Vad tycker du om maten 20
Matdistribution

Namn
A. Brobygården
B. Österliden

Antal

%

15

13,8

8

7,3

39

35,8

D. Nye

2

1,8

E. Österäng

8

7,3

F. Ekebo

9

8,3

G. Dalbo

9

8,3

H. Kvillsfors

11

10,1

I. ej angivit

8

7,3

109

100

Namn

Antal

%

A. Man

42

37,8

B. Kvinna

69

62,2

C. Mogärde

Total
Svarsfrekvens
94% (109/116)

Kön

C. ensamstående
Total
Svarsfrekvens
95,7% (111/116)

Ålder

0

0

111

100

Namn

Antal

%

10

8,7

A. 65år och
yngre
B. 66-75 år

5

4,3

C. 76-85 år

49

42,6

D. > 86 år och
äldre

51

44,3

115

100

Total
Svarsfrekvens
99,1% (115/116)

Vad tycker du om kötträtter typ kalpos, stekar etc ?

Namn

Antal

%

A. 1 - Mindre bra

2

1,8

B. 2

8

7,3

C. 3

8

7,3

D. 4

18

16,5

E. 5

28

25,7

F. 6

25

22,9

20

18,3

109

100

G. 7 - Mycket bra
Total
Svarsfrekvens
94% (109/116)

Äter aldrig kötträtter
Lagom med kryddor
Äter passerat
Svarat 6 och 7
Äter aldrig kötträtter
Segtuggade
Kalopsen är inte god.
Ibland är köttet mycket segt och svårtuggat.
Skivad stek kan vara hård och seg.
Ej färdigstekta.
Lite segt.
Oftast mycket mört kött.
Ej bra tillagat. För lite "riktiga" kokta grönsaker. Ljummen majs + ärtor är helt onödigt att skicka med, då det slängs,
eftersom salladen då består av kall majs + ärtor. Rå kassler är oätlig.
Svårt att äta, skära kött, segt.
Segt kött.
Kött skuret i tunna skivor är ju alltid lite torrt, såsen är god och allt annat kött bra.
Ibland bra och ibland ej bra.
Äter sällan kötträtter.
Har svårt att tugga.
Kokas längre.

Ej kokta.
Levergryta, dillkött och kalops är bäst.
Kalops och dillkött har god sås, men inte övriga kötträtter.
Mera kötträtter.
Tycker om stekar och kalops.
Stek av nöt brukar vara torrt och hårt.
Köttet är hårt och smaklöst.
Segt och osmakligt.
Äter aldrig kötträtter.
Det är bra om köttet är välstekt så det blir mört.
Perfekt variation av menyn men kött är ibland svårtuggad och seg.
För lite sås.
Bra.
Kötträtterna bra och smakrika.
Perfekt variation av menyn men kött är ibland svårtuggad och seg.
Vad tycker du om köttfärsrätter ?

Namn

Antal

%

A. 1 - Mindre bra

2

1,8

B. 2

3

2,8

C. 3

6

5,5

D. 4

13

11,9

E. 5

27

24,8

F. 6

37

33,9

G. 7 - Mycket bra

21

19,3

109

100

Total
Svarsfrekvens
94% (109/116)

Äter aldrig kötträtter
Äter det men är inte så förtjust i köttfärsrätter över huvud taget.
Ekebo; Extra stora och extra fina köttfärs även plommonspäckad!
Köttbullar ALLTID oätliga. Andra rätter bättre.
Mycket goda och vällagade.
Äter sällan köttfärssrätter.
Önskar god sås till! En sås ska rinna, inte stelna som gelé.
Äter aldrig köttfärsrätter.
Färsen innehåller klumpar av köttfärs (obehandlad).
Bra smaksatta.
Äter aldrig köttfärsrätter.
Äter all mat utom lever och bruna bönor.
Lite hårda köttbullar ibland.
Mycket bra och välkryddade.
Vad tycker du om korvrätterna ?

