Vad tycker du om maten 20
Äldreboende

Namn

Antal

A. Mogärde

%

31

24

7

5,4

C. Norrgården

16

12,4

D. Vilan

50

38,8

B. Dalbo

E. Nye

9

7

F. Näverbyn

3

2,3

13

10,1

129

100

G. Emmagården
Total
Svarsfrekvens
100% (129/129)

Kön

Namn

Antal

%

A. Man

36

29,5

B. Kvinna

86

70,5

122

100

Total
Svarsfrekvens
94,6% (122/129)

Kryssa för rätt alternativ

Namn

Antal

%

A. Pensionär
boende på
äldreboendet

89

70,1

B.
pensionär/gäst

12

9,4

C. övrig gäst
D. personal
Total

3

2,4

23

18,1

127

100

Svarsfrekvens
98,4% (127/129)

Vad tycker du om kötträtter typ kalpos, stekar etc som serveras?

Namn

Antal

%

A. 1 - Mindre bra

2

1,6

B. 2

5

4,1

C. 3

5

4,1

D. 4

21

17,1

E. 5

25

20,3

F. 6

33

26,8

G. 7 - Mycket bra
Total

32

26

123

100

Svarsfrekvens
95,3% (123/129)

Helst småskuret eller malt kött.
Kan inte äta kött.
Äter inte mycket kött, men det hon äter är bra.
Tycker det ofta är segt, men inget fel på smaken.
Lax är bra.
Bra smak, men för det mesta ganska segt. För lite kokt eller stekt.
Maten är god!
För dåligt kryddat.
Beroende på vem som lagar maten.
Äter aldrig kötträtter.
Vällagad.
Bra! Väldigt segt att tugga.
Tycker att maten är bra.
Stekarna är ibland lite torra.
God mat, allt bra.
Smaklöst.
Ibland gott och ibland väldigt dåligt.
Har ej svarat.
Dåligt kryddat.
Svårt att tugga kött.
Ibland mycket bra (stek). Ibland mindre bra (kalops).

Ankan var seg!!
Ibland kan köttet vara segt.
Har besvär med käkleden, därav svårt att tugga då köttet ibland är segt.
Bättre stekt - kokt varm sås.
Köttet är lite segt och ibland hårt.
Ej färdigstekt.
Är ibland segt och svårtuggat.
För hårt.
Vad tycker du om köttfärsrätter som serveras?

Namn

Antal

%

A. 1 - Mindre bra

1

0,8

B. 2

3

2,4

C. 3

4

3,3

D. 4

20

16,3

E. 5

22

17,9

F. 6

33

26,8

G. 7 - Mycket bra

40

32,5

123

100

Total
Svarsfrekvens
95,3% (123/129)

Har svårt att tugga och svälja.
Lite mer krydda i köttbullarna och färsrätterna.
Har ej svarat.
Äter inte mycket köttfärs, men det hon äter tycker hon är bra.
Lax är bra.
Gott, men ibland ganska "?".
GOTT.
För dåligt kryddat.
Beroende på vem som lagar.
Äter aldrig köttfärsrätter.
Superbt.
Inte så där, men det går att äta.
Köttbullarna är jättegoda. För övrigt serveras köttfärsrätterna lite för ofta.
Smaksatt med konstiga kryddor.
Lite smaklöst.
Har ej svarat.
Ibland kan maträtten vara torr och kompakt.
Ganska stor variation med smaktillsatser.
Hård.
Vad tycker du om korvrätter som serveras?

