Rudersdal Seniorråd
Rapport nr. 2/2019
Prøvespisning i henhold til aftale med Ældreområdet i Rudersdal Kommune.
Madpanelet

Prøvespisning udført af:

Anfør hovedret
forret eller dessert
Hvem har lavet maden, hvis plejecentret ikke selv fremstiller den.

Sted:
Afdeling:
Byageren
Hus 5
2019
Navne:
Viki Larsen og Kirsten Guldhammer
Hovedret:

Ugedag og dato:
onsdag 18.september

Stegt kalvelever – eller farseret porre- til dem der ikke spiser lever.

Forret/ laksepate med rejer
Hvem har lavet maden: eget køkken.

Hvordan er maden?
Sæt kryds for acceptabel - god –
dejlig eller skøn for hvert sanseindtryk både for hoved- og forret/dessert

Hvordan er forholdet mellem hovedrettens bestanddele, kødgrøntsager-kartofler/-spaghetti/ris eller andet.
Skriv hvis der er noget specielt
ved retten

Hvad består forret/dessert af,
skriv hvis der er noget specielt
ved retten.

Bedømmelse
Sanseindtryk
udseende
duft
farve

Hovedret
Forret/dessert
ikke
acgod dej- skøn ikke
acgod dejacceplig
acceplig
cepta- tabel
cepta- tabel
bel
bel
X
X
X
X
X
X

smag
X
x
Hovedrettens bestanddele m.m.:
Lever, sovs, stegte løg, kartofler samt asier
Til dem, der foretrak noget andet, var der farserede porre.

skøn

X

Forrettens bestanddele m.m.:
Laksepate med dressing, der var lidt sprød salat i dressingen og fine citronskiver,
hertil
Lune grovboller med smør

Hvordan oplever I måltidet:
God stemning ved bordet og god hjælp efter behov.
- Er der en god stemning, atmoSamtalen gik fint ved bordet, meget venligt personale.
sfære og værdighed omkring mål- Bordene var dækkede med mønstrede duge og der var fine buketter på bordene.
tidet
- Hvordan er hjælpen til beboerne. Samtale under måltidet
m.m.
Samlet vurdering:

Hovedret:

Meget tilfredsstillende

- meget tilfredsstillende eller
- tilfredsstillende eller
- ikke tilfredsstillende

Forret Dejlig velsmagende forret.
Total vurdering Rigtig dejligt måltid

Rapporten er d.d sendt pr. mail:
- Byageren Kathrine Grundahl kopi bedes udleveret til Hus 5,
- Seniorrådet, Ældreområdet i Rudersdal Kommune. Holte, den 27. september 2019 --- Kirsten Schytte