Namn

Antal

%

2

1,9

A. 1 - Mindre bra
B. 2

7

6,6

C. 3

12

11,3

D. 4

25

23,6

E. 5

21

19,8

F. 6

24

22,6

G. 7 - Mycket bra

15

14,2

106

100

Total
Svarsfrekvens
91,4% (106/116)

Ej svarat
För hårt skinn
Äter aldrig kötträtter
Äter aldrig korvrätter,(sällan). Bra när det väl är.
Överlag brukar det vara bra men den kokta korven är inte så god.
Kan i mitt tycke vara för salt.
Falukorden och wienerkorven bra.
Gillar isterband.
Lite enklare rätt.
Är ingen korvälskare.
Dåligt tillagat alldeles för ofta.
Äter sällan korvrätter.
Rå falukorv i grå sås. Smaka den aldrig.
Korv Stroganoff är seg och menlös. Den bör göras på färsk falukorv.
Äter aldrig korvrätter.
Äter aldrig korvrätter.
Ej isterband.
Hellre köttt och fläskkorv än falukorv.
Bra, men om det finns andra saker väljer jag annat fast någon gång går bra.
Hellre kött och fläskkorv än falukorv.
Vad tycker du om de fiskrätter som serveras?

Namn

Antal

%

A. 1 - Mindre bra

3

2,8

B. 2

3

2,8

C. 3

8

7,5

D. 4

20

18,9

E. 5

18

17

F. 6

30

28,3

24

22,6

106

100

G. 7 - Mycket bra
Total
Svarsfrekvens
91,4% (106/116)

Ej svarat
Tycker mycket om fisk, men det ska vara hel fisk, inte geggamojja.
Torsken brukar vara torr.
Goda, lättätna.
Fisken är ofta torr och hård.
Mycket pikant tillagad med skarpsås o.s.v.
Se ovan (betyget).
Dåligt tillagat alldeles för ofta.
Äter aldrig fiskrätter.
Sällan fisk.
Äter inte ofta riskrätter.
För hård stekyta.
Äter aldrig fiskrätter.
Äter aldrig fiskrätter.
Äter aldrig fiskrätter.
Den vita kalla såsen mår jag inte bra av. Jag önskar gräddfil istället!
Fiskrätterna är menlösa och i vissa fall torra.
För lite fisk.
Onödigt med panering, räcker med "doppa" fisken i grovt mjöl.
Varför får man si sällan fisk?
Men tål inte strömming.
Mycket bra och välkryddat.
Men tål inte strömming.
Vad tycker du om den kokta potatisen ?

Namn

Antal

%

A. 1 - Mindre bra

4

3,6

B. 2

8

7,3

C. 3

9

8,2

D. 4

21

19,1

E. 5

22

20

F. 6

30

27,3

16

14,5

110

100

G. 7 - Mycket bra
Total
Svarsfrekvens
94,8% (110/116)

Ej svarat
Ibland är den knappast kokt
Äter aldrig kokt potatis
Potatisen är så olika. Hård ibland men bra ibland.
Är ibland hård på ytan.
Äter inte potatis så ofla då jag är diabetiker.
Har varit bra, numera minde bra.
Sällan färdigkokta.
Ibland mindre bra, ibland bättre.
Alltid god varm mat vid leverans.
Så där, är ett stort problem.
Usel
Kan vara hård.

Ibland hårda i mitten.
Blöt.
Ej välkokta.
Ofta dåligt kokade.
Ibland är den bättre.
Potatisen är hård och smaklös.
Nästan alltid kokt potatis - enahanda. Variation med klyftpotatis, gratäng och ris önskvärt.
Potatisen är hård och smaklös.
Den äter jag inte.
Potatismos på pulver är ingen höjdare.
Får mos p.g.a. tuggproblem.
Bra för att vara packad.
Jag vill gärna ha "arbetad" potatis t.ex. raggmunk, jansson, potatisplättar...
Den är hård. Äter potatismos.
Den är bra.
Dåligt kokta ibland.
Vad tycker du om råkost/sallad som levereras ?

Namn

Antal

%

A. 1 - Mindre bra

6

6,4

B. 2

4

4,3

C. 3

12

12,8

D. 4

17

18,1

E. 5

15

16

F. 6

24

25,5

G. 7 - Mycket bra

16

17

Total

94

100

Svarsfrekvens
81% (94/116)

Jag vill helst ha rårivna morötter och jag vill ha finmalen råkost. Äter aldrig råkost idag.
Ej svarat
Får ej äta
Äter aldrig råkost. Tycker inte om sallad. Frukt istället.
Rivna morötter för torra
För start vinäger
Äter aldrig råkost och sallad.
Varierar dock mycket - den med mest rivna morötter ej så bra.
Äter aldrig råkost och sallad.
Äter aldrig råkost och sallad.
Ibland bra grönsaker och tomater.
Garnerad med kärnfria vindruvor, fårost o.s.v. Även annan fruktbilaga förekommer.
Äter aldrig råkost och sallad.
Vill gärna ha mer.
Äter aldrig råkost och sallad.
Äter aldrig råkost och sallad.
Usel. För ofta: egendomliga blandningar.
Äter aldrig råkost och sallad.
Vill gärna ha mer råkost.
Har ej svarat.

