18-10-17

Övergripande mål för projektet
Ökad kundnöjdhet på mål3dsupplevelsen
Minska förekomsten av undernäring
Öka kunskapen om mål3dernas klimatpåverkan

SMAK

-Mat och mål3dsmiljö för äldre i särskilt boende

Teore3sk utbildning

37 enheter
75% har deltagit

Prak3skt utbildning
FAMM – Five Aspects Meal Model
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Genomföra och säkerställa kvalitet på mål3der
Först måste alla vara överens om vilka mål vi har, var vill vi nå?
Hur kan vi lyckas med deLa, varje mål3d, varje dag?
Alla har eL gemensamt ansvar för mål3dssitua3onen
Även små saker gör skillnad!

Mål3dshjälpen
Innan
q Duka med tableL, serveL
Helg stor duk
q Servera ap3tretare
q Ställ fram 3llbehör
q Värm tallrikar
q Gör iordning kalla grönsaker
q Specialkoster/konsistensanpassade
q Kolla aL alla komponeter ﬁnns med 3ll huvudmålet från köket
q Förbered dessert
q Stäng av tv:n strax innan servering
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Vallby servicehus för en god mål3dsupplevelse

Mål3dshjälpen

Under:
q Presentera mål3den muntligt (mål3dsansvarig)
q Hjälp ev. de som kan aL ta för sig av maten själva
q Om möjligt siL ner vid bordet under mål3den
q Ej ljud från telefon, radio/tv, diskmaskinen
q Fråga gästerna om maten smakar bra
q Fråga om de vill ta om
q Servera kaﬀe/frukt/ederräL när alla har ä3t färdigt
Eder:
q Diska kan3ner/karoLer
q Torka ur/av vagnar
q Skicka feedback 3ll köket

Samverkan
kunskapsdelning
kvalitetssäkring
Lunchprocessen
”Hovmästare”
hälsar
välkommen
och visar
gästen 3ll
bordet
Vem: Vård

Salladsskål 3ll
gästen och
hjälp med aL
hälla upp dryck
i glas om så
behövs
Vem: Vård

Presenta3on
av maträL och
ta upp
beställning
Vem: Kök

Por3onera på
tallrik och slå
in i kassa
Vem: Kök

Ta undan
tallrikar och
lägga in i
diskintag
Vem: Vård

Servera kaﬀe
Vem: Vård

De som betalar
med kort/
kontant går 3ll
kassan och
betalar

Torka bord
Vem: Kök

Vem: Gäst
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Tack
hLps://www.vasteras.se/smak

hLps://www.facebook.com/projektetsmak/

3

