både hovedret og biret blev serveret veltempereret.  

 

 

Dette besvares kun, når spisnin-

gen sker på plejehjem: 

- Hvordan er borddækningen  

  (pæn dug, pænt service,                                       

  hyggelig atmosfære o.l.) 

- Hvordan er hjælpen til                         

   beboerne   
 

 

Rødternede duge på bordene, blomster og servietter. 

Der var 4 borde med 2-3 personer ved hvert bord, 2 beboere spiste i egen lejlig-

hed efter eget ønske, der var i øjeblikket 11 – 13 beboere. 

Næste alle beboere var selvhjulpne, personalet, som var meget venlige, spiste ikke 

med, men sad ved bordene. Der var en god snak og en god stemning ved bordene. 

 

Samlet vurdering:  

 

- meget tilfredsstillende eller 

- tilfredsstillende eller 

- ikke tilfredsstillende  

 

 

 

Vurdering:  

 

  Hovedret:  

  Biret:    

   Helhedsvurdering: Et meget tilfredsstillende måltid 

                                 

 

 

Rapporten er d.d. pr. e-mail sendt til  

 

- Frydenholm, leder Ane Berg Frische, kopi bedes udleveret til stuen samt til formanden for beboer-pårørenderådet.                    

- Rudersdal Seniorråd, herunder til orientering til Ældreområdet i Rudersdal Kommune 

 

 

Den 18. oktober 2017  

Kirsten Schytte                                                                                                                 