Namn

Antal

%

6

5,3

A. 1 - Mindre bra
B. 2

7

6,2

C. 3

12

10,6

D. 4

33

29,2

E. 5

20

17,7

F. 6

15

13,3

G. 7 - Mycket bra

20

17,7

113

100

Total
Svarsfrekvens
87,6% (113/129)

Äter aldrig korvrätter.
Äter inte mycket korv!
Har ej svarat.
Jag är inte så glad att äta korv till middag.
Äter i regel bara isterband. Tycker inte om falukorv.
Jag är inte glad i korv.
Äter aldrig korvrätter.
Äter aldrig korvrätter.
Dock ej varmkorv. Det äter man i korvlådan på stan.
Äter aldrig köttfärsrätter.
För mycket korv.
Ibland är korven seg.
Ej prinskorv - den är lite torr.
Skinnet tjockt.
Skulle önska småländsk isterband.
Har ej svarat.
Klarar inte att äta skinnet och ser inte att få bort det.
Mycket olika.
Ibland upptorkat, särskilt specialkost.
Vet ej.
Äter sällan korvrätter när det serveras mycket bra.
Äter aldrig korvrätter.
Äter aldrig korvrätter.
Inte så förtjust i korv.
För mycket isterband. Svårt att få av skinnet.
Ihop med ris går det bra.
Har ej svarat.
Äter aldrig korvrätter.
För välstekt.
Vad tycker du om de fiskrätter som serveras?

Namn

Antal

%

A. 1 - Mindre bra

4

3,4

B. 2

3

2,5

C. 3

8

6,8

D. 4

11

9,3

E. 5

27

22,9

F. 6

31

26,3

G. 7 - Mycket bra

34

28,8

118

100

Total
Svarsfrekvens
91,5% (118/129)

Äter aldrig fiskrätter.
Det kan serveras mer fisk.
Äter aldrig fiskrätter.
Skulle gärna se att det serveras fisk flera gånger i veckan.
Suveränt.
Tycker mycket om fisk, det mesta är gott.
Äter aldrig fiskrätter.
Gott.
Fisken är för lite stekt.
Äter aldrig fiskrätter.
Gärna fiskgratänger.
För lite fisk.
Äter aldrig köttfärsrätter.
Skulle vilja att torsk serverades oftare.
Har ej svarat.
Stekt salt sill är gott.
Äter aldrig fiskrätter.
Sill, strömming, spätta bra.
Smaklösa. Någon gång ätbart.
Dålig variation.
Smaklöst.
Samma med fiskrätter.
För mycket panering.
Tycker bäst om stekt lax, fiskgratäng, sprödbakad fisk o.s.v.
Hårt stekt.
Hård stekyta.
Vad tycker du om den kokta potatisen som serveras?

Namn

Antal

%

A. 1 - Mindre bra

9

7,4

B. 2

8

6,6

C. 3

5

4,1

D. 4

20

16,5

E. 5

28

23,1

F. 6

23

19

G. 7 - Mycket bra

28

23,1

121

100

Total
Svarsfrekvens
93,8% (121/129)

Vill ha stekt.
Gärna lite mjukare.
Äter aldrig kokt potatis.
Ofta hård. Gillar mjöliga bättre. Är van att koka dem länge.
Potatisen har inte varit bra alltid, ibland hård, lite skinnig.
Gott.
Det är svårt - ibland är de lite hårda - ofta hård yta, mjuk inne i.
Ofta "skinn" på.
Skinnig.
Usel. Betyg minus 0,0. Bedömningen beror inte på kökspersonalen utan beror på råvaran innan den kom till Dalbo. STÄLL
KRAV PÅ ODLARE OCH INDUSTRI. För ca 40 år sedan annonserades sådan här potatis till militären eller foderpotatis till
grisuppfödning.
Äter aldrig köttfärsrätter.
Får inte vara regumerade.
Vi mosar alltid potatis till denna kund. Svårt att säga för henne om den är hård eller inte.
Ibland dåligt kokta. Ibland för kokta.
Dåligt stekt.
Ibland lite rå.
Förebrar potatismos.
Hår, som ett skinn på potatisen.
Kanon. Snyggt kokat!
Kokt potatis är mycket bra.
Äter aldrig kokt potatis.
Dålig kvalité/skinnig.
Ibland skinn på kokta potatisen. Verkar ha stått färdig länge.
Den har en hård yta som inte är god.
Ojämn.
Ibland mycket hårda.
Inte saltad när de kokas.
Vad tycker du om råkost och sallader som serveras?