Gillar ej sallader.
Äter aldrig råkost och sallad.
Äter aldrig råkost och sallad.
Äter aldrig råkost och sallad.
Har svarat betyg 3 angående råkost och betyg 5 angående sallad. Ärtor, morötter, ris är bra, andra sorter inte bra t.ex.
tomater, bruna linser? vita stuv.?
Ofta får vi råa morötter, majs och gröna ärtor. Detta är stoppande för magen, som många har besvär med.
Äter sällan råkost och sallad.
Den är ofräst och indränkt i vinäger.
Omväxlande och bra.
Helst råkost.
Äter aldrig råkost och sallad.
Finrivna morötter är saftigt och gott.
Jag uppskattar edra sallader.
Tycker inte om kryddor.
Helst råkost.
Vad tycker du om varma soppor ?

Namn

Antal

%

A. 1 - Mindre bra

2

1,9

B. 2

4

3,9

C. 3

9

8,7

D. 4

21

20,4

E. 5

26

25,2

F. 6

28

27,2

13

12,6

103

100

G. 7 - Mycket bra
Total
Svarsfrekvens
88,8% (103/116)

Äter aldrig varma soppor
Ej svarat
Ibland för mycket salt
För mycket salt
Äter aldrig varma soppor, (sällan). Skillingesoppan är väldigt god.
Har ej svarat.
Äter aldrig varma soppor
Vill ha dem riktigt varma och ej så salta.
Äter aldrig varma soppor.
God smaksatt.
Äter aldrig varma soppor.
För små portioner. Smörgås räcker ej. Råkost borde ingå, alltså "riktig" råkost eller sallad.
Jättegoda.
De soppor som är "hemlagade" är mycket bra, inte de som är halvfabrikat.
Endast fisksoppan är bra.
Ärtsoppan utsökt.
Alltid kalla.
De innehåller för mycket kött, korv eller fiskbitar, men för få grönsaker.
Har ej svarat.
Har ej svarat.

De är för tunna.
Sopprätterna är nästan bäst av maträtterna.
Ärtsoppa väldigt god!
Äter aldrig varma soppor.
Ej ärtsoppa.
Är inte så glad åt soppa.
Äter aldrig varma soppor.
Mycket smakrika.
Ibland dåligt varma.
Vad tycker du om de efterrätter ?

Namn

Antal

%

A. 1 - Mindre bra

1

1

B. 2

1

1

C. 3

3

2,9

D. 4

13

12,4

E. 5

24

22,9

F. 6

31

29,5

G. 7 - Mycket bra

32

30,5

105

100

Total
Svarsfrekvens
90,5% (105/116)

Svarat 3 och 5
För små
Äter aldrig krämmer och soppor. Kakorna är däremot bra.
Har ej svarat.
Tar lika gärna ett äpple eller apelsin efter maten.
Det är kräm för ofta.
Vill gärna ha friska i smaken. Krämerna är ibland "sega". Mjölk krävs.
Beroende på vad det är.
Rikligt, ofta grädde med mindre fett som är bra, även vanilj förekommer.
Tycker ej om kanel i dessert.
Mycket, mycket för söta. Vore bättre med mjölkpaket eller dricka istället.
Äter aldrig efterrätter.
Äter aldrig efterrätter. Får god frukt varje dag.
Får frukt.
Överlag bra.
De egentillagade är bäst.
Äter aldrig efterrätter. Ibland äter jag efterrättem dagem därpå. Obs; Kastar igen mat.
Varför serveras bara en kaka som efterrätt ibland?
Mindre bra om torra kakor.
För mycket kräm och kompotter. Blåbär alldeles för ofta.
De är smarriga.
Kallas exempelvis en liten sockerkaksbit för efterrätt?
Inte så förtjust i kakor till efterrätt.
Ibland för söta.
Enformigt med mycket kräm.
Hellre mer soppor och kräm än konserver och grädde.
Är inte så glad åt sötsaker.

