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PÖYTYÄ
Asiakastyytyväisyyskysely

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Muita toiveita ja mielipiteitä kotipalveluateriat
- Kaikki on sujunut hyvin
- Ei kanaa, broileria, kalkkunaa, ankkaa
- Vähemmänbroileriruokia

- 3 vaihtelee, kyllä siellä parhaansa koittaa tehdä
- Annoskoko saisi olla pieni, nykyinen/vaihtoehto
- Ruokaa tulee liian vähän, sitä voisi lisätä!

- Onko mahdollista, että äidin annokset olisivat pienempiä (kun niistä yleensäjäähukkaan)
- Isoja annoksia. Lämmin ruoka olisi kiva.
- Koska ruoka tulee kylmänä, laatu kärsii. Lämpimästä voisin maksaa enemmän.
- Ruoka on hyvää, tulee ajoissa. Kiitos!
- Ruoka saisi tulla vähän aiemmin, kello 13. 00 vaikka.

- Enemmän keittoja, kiitos. Kesäkeittoa toivotaan!
- K.eittoruokaa voisi olla useammin.

- Keitot tervetulleita.
- Ei hernekeittoa.

- Kalaruokia useammin.

- Mistähänruokalistan voi löytää.Eihänsiitävoi valita. Jälkiruuaton hyviä.
- Hyvääkevättä. Parantamisen vara olisi.
- Perunat ovat todella huonoja. Muusi mautonta. Kiusaukset erinomaisia ja kiisselit.
- Jälkiruokien koko vaihtelee viikoittain.

- Jälkiruuaterittäinhyviä. Kaalia(ym.raakaa) en voi syödä,siksi salaatteja en pysty ainasyömään.
En syö tummaa leipää lainkaan, siksi toivoin vain vaaleaa leipää.
- Ruuan kuljettajat ystävällisiä.
- Ruuankuljettajat eivät putsaa kenkiään, on huomautettu asiasta, ei korjaantunut.
Miksi ruuankuljettajia on kaksi, yksikin sotkee ja kun kallista muutenkin.
- Olisi hyvä tietäämitä ruoka-aineita ruuat sisältävät. Onko ruokalista kiertävä

-Liian iso annos. Söisitkö itse aina eilistä ruokaa? Lihaa on liikaa- keitot ja jauheliharuuat.
Jälkiruokana vatk.puurot kärsivät, tilalle manna- tai riisipuuroa, miksi ei joskus kok. hedelmä,
kaura-omenapaistosturha. Kokonaisetperunat kamalia. Vastakeitetty kuoriperunanoussut arvoon
arvaamattomaan. Onko selvillä mikä on l . Palvelunsaajien keski-ikä? 2. 0nko mahdollisuutta
lämmittää? 3. Kykeneekö siihen itse? 4. Mitä tapahtuu tähteille?
- Kiitoksia ja hyvää kevättä! ©
- Paljon terveisiä keittiöhenkilökunnalle.
- Kiitos, olen tyytyväinen ruokapalveluun ja sen toimitukseen.
- Kiitos palvelusta.

-Huolella valmistetut monipuoliset ateriat enimmäkseen hyviä, toisinaan erinomaisia, josta
yleisarvosana"hyvä".Asiakaskunnanmoninaisuudestajohtuen ehkämausteidenkäyttövarovaista,
lisäämme itse tarvittaessa.
- Olen kiitollinen, kun saan valmista ruokaa.
- Kiitos, on kotiruuan makuista!

-Ei muuta kuin kiitoksia hyvästä, puhtaasta, hyvistä annoksista ja kiitos, että aina on tuoreita
vihanneksia mukana. Ihana kevät on taas tulossa. Ruuantuojat ovat ystävällisiä.
Kaikille siunaustaja jaksamista!
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Ruoka- ja puhtauspalvelut

Asiakastyytyväisyyskysely
Vastaukset muita toiveita ja mielipiteitä:
Ruokalista on sama kaikilla Pöytyän palvelukeskuksissa.

Ruokalista laaditaan vanhusten ravitsemissuositusten mukaisesti,

ikäihmisten mieltymysten ja määrärahojen puitteissa.
Ruokalista on nähtävillä kunnan kotisivuilla

https://www. povtva. fi/sosiaali-ia-tervevsDalvelut/ikaantyneidenpalvelut/ruokalistatl257011104
Ruokalistan voi myös pyytää keskuskeittiöltä.
Runkomokalista on 5 vk kiertävä, ottaen huomioon erikoispäivät esim. juhlapyhät,

teemapäivät yms. Ruokalistassa ei ole tilattavissa vaihtoehtomokaa. Ruokalistassa
on liha-, kala- broileri-, ja kasvisruokia, vaihdellen kastike-, kappale-,
keitto-ja laatikkoruokia.

Kotipalveluateriat toimitetaan jäähdytettynä. Ruuan lämpötilaa kyseltiin,
koska ruoka tuleejäähdytettynä, sen pitääkuljetuksen ajan olla kylmänä.
Kotipalveluaterioita tehdäänn. 80 annosta/ pv, joten yksittäisiä
annoskokoja valitettavasti ei pystytä muuttamaan.
Maanantaisin toimitetaan tiistain ja keskiviikon ruuat, keskiviikkona torstain ja

perjantain ruuat ja perjantaina lauantain, sunnuntain ja maanantain ruuat. Ruuat
valmistetaan aamupäivisin ja toimitetaan iltapäivisin.

Pöytyällä kotihoidon toimesta tarkastettiin kotipalveluaterioiden

tilaajien

mahdollisuus lämmittää ateriat ja lämmityksen tarve, kun kotipalveluaterioiden
toimittamisesta jäähdytettynä kunnanvaltuustossa päätettiin.

Ruokapalveluissa
Asiakkaiden

emme

tiedä kotipalveluaterioiden

kotipalveluateriat

kotihoito

tilaa

tilaajien

keski-ikää.

keskuskeittiöltä

tekemänsä

palvelutarpeen arvioinnin mukaan. Emme myöskään tilaajien kotona mahdollista
hävikkiruuan määräätai mitä sille tapahtuu.

Jälkiruokienannoskoko vaihteleejälkiruokien koostumuksesta johtuen.
Salaatti ja raasteet voidaan pyynnöstä saada soseutettuna.
Koska asiakkaita on paljon, emme kaikkia toiveita pysty toteuttamaan, otamme ne
huomioon mahdollisuuksien mukaan.

Ruuankuljettajienja keittiöhenkilökunnan kanssa käydäänpalautteet läpi epäkohtien
poistamiseksi.
Kiitos kiitoksista
Arvonnassa voittivat

Kiitos kaikille vastanneille ja hyvääkevättä <ä)
toivottaa keittiöhenkilökunta