Namn

Antal

%

2

1,8

B. 2

6

5,5

C. 3

11

10

D. 4

17

15,5

E. 5

14

12,7

F. 6

23

20,9

G. 7 - Mycket bra

37

33,6

110

100

A. 1 - Mindre bra

Total
Svarsfrekvens
85,3% (110/129)

Äter aldrig råkost och sallad.
Äter aldrig råkost och sallad.
Tycker om rivna, hela + finfördelade morötter.
Äter aldrig råkost och sallad.
Äter aldrig råkost och sallad.
Ojämn kvalitét.
Har ej svarat.
Alla tiders.
Tycker om sallad. Det mesta är gott. Fräch och fin.
Äter aldrig råkost och sallad.
Lite mer att välja på borde vara bra.
Gott.
Ibland tar salladen slut - det är tråkigt.
Gärna grönsallad.
Bra men för lite, mera grönsaker.
Mera sallad.
Äter hellre kokta grönsaker.
Kan vara mera sallad.
För lite grönsallad.
En del dagar mera variation.
Äter aldrig köttfärsrätter.
Finns inte så mycket att välja på.
Nej fy!
Underbart.
Svårt att tugga.
Gillar ej rårivna morötter, fastnar i tänderna.
Hon kan inte äta så mycket råkost.
Äter aldrig råkost och sallad. Äter inte morötter.
Vitkål gillar jag inte, grönsaker går bra. Även rivna morötter går bra.
Är inte så mycke för råkost men gillar rivna morätter.
För många blandningar.
Äter aldrig råkost och sallad. Tycker inte om sallad, råkost ibland.
Mycket hopplock, som inte barnen gillar.
När det serveras råkost och sallader är det också bra.
Äter ALLTID råkost. Mera råkost, enformigt med bara rivna morötter. Gärna wook-grönsaker också.
Mer rårivna morötter!
Äter inte det så ofta.
Äter aldrig råkost och sallad.
Vissa saker är goda, andra kan man tröttna på.

Äter aldrig råkost och sallad.
Vissa dagar bra, andra mindre bra. När det bara är burkar som öppnats är det sämre.
Äter aldrig råkost och sallad.
Vad tycker du om varma soppor som serveras?

Namn

Antal

%

A. 1 - Mindre bra

1

0,8

B. 2

7

5,8

C. 3

12

10

D. 4

14

11,7

E. 5

21

17,5

F. 6

36

30

G. 7 - Mycket bra

29

24,2

120

100

Total
Svarsfrekvens
93% (120/129)

Äter oftast alternativ mat.
Äter helst inte soppa. Äter då alternativ mat om det finns.
Från soppa till soppa.
Alla är suveräna.
Är väl ingen soppvän precis. Grönsakssoppa, ärtsoppa och fisksoppa är bäst.
Bra.
Har ej svarat.
Ibland är de lite salta.
Beroende på vem som lagar.
Alltid goda.
Ej fisksoppa.
Då jag tycker om ärtsoppa med fläsk samt kött och grönsakssoppa.
Önskar att sopporna skulle vara lite "matigare".
Tycker inte om råa grönsaker. Inte ärtsoppa.
Har ej svarat.
Tycker inte om fisksoppa.
Äter aldrig varma soppor.
Fisksoppa och köttfärssoppa goda. Ängamat och korvsoppa ingen som gillar.
Vet ej.
De gånger som soppor serveras är de goda.
Har ej svarat.
Äter aldrig varma soppor.
Frånsett Skillingesoppan som är mycket god.
Äter aldrig varma soppor.
Fisksoppan bäst.
Vad tycker du om de efterrätter som serveras?