Edra krämer uppskattar jag liksom andra med kaka och grädde.
Hellre mer soppor och kräm än konserver och grädde.
Vad anser du om kryddningen av maten?

- Salt
Namn

Antal

%

A. Mer

26

27,7

B. Lagom

54

57,4

14

14,9

94

100

C. Mindre
Total
Svarsfrekvens
81% (94/116)

- Kryddor
Namn

Antal

%

A. Mer

30

29,4

B. Lagom

62

60,8

C. Mindre

10

9,8

102

100

Total
Svarsfrekvens
87,9% (102/116)

Vad tycker du om att välja på två alternativa rätter?

Namn

Antal

%

A. 0 - Mindre bra

1

1,8

B. 1

0

0

C. 2

0

0

D. 3

0

0

E. 4

2

3,6

F. 5

4

7,3

G. 6

14

25,5

H. 7 - Mycket bra

34

61,8

Total

55

100

Svarsfrekvens
47,4% (55/116)

Räcker med en varierad kost jämt.
Har inte möjlighet att välja
Har inte möjlighet att välja
Har inte möjlighet att välja
Ej svarat
Har inte möjlighet att välja
Har inte möjlighet att välja
Har inte möjlighet att välja
Äter vegetariskt, kan ej välja
Har ej svarat.
Har inte möjlighet att välja.
Har inte möjlighet att välja.
Har inte möjlighet att välja.
Har inte möjlighet att välja.
Det hade varit trevligt om det även var 2 olika efterrätter.
Har ej svarat.
Har inte möjlighet att välja.
Har inte möjlighet att välja.
Har inte möjlighet att välja. Tyvärr.
Har inte möjlighet att välja.
Finns ej valmöjlighet på matsedel från Emmagården.
Har ej svarat.
Har inte möjlighet att välja.
Har inte möjlighet att välja.
Har inte möjlighet att välja. Oftare kroppkakor föreslås.
Har inte möjlighet att välja. Jag önskar verkligen att man skulle få välja på 2 rätter.
Har inte möjlighet att välja.
Har inte möjlighet att välja.
Har inte möjlighet att välja.
Har inte möjlighet att välja.
Har inte möjlighet att välja.
Har inte möjlighet att välja.
Men skillnaden är minimal, då de flesta rätterna är ganska usla.
Har inte möjlighet att välja.
Har inte möjlighet att välja.
Har inte möjlighet att välja.
Har ej svarat.
Har inte möjlighet att välja.
Har inte möjlighet att välja.
Har inte möjlighet att välja.
Har inte möjlighet att välja.
Har inte möjlighet att välja.
Har inte möjlighet att välja.
Har inte möjlighet att välja.
Har inte möjlighet att välja.
Har ej svarat.
Har inte möjlighet att välja. Äter det jag tycker om, resten lämnar jag.
Har inte möjlighet att välja.
Finns inte att välja.
Har inte möjlighet att välja.
Har inte möjlighet att välja.
Har inte möjlighet att välja.
Har inte möjlighet att välja.
Har inte möjlighet att välja.
Har inte möjlighet att välja.

Har inte möjlighet att välja.
Har inte möjlighet att välja.
Har inte möjlighet att välja.
Det är mycket bra.
Vad tycker du om förpackningar som maten levereas i?

Namn

Antal

%

A. 1 - Mindre bra

6

5,5

B. 2

9

8,3

C. 3

3

2,8

D. 4

15

13,8

E. 5

20

18,3

F. 6

26

23,9

G. 7 - Mycket bra

30

27,5

109

100

Total
Svarsfrekvens
94% (109/116)

För svåra att öppna!
Svåra att få av plasten
Helt ok. Lägger upp maten på tallrik. Skulle aldrig äta direkt ur förpackningarna.
Det blir mycket att lämna till återvinning.
Saknar höger hand. Får hjälp med att öppna förpackningarna.
Förpackningarna är svåra att öppna.
Osäker om värmning i micron som jag nyligen fått. Också svårighet att bli av med dem.
Har ej svarat.
Bra
Man blir så kladdig om fingrarna när man ska dra av plasten.
Ingen åsikt om.
God sorterad, alltid grönsaker och sallad.
Lite svåra att öppna ibland.
Svåra att öppna.
Usla. Usla. Usla och svåröppnade, skrymmande sopor.
Svåröppnade.
Får ej förpackad mat.
Bara en sak; Kraften i fingrarna räcker ibland inte till att öppna.
Mycket svårt att öppna förpackning.
Svåra att öppna.
Svåra att öppna. Krävs en kniv.
Äter direkt ur förpackningen för att slippa disk.
Inte så aptitlig.
De är svåra att öppna.
Ofta för svåra att öppna, annars bra.
I vissa fall svår att öppna.
Finns det något alternativ?
Ibland svåra att öppna.
Mycket besvärliga att öppna utan att spilla. Tar stor plats i soporna.
De nuvarande förpackningarna fungerar bra.
Plasten sitter hårt.
Ingen klagan.

