
RAPPORT OM PRØVESPISNING  
Udført af MADPANELET ifølge aftale med Ældreområdet i Rudersdal 
Besøgt institution: Bistrupvang 

Afdeling: Vest, !   

Ugedag og dato: onsdag d. 14. dec.   

Prøvespisere: Vivi og Bent  

Leverandør af maden:  Fremstillet på afdelingen. 

Kontaktdata til beboerråd:   

Kontaktdata til afdelingslederen:     

 

HVAD BESTOD MÅLTIDET AF 
HOVEDRET - Beskriv hovedrettens bestanddele - kød / fisk - grøntsager - kartofler / ris / pasta. Bemærk, hvis der er noget 

særligt godt eller det modsatte 

 

Hovedretten, Karrykål bestående af kål, gulerod, grisekød og en skive rugbrød.   

Maden præsenterer sig meget appetitlig og farvemættet, gul og orange, behageligt krydret, serveret meget 

varm, og veltillavet og med passende mørt grisekød.  

Maden anrettes og serveres på tallerken. 

 

BIRETTEN– Beskriv forretten eller desserten og bemærk, hvis der er noget særligt godt eller det modsatte 

 

Portionsanrettet frugtsalat oprørt med flødeskum farven er fin og bær og frugt ses i flødeskummet. 

Frugtsalaten ville vinde ved at blive pyntet med lidt topping. 

 

BEDØMMELSEN AF MÅLTIDET 
Maden bedømmes på fire sanseindtryk på denne skala: DÅRLIG – ACCEPTABEL – GOD – DEJLIG – SKØN. 

Skriv det bedst dækkende ord ud for de fire kategorier. Begrund evt. dit valg af ord. 
 

HOVEDRET  

UDSEENDE God intens farve og bestanddelene kunne let identificeres 

DUFT Tydelig duft af karry og kål 

FARVE God intens farve gul og orange 

SMAG Tydelig smag af karry, gulerod, kål og grisekød. 

 

Måltidet bedømmes som et dejligt veltillavet, velsmagende hverdagsmåltid. 

Der blev serveret vand, saft, øl og vin efter ønske. 

 

FORRET ELLER DESSERT 
UDSEENDE Det er tydeligt at se hvad retten består af 

DUFT Let sød/syrlig duft af frugt 

FARVE Farven fra de forskellige frugter præsenterer sig fint sammen med flødeskummet. 

SMAG Smager tydeligt af de frugter og flødeskum det består af. 

 

Måltidet bedømmes til et godt velsmagende regulært hverdagsmåltid. 

 

MÅLTIDSSITUATIONEN  
Beskriv stedet der spises – både den fysiske del og atmosfæren omkring måltidet 

 

Selve lokalet er indrettet som et stort køkken alrum og der er gjort meget for at skabe en hyggelig atmosfære, 

der er julepyntet og alt præsenterer sig rent og ordentligt. Fra opholdsrummet er direkte udgang til stor 

terrasse. En beboer i kørestol blev hjulpet derud for at ryge.  

Bordene er uden duge, men papirservietter og der er pynt på bordene. 

 

Portionerne pæne og der blev budt ekstra. 

Maden tilberedes om formiddagen og færdiggøres af aftenholdet. Beboerne gav udtryk for glæde og tilfredshed med 

maden og måltidssituationen. 



Hvordan er hjælpen til beboerne? -  

Der var to plejere på vagt til 13 beboere, som havde en del behov, og det blev dækket af et meget hjælpsomt 

personale, hvor Viggo skal have et ord med på vejen, for hans engagement og fantastiske humør havde stor 

indvirkning på alle i rummet. Så stemningen var rigtig god, nærmest høj. 

 

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

 

Samlet situation ligger i kategorien meget tilfredsstillende. 


