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Kære Ane
Rapport fra Madpanelets besøg d. 27. juni 2022.
Hermed fremsendes rapporten fra besøget hos jer i juni.
Vore medlemmer forsøger at give en afbalanceret, men samtidig præcis og ærlig, beskrivelse af deres oplevelse i
bedømmelsen af de beskrevne parametre i rapporten således, at rapporten kan danne grundlag for centrets
overvejelser om tilpasninger ift. rapportens indhold.
Som du kan se fra rapporten, var det en god oplevelse, også hvad angår maden. Det blev bemærket, at personalet
var meget omsorgsfulde, nærværende og hjælpsomme overfor beboerne. Atmosfæren omkring måltidet var rolig
og behagelig, og der er en god tone blandt beboere og personale, som spiste med ved bordet.
Borddækningen var pæ med servietter og blomster,
Jeg håber, I vil tage godt imod observationerne. Vi glæder os til at besøge jer igen.
Da jeg ikke har de direkte kontaktinformationer til afdelingens personale samt formanden for centrets beboerpårørende råd, ville det være en stor hjælp, hvis du vil sørge for, at også de modtager dette brev.

Med venlig hilsen

Kaj Führing Mortensen
Formand for Madpanelet
Mobil 30 62 78 11, madpanelet@gmail.com

RAPPORT OM PRØVESPISNING
Udført af MADPANELET ifølge aftale med Ældreområdet i Rudersdal
Besøgt institution
Afdeling: Frydenholm
Ugedag og dato: 27-6
Prøvespisere: Karin og Vivi
Leverandør af maden: Eget køkken
Kontaktdata til beboerråd: Pårørende råd
Kontaktdata til afdelingslederen: Tina Keldbæk

HVAD BESTOD MÅLTIDET AF
HOVEDRET - Beskriv forholdet mellem hovedrettens bestanddele - kød / fisk - grøntsager - kartofler / ris / pasta.
Bemærk, hvis der er noget særligt:
Stegt kylling, nye kartofler, brun sovs, blandet salat med mormordressing og agurkesalat.
BIRETTEN– Beskriv forretten eller desserten og bemærk, hvis der er noget særligt:
Jordbær med fløde eller mælk og sukker

BEDØMMELSEN AF MÅLTIDET
Maden bedømmes på 4 sanseindtryk på denne skala: DÅRLIG – ACCEPTABEL – GOD – DEJLIG – SKØN.
Skriv det bedst dækkende ord ud for de 4 kategorier. Maden var over forventning ,vi syntes den var dejlig.

HOVEDRET
UDSEENDE
DUFT
FARVE
SMAG

indbydende
fin
ok
dejlig

FORRET ELLER DESSERT
UDSEENDE
DUFT
FARVE
SMAG

ok
ok
ok

MÅLTIDSSITUATIONEN
Beskriv stedet der spises – både den fysiske del og atmosfæren omkring måltidet
Lyse og venlige lokaler. Pænt dækket bord med servietter og blomster. Tallerkenservering af maden, og beboerne bliver
spurgt om de vil have mere at spise. Der er god stemning ved bordet, meget hyggeligt og roligt. Beboerne får den tid, der er
behov for til at nyde maden. Der er saft og vand på bordet, og der bliver skænket vin og øl som er egenbetaling. Beboerne
bliver trukket for drikkevarer en gang om måneden.
Hvordan er hjælpen til beboerne? - udfyldes kun ved prøvespisning på plejehjem
Der gives al den hjælp der er behov for.

SAMLET VURDERING
Brug dine egne ord - eller angiv meget tilfredsstillende, tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende.

Stille og rolige personaler som var meget omsorgsfulde over for beboerne, og brugte den tid der var
nødvendig. Personalet spiste sammen med beboerne ved bordene.