Behöver inte öppna dem själv. Det gör hemtjänsten, och de tycker att det kan vara besvärligt.
Svårt dra av plasten. Plasten skör ibland.
Vad tycker du om personalens service och bemötande vid leverans av måltiden?

Namn

Antal

%

A. 1 - Mindre bra

0

0

B. 2

0

0

C. 3

0

0

D. 4

3

2,7

E. 5

4

3,6

F. 6

34

30,6

70

63,1

111

100

G. 7 - Mycket bra
Total
Svarsfrekvens
95,7% (111/116)

Ibland har man lite för bråttom.
Bra
Blivit bättre sista månaderna.
Mycket rutinerad och uppmuntrade.
Detta varierar väldigt mycket. En del är JÄTTEBRA, en del obeskrivligt okunniga, lindrigt uttryckt.
Har svarat; ?
Alla är jättetrevliga, hjälpsamma och försöker göra det bästa.
Inget att klaga på.
Personalen är hjälpsam och tar av plasten på förpackningarna.
Utmärkt bra på alla vis!
De är trevligag och säger alltid något vänligt.
Bra.
De är trevliga och säger alltid något vänligt.
Sitter du ensam och äter?

Namn
A. Ja
B. Nej
Total

Antal

%

89

78,1

25

21,9

114

100

Svarsfrekvens
98,3% (114/116)

Har du önskemål om att äta tillsammans med andra i en gemensam "lokal"?

Namn
A. Ja
B. Nej
Total

Antal

%

12

11,5

92

88,5

104

100

Svarsfrekvens
89,7% (104/116)

Vid vilken tid levereras måltiden för det mesta?

Namn

Antal

%

A. före 12.30

28

24,8

B. 12.35-13.00

57

50,4

C. 13.05-13.30

21

18,6

D. 13.35-14.00

6

5,3

E. efter 14.05

1

0,9

113

100

Total
Svarsfrekvens
97,4% (113/116)

När äter du den levererade måltiden för det mesta?

Namn

Antal

%

A. direkt när
maten kommer

98

89,1

B. efter 1 timme

7

6,4

C. efter 2 timmar

1

0,9

D. väntar längre
än 2 timmar

4

3,6

110

100

Total
Svarsfrekvens
94,8% (110/116)

Är veckomatsedeln tydlig?

Namn

Antal

%

A. 1 - Mindre bra

2

2

B. 2

1

1

C. 3

0

0

D. 4

1

1

E. 5

11

11

F. 6

33

33

G. 7 - Mycket bra

52

52

Total

100

100

Svarsfrekvens
86,2% (100/116)

Får ingen veckomatsedel
Har dålig syn
Har ej svarat.
Får ingen veckomatsedel.
Jag skulle vilja att jag fick ett eget exemplar av alternativlistan. Där står det t.ex. om det är potatis, vilken sås o.s.v.
Får ingen veckomatsedel.
Får ingen veckomatsedel.
Bra
Bra matbeskrivning.
Får ingen veckomatsedel. Jag får ej veckomatsedel utan flerveckorsmatsedel.
Får ingen veckomatsedel.
Svårt att läsa.
Den är tydlig men vi tar ju mat varannan dag. Får därför ingen alla veckor.
Får ingen veckomatsedel.
Får ingen veckomatsedel ibland.
Svårt att läsa liten text.
Vet ej.
Synskadad, så jag vet inte.
Skriv inte bara "stekt fisk" utan vilken sorts fisk det gäller.
Inte alltid bra.
Får ingen veckomatsedel.
Bra.
Den är tydlig och bra.
Upplever du matglädje?

