
Rudersdal Seniorråd 
                                                                                                  Rapport nr. 20/2018 

  Prøvespisning i henhold til aftale med Ældreområdet i Rudersdal Kommune. 

 
Madpanelet  Sted:                            Afdeling:                                                       Ugedag og dato:                       

Lions Park Birkerød        afd. H             tirsdag den 2. oktober 2018 

Prøvespisning udført af: 

 

Navne:    

        Kirsten Guldhammer og Vivi Nobel   

 

Anfør hovedret/biret 

 

Hvem har lavet maden, hvis 

plejecentret ikke selv frem-

stiller den. 

 

   Hovedret: Frikadeller                 

      

   Biret:  Stikkelsbærmousse          

 

   Hvem har lavet maden: Eget køkken 100% økologisk 

 

  

Hvordan er maden? 

 

Sæt kryds for acceptabel - 

god – dejlig eller skøn for 

hvert sanseindtryk både for 

hoved- og biret 

 

 

 

Hvordan er forholdet mellem 

hovedrettens bestanddele, 

kød- grøntsager-kartofler/-

spaghetti/ris eller andet.  

Skriv hvis der er noget speci-

elt ved retten  

 

 

 

Hvad består biretten af, skriv 

hvis der er noget specielt ved 

retten. 

 

 Bedømmel-

se 

Sanse- 

indtryk   

Hovedret Biret 

ikke ac- 

ceptabel 

accep- 

tabel 

god dejlig skøn ikke ac- 

ceptabel 

accep-

tabel 

god dejlig skøn 

udseende   X     x    

duft    x       

farve  x     x    

smag    x     x  

  

Hovedrettens bestanddele m.m.:  

Frikadeller, sauce, kartofler og blomkålsris med tyttebær. 

Alt var anrettet i skåle og på fade. 

Efter vores mening, var temperaturen på maden for lav/lunken.                   

 

 

  

 

Birettens bestanddele m.m. 

 

Stikkelsbærmoussen blev serveret i portionsskåle.  

Konsistensen var let og luftig, smagte dejligt men farveløs, pyntet med en skefuld stik-

kelsbærkompot 

Borddækning meget enkel 

   

 

 

Hvordan I oplever måltidet: 

- Er der en god stemning, 

atmosfære og værdighed 

omkring måltidet                                        

- Hvordan er hjælpen til 

beboerne. Samtale under 

måltidet m.m.  

 

Vi oplevede en god stemning ved hvert bord, hvor alle talte sammen og havde en god 

kontakt. Omsorgsfuldt personale, der hjalp de beboere, som havde brug for hjælp 

Vi følte os velkomne, og havde en god snak ved bordet med to beboere og en sygeplejer-

ske. 

 

 

 

 

Samlet vurdering:  

 

- meget tilfredsstillende eller 

- tilfredsstillende eller 

- ikke tilfredsstillende  

 

. 

 

 Hovedret:  Tilfredsstillende    

      

 Biret:  Tilfredsstillende 

 

 Total vurdering: Tilfredsstillende 

 

 

Rapporten er d.d. sendt pr. mail til: 

- Lions Park Birkerød Charlotte Bakke, kopi bedes udleveret til afd. H samt til beboer-pårørenderådet 

- Seniorrådet Rudersdal 

- Ældreområdet i Rudersdal Kommune 

 

Holte, den 3. oktober 2018                          Kirsten Schytte 



 
 

                              


