2018-03-06

1 (1)

Resultat av enkat om matlada 2017
Under hösten 2017 har Järfälla hemtjänst skickat ut en enkät. I enkäten ingick även
frågor från restaurangchefen om matlåda.
300 personer som har matlåda fick då möjlighet att ge sina synpunkter och av dessa
300 har 136 svarat. Svaren är sammanräknade och här kommer resultatet.
Är du nöjd med variationen på maten?
105 av 136 personer har svarat att de oftast eller alltid är nöjda med variationen på
maten. Vi förstår att det är viktigt att en maträtt, t.ex. kalops, inte återkommer för
ofta. Vi gör menyer för 16 veckor i taget och vi gör vårt bästa för att variera maträtterna under den perioden. Det vi måste ta hänsyn till är att anpassa inköpen av livsmedel efter säsong och det kan påverka menyn. Har du förslag på maträtter är du
välkommen att höra av dig till restaurangchefen Kristina Sohlberg 08-580 229 03.
Är du nöjd med variationen på råkosten?
50 av 136 personer har svarat att man är alltid eller oftast är nöjd med variationen på
råkosten. 12 personer har svarat att de aldrig är nöjda. När vi gör råkost tar vi ta hänsyn till vilka grönsaker som har säsong. Det gör att det kan bli mer rotfrukter under
vinterhalvåret.
Portionsstorlek
107 av 136 personer tycker att portionsstorleken är bra eller mycket bra.
Uppfattningen om vad som är en normalportion skiljer sig så klart mellan olika människor. Det vi arbetar efter är livsmedelsverkets rekommendationer av en normalportion för äldre.
Är du nöjd med smaken på maten?
87 av 136 personer har svarat att man tycker att smaken alltid eller oftast är bra. Det
är en ökning jämfört med svaren från förra årets enkät. Under året har vi arbetat på
att höja smakerna på maträtterna. Det är svårt att göra alla nöjda eftersom smak skiljer sig åt. Vi gör en grundkryddning men var och en får lägga till mer salt eller peppar efter smak.
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