Namn

Antal

%

A. 1 - Mindre bra

0

0

B. 2

4

3,7

C. 3

6

5,6

D. 4

11

10,3

E. 5

36

33,6

F. 6

25

23,4

G. 7 - Mycket bra

25

23,4

107

100

Total
Svarsfrekvens
92,2% (107/116)

Är sällan hungrig
Har ej svarat.
Min matglädje har avtagit med stigande ålder.
Bra
Är allätare och matglad.
Har ej svarat.
Min egenmiljö. Maten usel. Dåliga förpackningar, svåröppnade förpackningar. Mycket sopor. Varierande bemötande.
Matglädjen avtar med åren.
Inget speciellt.
Beror på dagsformen och aptiten.
Maten saknar karaktär. Hemtjänskpersonalen som är hos mig när jag äter samtalar endast med varandra - jag kommer
inte in i samtalet.
Tråkigt att äta ensam.
Bra.
Den är inte så bra men bemötande och miljö är bra.
Vilken är din favoriträtt? Huvudrätt
Köttgryta
Kött och potatis
Kålpudding
Köttbullar och makaroner
Har svarat; ?
Kött och potatis
Flera
Inget speciellt
Jansons frestelse
Köttfärssås och makaroner
Ej svarat
Ragger med fläsk
Stek och potatis
Ej svarat
Rotmos och fläsklägg
Kroppkakor
Omelett, räk och champinjon
Sjömansbiff, rotmos.
Fisk i alla former, lax, kalops och dillkött.
Har ej svarat.
Kåldolmar eller stek.

Kroppkakor
Allt
Har ej svarat
Jansons frestelse, prinskorv och köttbullar.
Pannbiff med lök.
Kroppkakor
Har ej svarat.
Har ingen favoriträtt, men gillar grönsaker.
Kalops
Fiskgratäng.
Fiskrätter
Olika
Kroppkakor
Kroppkakor
Fisk och fisksoppa.
Stekt fläsk och löksås.
Fisk
Kyckling, viltstek, soppor.
Köttbullar
Kroppkakor, plommonspäckade rätter.
Soppor
Kalkon
Raggmund och stekt fläsk.
Potatismos, rotmos, korv och köttbullar.
Slottsstek
Kroppkakor
Kåldolmar
Kroppkakor
Har ej svarat.
Av omnämnda mat har jag INGEN favorit. Dum fråga.
Raggmunk
Fläsk
Har ingen.
Köttfärssås
Raggmunk
Kött och potatis.
Köttbitar, köttfärsrätter, kroppkakor och raggmunkar.
Raggmunk, Jansons frestelse.
God fisk.
Makaroner och köttbullar.
Kålsoppa, fläskkotlett, kött och grönsakssoppa.
Köttfärspudding.
Pannbiff och potatis.
Fisk
Fläskpannkaka.
Nr 1=bäst; 1)Fläsk och löksås 2)Köttbullar 3)Rotmos 4)Kålpudding
Lutfisk
Johanssons frestelse.
Fisk
Kött och färsrätter.
Kroppkakor med mycket fläsk och lök.
Sjömansbiff.
Potatismos och strömming.
Ingen särskild.
Kroppkakor, pannkakor med sylt och grädde.

Rotmos och fläsklägg.
Rotmos och köttkorv, lever i leverfärsbiffar.
Lax
Stekt strömming.
Kyckling och potatis.
Raggmunk. Kroppkakor.
Köttbullar och potatis.
Högsbosoppa.
Janssons frestelse.
Allt jag tycker om.
Raggmunk.
Kött, kokt skinka.
Janssons frestelse, köttbullar och potatismos.
Janssons frestelse.
Spätta och potatis.
Fläskkotlett.
Stekt fläsk med löksås.
Pannkakor.
Allt jag tycker om.
Vilken är din favoriträtt? Efterrätt
Kräm
Glass
Kräm, men vill ha mjölk till krämen
Vet inte
Har svarat; ?
Ostkaka med jordgubbskräm
Flera
Olika fruktsoppor
Äppelkaka med vaniljsås
Kräm och mjölk
Ej svarat
ALLT
Allt som är gott
Ej svarat
Ostkaka
Brylépudding
Ostkaka
Äppelkaka med vaniljsås
Marängsviss
Har ej svarat.
Fruktsallad
Ostkaka
Alla
Har ej svarat
Chokladkaka och grädde.
Ostkaka med sylt och grädde.
Ostkaka
Har ej svarat.
Glass
Glass med frukt och bär.
Glasss eller citronfromage.
Allt som inte är kräm eller soppor.
Olika