Namn

Antal

%

A. 1 - Mindre bra

1

0,8

B. 2

1

0,8

C. 3

5

4,2

D. 4

15

12,6

E. 5

22

18,5

F. 6

41

34,5

G. 7 - Mycket bra

34

28,6

119

100

Total
Svarsfrekvens
92,2% (119/129)

Äter bara när det är lite "lyxigare" och dom är jättegoda.
Äter aldrig efterrätter. Äter bananer.
Äter aldrig efterrätter.
Tycker om goda efterrätter. Gärna lite mera.
Äppelmos och mjölk är kanske ingen efterrätt.
Äter frukt ibland.
Lite försiktig med efterrätter. Gärna kräm och mjölk.
Äter sällan efterrätt. Men de få gånger jag gör det så har det varit bra (gott).
Bra.
Äter aldrig efterrätter.
Gårdagens dessert god (aprikoser mer bakströssel och vispgrädde).
Äter aldrig efterrätter.
Kräm och soppa för ofta.
Ofta krämer och soppa.
Äter aldrig efterrätter.
Fruktsoppa, kräm och mjölk är bra.
Äter aldrig efterrätter.
Glass är gott.
Soppor och kräm (fruktkräm).
Allt gott och bra.
Har ej svarat.
Tycker inte om kräm.
Äter bara när det är soppa. Barnen väljer gärna frukt.
Äter ej det, men Per gillar det!
Har ej svarat.
Varierande och goda efterrätter.
Ibland smaklöst.
För mycket kräm.
Grädde till förhöjer smaken på krämen.
Ibland går de inte att äta.
Vad anser du om kryddningen av maten?

- Salt
Namn

Antal

%

A. Mer

29

27,6

B. Mindre

3

2,9

C. Lagom

74

70,5

106

101

Total
Svarsfrekvens
81,4% (105/129)

- Kryddor
Namn

Antal

%

A. Mer

31

26,1

5

4,2

B. Mindre
C. Lagom
Total

84

70,6

120

100,8

Svarsfrekvens
92,2% (119/129)

Hur upplever du måltidsmiljön?

Namn

Antal

%

A. 1 - Mindre bra

2

1,7

B. 2

3

2,6

C. 3

5

4,3

D. 4

18

15,5

E. 5

25

21,6

F. 6

33

28,4

G. 7 - Mycket bra

30

25,9

116

100

Total
Svarsfrekvens
89,9% (116/129)

Kunde vara trevligare.
Vi har kul vid vårat bord.
Önskar lugnare vid matbordet.
Äter i lägenheten. Behöver hjälp.
Lite oroligt i matsalen, ganska mycket sorl.

Ej så bra för de boende på grund av hög ljudvolym från dagisbarnen. Långa köer blir stressigt för de boende.
BRA.
Har ej svarat.
Det är stökigt när barnen stökar runt - högljudda.
Tråkig!
Lugnt! "Om bara inte kärringarna råkar i luven på varandra"
För tyst.
Mer pedagogiskt.
Jag vet inte.
Äter oftast i min lägenhet.
Äter för det mesta hemma.
Jag hör dåligt så jag kan inte vara med i samtalet vid måltiderna.
Har ej svarat.
Helt ok!
Har ej svarat.
Äter hemma i lägenheten.
Äter i bostaden.
Kunde vara hemtrevligare. Litet mörkt.
Trevlig stämning vid bordet.
Äter i lägenheten.
För stora bord.
Kan diskuteras.
Äter aldrig i matsalen.
Vad tycker du om porslin, bestick och glas till vardags (trevliga och praktiska)?

