
KOSTPJECE FOR  

 

Kastanjehaven 

 



Produktionskøkkenet som ligger i stueetagen i Kastanjehaven står for 

at fremstille mad til huset. Derudover fremstiller og leverer køkkenet 

mad til flere kommunale plejecentre på Frederiksberg. 

Produktionen varetages af fagprofessionelle medarbejdere og følgende 

faggrupper er repræsenteret: 

Ernæringsassistenter, kokke og bager og smørrebrødsjomfru. 

  

Køkkenets målsætning. 

Sikre brugertilfredshed og et godt renommé. 

 

Mad er vigtigt! 

Maden er med til at holde kroppen sund og skabe livsglæde og livs-

kvalitet. 

 

Derfor tilbyder vi: 

 Mad af høj kvalitet, fremstillet af frisklavede økologiske råva-

rer 

 Ernæringsrigtig mad 

 Gode smagsoplevelser 

 Høj service 

 Menuer efter beboerønsker og traditioner 

 Menuvalg 

 Individuelle beregnede diæter og kosttilskud 

 



Åbningstider 

Åbent alle ugens dage fra kl. 7.00 til kl. 14.00. 

  

Ændringer 

Ændringer kan ske med to dages varsel. 

 

Tal med køkkenchefen eller souschefen om: 

 Speciel kost / kosttilskud (diæter) 

 Kostoplysning / vejledning 

 Mærkedage 

 

Kostudvalg 

        Kastanjehaven har et kostudvalg bestående af: 

 Køkkenpersonalerepræsentant 

 Beboerrepræsentanter 

 Plejepersonalerepræsentanter 

 

Kostudvalget har indflydelse på: 

 Menuvalg 

 Temadage 

 Specielle arrangementer 

 Højtider 

 



Fødselsdage 

På fødselsdage kan beboeren tilbydes ét af følgende tilbud: 

 Lagkage, boller eller  kringle 

Højtider 

Højtider fejres efter gode danske traditioner. 

 

Gæster/pårørende 

Gæster kan købe mad til fastsatte priser. Se prisliste på informations-

tavlerne på hver etage. 

Der kan købes: 

 Dagens måltider 

 Drikkevarer. 

 Kaffe og kage 

 

Hvis en pårørende skal spise med, bestilles hos plejepersonalet i 

afdelingerne senest 3 dage før. 

  

Måltider afregnes kontant i administrationen eller via bankoverførsel. 



DAGENS MÅLTIDER 

Morgenmad 

Du kan vælge mellem følgende: 

 Friskbagt brød 

 Hjemmebagt groft rugbrød 

 Alm. mørkt rugbrød 

 2-3 slags ost 

 Marmelade 

 Havregrød 

 Øllebrød 

 Havregryn 

 Cornflakes 

 Div. surmælksprodukter 

 Svesker 

 Æble/appelsinjuice 

 Mælk/kakaomælk 

 Kaffe/the/kakao 

Søndag og helligedage: Desuden rundstykker, theboller og thebirkes. 

Formiddag 

 Frugtjuice 

 Kaffe/the/kakao 

 Frisk frugt 

 

 



 

Frokost 

 Smurt smørrebrød med 4 slags pålæg  

 Smør-selv anretning med 3 slags pålæg 

 Lun ret (2 gange pr. uge) 

 Bananer 

 Ostemadder 

 Råkost 

 

Eftermiddag 

 Kaffe/the/kakao 

 Kage eller brød 

 

Middagsmad 

Der serveres to retter mad. 

Hovedretten: På alle ugens hverdage (mandag-fredag) kan der vælges 

mellem 2 hovedretter: 

Menu A eller Menu B. 

Biretten ligger fast og kan bestå af enten forret eller dessert. 

Sådan vælges hovedretten: 

Senest hver tirsdag morgen beslutter man sig for, hvad man vil spise 

ugen efter og giver plejepersonalet besked herom. Køkkenet skal nem-

lig – af hensyn til varebestillingerne – have den endelige bestilling se-

nest onsdag før kl. 08.00. 



Maden kan suppleres med: 

 Råkost 

 Vin og portvin ved specielle lejligheder 

 Suppe el. lign. efter aftale med køkkenet 

 Mælk, the og kaffe 

Helligdage desuden øl, sodavand og snaps. 

Sen Aften 

 Kaffe, the, kakao 

 Ostemadder 

 Småkager, kiks eller knækbrød 

 

Energitætte mellemmåltider 

Kastanjehaven har et større udvalg af energitætte mellemmåltider til 

de beboere som er undervægtige og småtspisende.. 

Kontakt den kost- og ernæringsansvarlige i plejeafdelingerne. 

 

Forslag til menuer 

 Har du en god ide? 

 Har du en god opskrift? 

Så kontakt os, vi er altid interesserede og til at tale 

med. 

GOD APPETIT! 

 

 