Äppelkaka och vaniljsås.
Frukt
Päron och grädde.
Ris a la Malta.
Frukt. Glass.
Glass
Chokladpudding
Jordgubbar och grädde.
Marängsviss
Fruktsallad med grädde.
Frukt - soppa - kräm - sallad
Paj med vaniljsås.
Citromfromage
Blylepudding
Konserverad frukt
Bakelse
Har ej svarat.
Glassbägare
Äppelkaka
Glass
Ostkaka
Ostkaka.
Frukt
Glass.
Glass med grädde (tjock).
Persikor och grädde.
Tårtbit.
En god kaka till kaffet.
Frukt och bärsoppor, krämer.
Färska bär och frukter.
Persikor med grädde.
Ostkaka
Frukträtter.
Äppelkaka med vaniljsås.
Ostkaka och sylt.
Frukt med grädde.
Brylépudding.
Krusbärskräm
Hemlagad ostkaka.
Persikor och vissa krämer.
Kräm
Kräm.
Glass.
Fromage
Ris á la Malta.
Blåbärssoppa.
Ostkaka.
Fruktsoppa. Ris á la Malta.
Kräm och mjölk.
Glass.
Ostkaka, jordgubbar.
Ostkaka.
Alla.
Glass.
Hallonkräm eller kompott.

Fruktsoppa, Ris a la Malta.
Har du själv svarat på frågorna

Namn

Antal

%

A. Ja, jag har
svarat själv

53

47,3

B. Ja, men jag
har fått
skrivhjälp

51

45,5

8

7,1

112

100

C. Nej, frågorna
har besvarats av
annan person
Total
Svarsfrekvens
96,6% (112/116)

Vem har svarat eller hjälpt dig?

Namn

Antal

%

A. Anhörig

44

75,9

B. Personal

14

24,1

58

100

Total
Svarsfrekvens
50% (58/116)

Kommentarer
Ensamstående
Ensamstående
Ensamstående
Fråga 18; Har angett tidsintervall 12.35 - 13.30. Tack för maten.
Ensamstående
Ensamstående
Fråga 1; Har svarat Vetlanda. Inte så mycket potatis. Variera med potatismos.
Ensamstående
Ensamstående
Ensamstående. Tack för god mat och alltid vänligt bemötande.
Ensamstående
Ensamstående
Ensamstående
Kön: Har ej svarat. Fråga 12, 24, 25; Har ej svarat.
Ensamstående

Ensamstående
Fråga 18; har svarat "före 12.30" och "efter 14.05". Ensamstående.
Ensamstående
Det framgår ibland inte vilken sorts fisk det är. Ensamstående.
Ensamstående
Fråga 25; god man.
Ensamstående.
Ensamstående
Ensamstående
Ensamstående
I stort sett är maten bra, beror lite på vem av kockarna som har lagat till maten. Är det den yngre killen kanske det inte
alltid är så bra. Ensamstående.
Oftast mycket god mat! Ensamstående.
Enligt min smak är maten för salt och för mycket kryddad. Ensamstående.
Hade tidigare hemleverans men bor numera på korttidsboende och väntar på plats på äldreboende. Ensamstående.
Jag lagar min mat själv. Tar mycket sällan någon matlåda. Jag är mycket nöjd med bemötande som helhet.
Ensamstående.
Ensamstående
Ensamstående
Ensamstående.
Ogillar skorpor, gurka och svårtuggade grönsaker.
Pappa äter alldeles för lite "riktig" mat. Skulle vara bra med nån åtgärd ? för att inte bara kasta maten. (Dotter)
Äter väldigt lite och sparar och sparar. Jag tycker att det vore bra om de fick i sig mer bra mat. Hillevi (dotter).
Eftersom jag inte orkar laga mat själv är jag glad att det här fungerar så bra. Tack! Ensamstående.
Fråga 25; God man. Ensamstående.
Ensamstående.
Fråga 3; Har ej svarat. Vill ej byta till storkök med mattransport ovh uppvärmning. Ensamstående.
Ensamstående
Ensamstående
Ensamstående
Ensamstående
Fråga 20-25; Har ej svarat.
Fråga 1; Har svarat "skolans kök". Fråga 18; Har ej svarat. Ensamstående.
Ensamstående
Ensamstående
Fråga 16, kommentar; Jag bor ensam, äter lev. maten därför givetvis ensam. Har jag gäster äter jag god vällagad mat
tillsamman med dessa. Fråga 17; kommentar; Jag isstänker den "lokalen" blir lika trist som maten. Vid akut sjukdom,
handikapp, vem hjälper mig dit? Kostnad? Fråga 18; kommentar; Tiden är OK. Fråga 19; Har svarat; Olika beroende på
dagsformen. Slutlig kommentar; Varför inte själva provsmaka den så kallade maten en period. Låt då samma personal
serva. Då fick ni matupplevelser som är obeskrivbara. Det blir billigare än denna enkät, som alltid slutar med att alla
tillfrågade är jättejättenöjda med kommunens mat. Hela verksamheten är oärlig. Det är stor skam att sjuka äldre ska
tvingas behöva få hem så DÅLIG, USEL, TILLAGAD eller RÅ så kallad mat hem, betala för något som oftast EJ ens går att
äta något av. INGEN som helst innehållsförteckning förekommer. Vid klagomål är standardsvaren; INGEN annan har
klagat. Trots att jag VET och påpekar att FLERA andra också ringt och klagat. Vid klagomål av leverans: Så tråkigt att du
ska ta det så. Personen ifråga är jätteduktig. Alltså verkligen jätteduktig. Trots att hon alltid vägrat stänga min
lägenhetsdörr efter sig, och utsatt mig för fara. Ensamstående.
Fråga 1; Svarat Tomasgården.
Ensamstående
Maten är dåligt varm! Ensamstående.
Fråda 2; Har svarat både man och kvinna.
Ensamstående
Ensamstående
"Har inte svarat på alla frågorna eftersom jag går in till Österliden och äter". Ensamstående
Ensamstående.
Är mycket tacksam att få hjälp med maten.
Man har det bra som får hem maten på köksbordet. Ensamstående.
Fråga 12; Ofta var maten smaklös. Har slutat ta mat från servicehem på grund av att den var smaklös och
förpackningarna var besvärlliga. Man blir låst av passning av tider.
Ensamstående