Namn

Antal

%

A. 1 - Mindre bra

1

0,8

B. 2

1

0,8

C. 3

3

2,5

D. 4

19

15,6

E. 5

21

17,2

F. 6

39

32

G. 7 - Mycket bra

38

31,1

122

100

Total
Svarsfrekvens
94,6% (122/129)

Vitt och rent.
Bara man kan äta på dom blir det bra.
Bra.
Har ej svarat.
Ibland upplever jag att det finns som en knottrig yta på främst bestick.
Har ej svarat.
Porslin bra, bestick halvbra, glas bra.
Bra diskat!
Mera färg.
Funktionellt bra.
Vad tycker du om porslinet mm till högtider och helger? ("finporslinet")

Namn

Antal

%

A. 1 - Mindre bra

0

0

B. 2

1

1

C. 3

1

1

D. 4

7

6,9

E. 5

8

7,8

F. 6

26

25,5

59

57,8

102

100

G. 7 - Mycket bra
Total
Svarsfrekvens
79,1% (102/129)

Har aldrig ätit på finporslinet
Har aldrig ätit på "finporslinet".
Har aldrig ätit på "finporslinet".
Förstår ej frågan.
Trevligt med färg ibland.
Tycker det är trevligt med lite ut över det vanliga.
Har aldrig ätit på "finporslinet".
Har aldrig ätit på "finporslinet".
Bra.
Har aldrig ätit på "finporslinet".
Vackert.
Har aldrig ätit på "finporslinet".
Har ej tänkt på att det är annat porslin.
Onödigt med annat porslin till helgen.
Har ej svarat.
Roligt när det är dukat vid borden med det fina porslinet.
Har inte bott så länge. Tror inte att hon har ätit med finporslin.
Har aldrig ätit på "finporslinet".
Vet ej.
Har aldrig ätit på "finporslinet".
Har ej svarat.
Har ej svarat.
Finns väl inget finporslin ?
Har aldrig ätit på "finporslinet".
Har aldrig ätit på "finporslinet".
Har aldrig ätit på "finporslinet".
Har ej svarat.
Har aldrig ätit på "finporslinet".
Har aldrig ätit på "finporsliner".
Har aldrig ätit på "finporslinet".
Trevligt dukat.
Bra med porslin.
Har aldrig ätit på "finporslinet".
Har aldrig ätit på "finporslinet".
Har aldrig ätit på "finporslinet".
Vad tycker du om kökspersonalens service och bemötande vid måltiderna? (Frågan gäller dig som äter i
restaurangen och serveras av kökspersonalen)

Namn

Antal

%

A. 1 - Mindre bra

1

1

B. 2

0

0

C. 3

0

0

D. 4

12

11,9

E. 5

8

7,9

F. 6

28

27,7

52

51,5

101

100

G. 7 - Mycket bra
Total
Svarsfrekvens
78,3% (101/129)

Har ej svarat.
Äter ej i matsalen.
Mycket bra.
Personalen är toppenbra. Dom är alltid trevliga.
Bra.
Känner av att vissa i kökspersonalen verkar känna sig väldigt stressiga.
Det tar för lång tid.
Har ej svarat.
Nu är det lugnt och bra. Under renoveringen var det lite tjafsigt av en person.
Ibland upplever jag att viss personal är lite kort (arg), upplever att de som inte lagar mat ej vet vilken rätt som serveras.
Någon personal kan vara vresig.
Har ej svarat.
Har ej svarat.
Har ej svarat.
Har ej svarat.
Har ej svarat.
Har ej svarat.
Har ej svarat.
Har ej svarat.
Har ej svarat.
Har ej svarat.
Har ej svarat.
Bra för det mesta.
Har ej svarat.
Har ej svarat.
Äter sällan i restaurangen, men det händer ibland.
Träffar dem sällan.
Maten kommer från ett annat kök.
Träffar den inte så mycket.
Beroende på vem som jobbar, ok mot oss, men stämningen verkar inte alltid bra.
Har ej svarat.
Har ej svarat.
Servering vid disken.
Kunde vara kvar under hela måltiden och inte försvinna efter en stund.
Eftersom vi serveras av vårdpersonalen är detta svårt att svara på.
Träffar ej dem.
Vad tycker du om vårdpersonalens service och bemötande vid måltiderna?

