MAD & MÅLTIDER PÅ PLEJECENTRENE

KOSTKASSEN BLIVER TIL

MADKASSEN

Koste er noget vi fejer med
- mad er noget vi spiser!

HVEM BESTEMMER PRISEN?
•
•

Den maksimale takst fastsættes
hvert år af Ældreministeriet
I 2017 er taksten 3.542 kr./md.

HVAD SKAL BORGERNE HAVE FOR
PENGENE?
•

Mad og drikke tilpasses den
enkelte borger, så den
ernæringsmæssigt og kulinarisk
lever op til de officielle
anbefalinger

MAD FRA BYENS KØKKEN
•

•

Politikkerne har besluttet at den
varme middag skal købes i
Byens Køkken
Det er muligt at tilkøbe flere
måltider - fx frokosten,
mellemmåltider og hjemmebagte
kager og boller

FORDELING AF LØN OG RÅVARER
•
•

•

Hvert sted beslutter selv, hvordan
de vil fordele pengene
Hvis man eksempelvis vælger at
tilberede meget af maden selv,
bruges flere penge til løn og færre
på råvarer
Vælger man at købe meget
færdigtilberedt i Byens Køkken
bruges flere penge på at købe
mad og færre på løn

KAN ALLE FÅ ”DØGNKOST”?
•

Mange spørger, om det er en mulighed
at få ”døgnkost” fra Byens Køkken i
lighed med fx Plejecentret Havebæk

•

Politikkerne har valgt
kombinationsmodellen og det er
den vi alle skal bakke op om.

•

Det er i særlige tilfælde muligt at få
døgnkost. I så fald betaler borgeren
direkte til Byens Køkken, hvorfra man
modtager al mad og drikke (Scenarie B)
Kommunens budget bruges til løn på
plejecentret til færdigtilberedning,
anretning, opvask, bestilling af mad
m.m.

•

MADKASSENS ØKONOMI
SCENARIE A

Plejecenter køber varm middag i
Byens Køkken. Plejecenteret står
for morgenmad, frokost,
mellemmåltider og drikkevarer.
SCENARIE B

Plejecenteret køber
alle måltider og drikkevarer
i Byens Køkken.
SCENARIE C

Plejecenteret køber varm middag
og frokost fra Byens Køkken.
Plejecenteret står for morgenmad,
mellemmåltider og drikkevarer.

SCENARIE A

Plejecenteret køber varm middag
fra Byens Køkken. Plejecenteret
står for morgenmad, frokost
mellemmåltider og drikkevarer.
PLEJECENTER

KOMMUNEN

968 kr./md.

pr. borger

LØN TIL MAD- &
MÅLTIDSHÅNDTERING
1.854 KR./MD.
PR. BORGER

1.166 kr./md.
pr. borger
RÅVARER RESTEN AF
DØGNET
38 kr. pr. dag

BORGER

2.657 kr./md.
pr. borger

MADKASSEN
2.657 KR./MD.

PR. BORGER
(87 kr. pr. borger pr dag)

1.490 kr./md.
pr. borger

SCENARIE B

Plejecenteret køber
alle måltider og drikkevarer
i Byens Køkken.

PLEJECENTER

KOMMUNEN

968 kr./md.

pr. borger

LØN TIL MAD- &
MÅLTIDSHÅNDTERING
968 KR./MD.

BORGER

3.542 kr./md.
pr. borger

MADKASSEN
3.542 KR./MD.
PR. BORGER

PR. BORGER

3.542 kr./md.
pr. borger

SCENARIE C

Plejecenteret køber varm middag
og frokost fra Byens Køkken.
Plejecenteret står for morgenmad,
mellemmåltider og drikkevarer.

KOMMUNEN

BORGER

968 kr./md.

PLEJECENTER

3.542 kr./md.

pr. borger

LØN TIL MAD- &
MÅLTIDSHÅNDTERING
968 KR./MD.
PR. BORGER

987 kr./md.
pr. borger

RÅVARER RESTEN AF
DØGNET

32 kr. pr. dag

pr. borger

MADKASSEN
3.542 KR./MD.

PR. BORGER
(116 kr. pr, borger pr. dag)

1.065 kr./md.