Ensamstående
Fråga 25; Har svarat god man. Ensamstående.
Måste potatisen komma i olja? T.ex. flästfilé ej ätbar. Pannkakor stekta en sida. Sammanfattning; Relativt bra råvaror
men det brister i tillagningen. Ensamstående.
Fråga 2; Har ej svarat.
Fråga 1; Har ej svarat. Fråga 18; Har svarat 12.35-13.00 och 13.05-13.30. Ofta kall mat. Ensamstående.
Ensamstående
Jag vårdas ofta inneliggande och har många läkarbesök. Avbeställer matleveransen i god tid med det funkar inte, det
kommer mat ändå som blir stående utanför dörren. Kommunikationen med köket kan bli så mycket bättre!!
Vi önskar mer färska grönsaker i soppor, inte som nu djupfrysta, samt ett gott rågbröd till. Den salta sillen och sillfiléerna
är för salta, inte tillräckligt urvattnade. Man blir sjuk av att äta dem.
Mina tänder är dåliga. Ensamstående.
Mycket salt i Janssons frestelse. Ensamstående.
Ensamstående.
Frågorna 19-23; Har ej svarat. Ensamstående.
Ensamstående.
Fråga 25; God man. Inget speciellt att klaga på. Ensamstående.
Fråga 6-9; Har ej svarat. Ensamstående.
Ensamstående.
Ensamstående. Tusen tack!
Fråga 19; Det varierar. Fisken får inte vara för hårt stekt.
Det skulle vara intressant att veta vad undersökningen är till för, om något möjligen förändras. Ensamstående.
Fråga 1; Bäckagården. Ensamstående.
Fråga 12, kommentar; Kan lätt avhjälpas med salt eller kryddor om det behövs. Ensamstående.
Ensamstående
Ensamstående.
Ensamstående.
Ensamstående.
Ensamstående.
Jag är tacksam om maten kommer före kl. 13.00. Ensamstående.
Ensamstående.
Fråga 1; Tomasgården. Ensamstående.
Ensamstående.
Ensamstående.
Ensamstående. Komplettering vid fråga 16; får sällskap julafton, påskafton, midsommarafton och nyårsafton.
Ensamstående.
Ensamstående.
Fråga 2; har ej svarat.
Ensamstående. Fattas en del tillbehör ibland, kan vara utbytt eller inget alls. Övrigt är maten bra.
Ensamstående. Fråga 1; Har svarat Tomasgården.