Namn

Antal

%

A. 1 - Mindre bra

2

1,8

B. 2

1

0,9

C. 3

2

1,8

D. 4

7

6,2

E. 5

11

9,7

F. 6

27

23,9

63

55,8

113

100

G. 7 - Mycket bra
Total
Svarsfrekvens
87,6% (113/129)

Önskar att de skall lyssna lite bättre.
Har inte så mycket behov av hjälp.
Bra.
Har ej svarat.
Har ej svarat.
Är själv vårdpersonal.
Har ej svarat.
Har ej svarat.
Har ej svarat.
Bra för det mesta.
Får in maten på en bricka för det mesta.
De är toppen.
För egen del - har ingen vård. Betyg 2 för de som behöver.
Vet ej.
Väldigt dålig.
Berörs ej.
Vissa personer kunde få bättre tillsyn.
Kunde vara kvar under hela måltiden och inte försvinna efter en stund.
Springer och passar på oss jättebra. Mycket vänliga.
Önskvärt med någon slags "värdinna".
Hjälpsamma och trevliga.
Obefintlig.
Är veckomatsedeln tydlig/synlig?

Namn

Antal

%

A. 1 - Mindre bra

3

2,5

B. 2

5

4,2

C. 3

7

5,9

D. 4

17

14,4

E. 5

16

13,6

F. 6

40

33,9

G. 7 - Mycket bra

30

25,4

118

100

Total
Svarsfrekvens
91,5% (118/129)

Har ej svarat.
Vet ej.
Den kommer sent ibland men det är tydlig.
Matsedeln kommer ut för sent till de boende vissa månader. Bra att de sitter ihop med månadsbladet.
Bra.
Är ofta förra veckans. Det finns inte alltid några matsedlar i lådan. Dagens rätt skrivs på tavlan väldigt sent innan lunch.
Inte intressant.
Behövs inte.
Men det är inte viktigt!
Läser ej på den.
Har ej svarat.
Ser dåligt.
Ser dåligt.
För det mesta.
P.g.a. synfel.
P.g.a.att min syn är så dålig ser jag inte matsedeln.
Ser väldigt dåligt och har svårt att se även väldigt stora bokstäver.
Funkar bra!
Bör synas bättre.
Mattiderna kunde stå med på matsedeln.
Vi får månadsblad där det framkommer tydligt vad vi får att äta.
Gärna alternativ.
Lite smått.
Läser aldrig den.
Upplever du matglädje?

Namn

Antal

%

A. 1 - Mindre bra

1

0,8

B. 2

2

1,6

C. 3

5

4,1

D. 4

14

11,5

E. 5

31

25,4

F. 6

39

32

G. 7 - Mycket bra

30

24,6

122

100

Total
Svarsfrekvens
94,6% (122/129)

Ja ibland.
Bra.
Har ej svarat.
Har ej svarat.
Har ej svarat.
En del är gott. Vill ha halva portioner. Miljö och bemötande är bra.
Det kan växla, inte glad jämt.
Vi skämtar en del så då blir det kul!
Har ej svarat.
Har ej svarat.
Stämningen i matsalen är mycket god och jag trivs mycket bra vid bordet.
Vilken är din favoriträtt? Huvudrätt
Fisk
Räksoppa
Revben.
Fläskkotlett.
Stekt rödspätta, kokt potatis och kall sås.
Kroppkakor och lever.
Många rätter.
Äter allt som jag får.
Vet ej - gillar mat.
Mört snitzel.
Tycker om soppa upplever det som praktiskt.
Vet ej - all mat god!
Väldigt mört kött. Fisk.
Lax.
Soppa.
Kroppkakor och fisk.
Fläskkotlett.
Fläskkotlett.
All mat.
Kroppkakor.
Stekta revben.
Lax.
Varma soppor. Kan äta detta sju dagar i veckan.
Vanliga välstekta fläskkotletter .
Tycker om det mesta. Kötträtter är ett plus.