1.490 kr./md.

pr. borger

pr. borger

BAGGRUND FOR BEREGNINGERNE
PÅ DØGNKOST
•
•

•

•

Beregningerne er gennemsnitlig
dagskost for ældre borgere.
Udgifterne til dagligvarerne er fra
Irma.dk. Økologiske varer er valgt
hvor dette er muligt.
I eksemplerne hvor rugbrød, ost og
pålæg indgår, er beregningen
baseret på at der vælges en
skiveskåret variant.
Der er i priserne kalkuleret med et
spild på 15 %.

SCENARIE A
RET

PRIS PR. PERSON

Morgenmad – vælg mellem:
• Øllebrød med fløde
• Havregrød med sukker/kanelsukker og smørklat
• Franskbrød med smør marmelade, ost eller kødpålæg
• Rugbrød med smør marmelade, ost eller kødpålæg
• Bolle med smør marmelade, ost eller kødpålæg
• Surmælk med ymerdrys, cornflakes eller müesli
• Cornflakes med mælk

8,85,-

Frokost
• 3/2 Rugbrød med smør og pålæg
• Franskbrød med smør og ost

Mellemmåltid eftermiddag
Fx, bolle med ost, kage el.lign.
Aftensmad
Varm middag fra Byens Køkken:
Forret/dessert en dag om ugen fra Byens Køkken:

11,16,2,58,-

49,2,29,-

Mellemmåltid aften
Fx bolle med ost, kiks, yoghurt el.lign.

2,58

Drikkevarer
Kaffe/the, vand, mælk, saft og juice

7,-

I alt pr. borger/dag

83,46

SCENARIE B
Alle dagens måltider og drikkevarer bliver
leveret af Byens Køkken.
Pris 3.542 kr. pr. borger pr. dag
Beskrivelse af døgnkost samt næringsindhold
er udarbejdet.

SCENARIE C
RET
Morgenmad – vælg mellem:
• Øllebrød med fløde
• Havregrød med sukker/kanelsukker og smørklat
• Franskbrød med smør marmelade, ost eller kødpålæg
• Rugbrød med smør marmelade, ost eller kødpålæg
• Bolle med smør marmelade, ost eller kødpålæg
• Surmælk med ymerdrys, cornflakes eller müesli
• Cornflakes med mælk
Frokost
• 3/2 Rugbrød med smør og pålæg
• Franskbrød med smør og ost
Mellemmåltid eftermiddag
Fx, bolle med ost, kage el.lign.
Aftensmad
Varm middag fra Byens Køkken:
Dessert/forret en dag om ugen fra Byens Køkken:

PRIS PR. PERSON

8,85

38,00
2,58
49,00
2,29

Mellemmåltid aften
Fx bolle med ost, kiks, yoghurt el.lign

2,58

Drikkevarer
Kaffe/the, vand, mælk, saft og juice

7,00

I alt pr. borger/dag

110,30

PRISERNE PÅ MADEN FRA
BYENS KØKKEN
Prisen dækker både løn og råvarer
Derudover dækker det:
• Husleje
• Kørsel
• Emballage
• Øvrige drift

MADKASSEN KAN ANVENDES TIL:
•
•
•

Løn til at tilberede maden
Råvarer til mad og drikke
Slik, vin og servietter m.m. ved
særlige anledninger

MADKASSEN KAN IKKE ANVENDES TIL:
•
•
•
•

Personalemad
Pårørendebespisning
Mødeforplejning
Udflugter
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VI KAN FX HJÆLPE MED:
•
•

At vejlede om bestilling af menuer i Master Cater.
Idéer til morgenmad (skema med næringsindhold på forskellige
tilbud og anbefaling til hvilke kostformer, der bør tilbydes hvad)

•

Idéer til formiddagsmåltid (skema med næringsindhold på
forskellige tilbud og anbefaling til hvilke kostformer, der bør tilbydes hvad)

•
•
•
•

Idéer til frokost
Hjælp til at lave menuplaner for frokost og
mellemmåltider
Opskrifter til frokostretter, kager m.m.
Idéer til eftermiddagsmåltid (skema med næringsindhold på
forskellige tilbud og anbefaling til hvilke kostformer, der bør tilbydes hvad)

•

Idéer til sen aftenmåltid (skema med næringsindhold på
forskellige tilbud og anbefaling til hvilke kostformer, der bør tilbydes hvad)

VI KAN FX HJÆLPE MED:
•
•
•

Oversigt over drikkevarer – næringsindhold,
pris, anbefalinger.
Præsentation af menuer fra Byens Køkken
Planlægning af dagens måltider.

Idéer til særlige dage:
•
Menuer til højtider
•
Fødselsdage

