Pårørende

Måltider

Det er ikke muligt for dine pårørende at købe mad og
drikkevarer.
Vi henviser til pårørende køkkenet, hvor det er muligt at
opbevare og tilberede mad. Pårørende er også velkomne til at
spise egen mad sammen med os i spisestuen.
Kaffe, te, saftevand og småkager er til fri afbenyttelse.
I pårørende køkkenet er desuden kaffemaskine, elkedel og
termokander, hvis man har brug flere kopper af gangen.
Ved private arrangementer, er det muligt at låne vores
mødelokale. I er velkomne til at benytte jer af vores service fra
pårørende køkkenet. Vi kan dog ikke være behjælpelige med
opdækning, afrydning og opvask.
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Hospice

H o s p ice

Denne brochure fortæller om, hvilke tilbud og muligheder du
som patient, har under dit ophold her.
Køkkenet tilbereder 3 hovedmåltider og 2 mellemmåltider
dagligt. Ud over de faste måltider kan du altid få lidt at spise,
hvis sulten skulle melde sig. Spørg i køkkenet eller en
sygeplejerske ved behov.
Morgenmaden serveres i tidsrummet kl. 7:30-10:15
Middagsmaden serveres i tidsrummet kl. 12:00-13:15
Eftermiddagskaffe fra kl. 14:15
Aftensmaden serveres i tidsrummet kl. 17:30-18:30
Aftenkaffe fra kl. 19:00

Middagsbuffeten:
Den varme mad bliver serveret til middag, som består af 2
retter - en hovedret og en biret.
Retterne fremgår af menuplanen som udleveres ugentligt.
Eftermiddagskaffe:
Der er altid lidt sødt til kaffen - ofte hjemmebagt kage.
Aftenbuffeten:
Retterne fremgår af menuplanen som udleveres ugentligt.
Aftenkaffe - med lidt sødt til

Buffet

Særlige behov

Buffeten er placeret i spisestuen og dækkes op af køkken
personalet til hvert måltid. Du er lige velkommen til at spise i
spisestuen i selskab med andre, eller på din egen stue.
Brug altid håndsprit før betjening af buffet og kaffeautomat.

Det er altid muligt at få klar eller legeret suppe, frisk frugt,
frugtgrød, proteindrik og koldskål, vanilje- og jordbæris.
Forskelligt udvalg af ispinde samt småkager.

Morgenbuffeten:
Friskbagt brød/boller og hjemmebagt knækbrød samt rugbrød
Smør, 2 slags marmelader og Nutella. Oste, honning og pålæg.
Diverse surmælksprodukter. Müsli, havregryn og cornflakes.
Øllebrød og havregrød.
Hjemmelavet proteindrik, 2 slags juice, kaffe, te, og kakao.
Lørdag og søndag er der altid blødkogte æg og f.eks tebirkes.

Har du diabetes, allergi eller er du vegetar, sørger vi naturligvis
for at maden er tilpasset dig.
Har du lettere ved at spise blød/pureret eller flydende mad
imødekommer vi også dette.
Er dit behov af en tredje karakter, så lad os tale om det.
Særlige ønsker forsøges så vidt muligt imødekommet.