Fisk.
Lax (och all sorts fisk).
Kroppkakor.
Fläskkotletter.
Fisk
Kött. Fisk.
Raggmunk.
Allt.
Kåldolmar.
Kroppkakor.
Fläskpannkaka.
Raggmunk.
Kroppkakor.
Äter allt.
Fiskrätter - Mera fisk tack.
Raggmunk med fläsk.
Flera.
Gratänger.
Potatis, kött, sås, sallad (grönsallad)
Stekt fisk. Janssons.
Kroppkakor.
Kroppkakor.
Kålpudding.
Fisk med kall sås.
Stekt kyckling (mör).
Kroppkakor.
Rotmos och fläsklägg.
Rotmos med fläsklägg.
Flytande föda.
Pannbiff.
Kyckling.
Spagetti
Raggmunk med fläsk.
Allt lika gott.
Äter det mesta.
Fläskkotlett.
Vet inte. Det mesta är gott.
Stekt salt sill.
Fläskpannkaka.
Soppor.
Rotmos och fläsklägg.
Rotmos och fläsklägg.
Raggmunk med fläsk.
Äter allt.
Köttfärslimpa, potatis och sås.
Pepparrotskött, jättegott!!!
Kålpudding.
Kroppkakor.
Lax med sås.
Strömming med potatismos.
Fläsk och potatis.
Raggmunk med fläsk.
Kötträtt och potatis.
Spätta.
Tycker om det mesta.

God tillagad fisk och kött.
Kåldolmar, potatis och sås.
Isterband, potatis och sås.
All fisk.
Fisk.
Raggmunk med fläsk.
Kålpudding.
Köttbullar, sås och potatis.
Vitlöksspäckad grillad knubbsäl.
Potatis och något till detta.
Kålpudding.
Korvrätter.
Ragger och fläsk.
Gräddstuvad lever + mycket mer...
Allätare
Herrgårdskyckling.
Jansons Frestelse.
Potatis och fläsk.
Kalops.
Raggmunk, fläskkotlett, kåldolmar, kroppkakor.
Kroppkakor.
En mör stek med god sås och legymer.
Köttfärs med ädelost.
Varm sås - kött.
Fisk och potatismos.
Soppa, kött.
Allt.
Köttfärslimpa.
Makaroner och köttfärssås.
Vill bara ha sill.
Vilken är din favoriträtt? Efterrätt
ostkakak
Cheesecake, pannacotta.
Jordgubbar med grädde.
Ris á la Malta.
Pannacotta.
Bananer.
Kräm.
Äter frukt.
Vet ej - gillar mat.
Vet ej.
Vet ej - aldrig tänkt på!
Glass, soppa eller kräm, det som finns.
Glass, soppa och grädde med paj.
Soppor.
Soppa.
Ostkaka med grädde och sylt.
Ostkaka med grädde.
Ostkaka.
Ostkaka med grädde och jordgubbssylt.
Jordgubbar, chokladkaka.
Apelsinsoppa.
Fruktsallad med lätt vispad grädde.

Fruktsallad.
Fruktkompott.
Blåbärspaj och vaniljsås.
Kräm.
Kräm.
Allt.
Ostkaka.
Allt.
Jordgubbar med grädde.
Ostkaka.
Fruktsoppa.
Fruktkräm.
Allt.
Allt med choklad.
Fruktsallad med grädde.
Chokladpudding.
Flera.
Glass, lingon och mjölk.
Äter ej efterrätt.
Inte viktigt!
Marängsviss.
Ostkaka.
Ananaspaj.
Pannacotta.
Chokladpudding.
Ris á la Malta.
Pajer med vaniljsås.
Ostkaka.
Nyponsoppa.
Glass.
Fromage
Pannkakor.
Ris á la Malta.
Ostkaka.
Nyponsoppa och grädde.
Tycker det mesta är gott.
Soppa med mjölk på.
Glass, frukt och vispgrädde.
Tycker om de flesta.
Fromage.
Allt är gott.
Marängswiss.
Glass.
Glass med chokladsås.
Paj med vaniljsås.
Paj med vaniljsås.
Gillar glass.
Ris á la Malta.
Nyponsoppa.
Allt bra.
Fruktkräm.
Tycker om det mesta.
Blåbärskräm med mjölk.
Ostkaka, grädde och sylt.
Äppelpaj med vaniljsås.

Kräm.
Ostkaka, sylt och grädde.
Kräm.
Brylépudding.
Glass
Brylépudding.
Vad som helst.
Pannakotta.
Hemlagad ostkaka.
Fläderpannakotta.
Glass.
Ingen favorit.
Glass och grädde.
Fruktsoppor.
Fruktpajer.
Paj med riktig vaniljsås.
Pannakotta.
Fruktsallad med grädde.
Glass.
Ostkaka.
Jordgubbskräm.
Kräm med grädde.
Glass.
Har du själv svarat på frågorna

Namn

Antal

%

A. Ja, jag har
svarat själv

59

48,4

B. Ja, men jag
har fått
skrivhjälp

60

49,2

3

2,5

122

100

C. Nej, frågorna
har besvarats av
annan person
Total
Svarsfrekvens
94,6% (122/129)

Vem har svarat eller hjälpt dig?

Namn

Antal

%

11

15,7

59

84,3

70

100

A. Anhörig
B. Personal
Total
Svarsfrekvens
54,3% (70/129)

Kommentarer
Mer kroppkakor och raggmunk.
Atmosfären är varm och personalen är underbar.
Personalen är små änglar.
Denna boende äter aldrig i matsalen. Har ej svarat på frågorna.
Det är mycket bra och trivsamt här.
Önskar gärna fläskpannkaka, raggmunk, kroppkakor och rotmos lite oftare. Annars är allt bra.
Oavsett vad ni gör så är maten god!
Vore bra om folk utifrån kommer och äter efter klockan 13.00. Bättre för de boende här på Vilan. Maten är alltid jättegod!
Denna boende äter aldrig i matsalen.
Vi tycker att det är roligt att vi har en bra kock - samt resterande personal. Kul att vi får vara med och tycka till om saker.
Den får duka!
Överlag mycket bra och vällagad mat. En del helger är det lite väl vardaglig mat, och vissa helger mycket festligt.
Se över matsedeln till kvällsmålet.
Personalen som serverar är bra, men en del vill ge mig lite för mycket.
Fråga 3; Har ej svarat.
Hon tycker att all mat är god.
Då jag äter varje dag. God mat. Trevlig personal. Vad kan man önska mer.
Det bästa här är bl.a. att det är som hemlagad mat. Personalen gör sitt allra bästa alltid!!!
Skulle vilja att lättöl ingår i måltiderna.
Mindre portioner med bättre kvalité.
Gärna ett glas öl till maten!
Tycker om all mat, den är jättebra!
Fråga 12; Potatis kokt i saltat vatten.
Tycker att det ska vara mer upplyst i matsalen. Många ser dåligt.
Fråga 12; Varierande gånger.
ROCK N ROLL, ni är grymma.
Finns inget att anmärka på.
Fråga 12; Förslag - kryddställning med olika kryddor.
Stekt salt sill ingen bra mat för oss äldre! Isterband och kroppkakor likaså.
Bra service vid matdisken. Dryckerna borde vara delade i dia/och inte. Alla bör vara glada - både personal och besökare!
Krydda med "Glad varje dag" eller "Livets krydda".
Jag "tycker om" att äta på Mogärde på alla sätt!!
Mindre halvfabrikat önskas.
Trivs mycket bra på Mogärde. Bra stämning och god serviceanda. Lägenheten är mysig och mycket funktionell.
Fråga 2; man och kvinna bor tillsammans = svarat tillsammans.

