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Centralköket på Lindkul-
len, som servar samtliga äld-
reboenden, dagcentraler och 
verksamheter inom LLS med 
mat, omnämns ofta för sin 
goda kost. Ett bevis för det är 
den senaste Nöjd Kund Index 
som SKL (Sveriges Kommu-
ner och Landsting) genom-
förde. Brukare och anhöri-
ga fick ge sitt omdöme om 
maten inom äldreomsorgen.

– Vi blev rankade som 
nummer sju i landet. Ett 
betyg som vi naturligtvis är 
väldigt stolta över, säger Ma-
riette Axelsson.

Lindkullen följer en be-

stämd måltidsordning som 
innebär tre lagade mål mat 
per dag samt mellanmål. 

– Under veckorna tillagar 
vi cirka 220 lunchportioner, 
förklarar Mariette Axelsson.

Menyn utgörs till största 
del av traditionell husmans-
kost, men kökspersonalen är 
också lyhörd för brukarnas 
önskemål.

– Vi har kostombud på 
alla enheter. Givetvis är det 
husmanskost som domine-
rar, men vi prövar oss också 
fram med en del nya rätter. 
Vi är inte rädda för att krydda 
maten då smaklökarna för-

sämras hos äldre personer. 
Det behövs kryddor för att 
stimulera aptiten, säger Ma-
riette.

– Fiskrätter har vi två 
dagar i veckan. Vi använ-
der oss av färsk fisk i väldigt 
stor utsträckning och när vi 
steker fisk gör vi det på tra-
ditionellt vis. Potatisens till-
lagningssätt vållar diskussion 
på många håll, men inte här. 
Det beror på att vi inte använ-
der oss av konventionsugnar 
utan tillämpar hederliga ko-
kerier med saltat vatten, som 
de äldre är vana vid.

Menyerna är till viss del 
individanpassade. Finns det 
någon brukare som inte äter 
den rätt som serveras finns 
det alternativ.   

– När brukarna skrivs in får 
de fylla i ett formulär om det 
finns vissa rätter de inte kan 
tänka sig att äta.

Kökspersonalen på Lind-
kullen jobbar också med att 
göra måltiderna inom äld-
reomsorgen till en helhets-
upplevelse. Med jämna mel-

lanrum under året sker olika 
teman, vilket var fallet i fre-
dags. Då bjöds det en trerät-
ters höstmiddag. Till förrätt 
serverades viltpaté med vin-
bärsdröm, till huvudrätt älg-
färsbiffar, svampsås, potatis, 
rotfruktsgratäng och rårörda 
lingon, och till efterätt hjort-
ron och keselladessert.

– Lika viktigt är att det är 
fint dukat på avdelningarna 
med ljus, servetter och bords-
menyer. Det förhöjer upple-
velsen. Vi skickar också med 
en dikt att läsa upp, så att mål-
tiden blir extra högtidlig.

– Vi får inte glömma att 
vi är vardagen, helgen och 
storhelgen för en stor grupp 
människor. Det gäller att de 
boende får alla sinnen stimu-
lerade och måltiden är i de 
allra flesta fall den största ak-
tiviteten under dagen, avslu-
tar Mariette Axelsson.

Ingen anmärkning på 
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Personalen på Lindkullens kök har all anledning att vara stolta över den kost de tillagar för äldreomsorgens brukare. I SKL:s 
jämförelse utsågs man till sjunde bäst i landet. Dessutom blev köket utan anmärkning när en oanmäld inspektion gjordes för 
ett par veckor sedan.

LILLA EDET. När Lindkullens kök fick en oanmäld 
inspektion av sin livsmedelsverksamhet blev 
resultatet utan anmärkning.

När SKL:s presenterade sin lista över ”Omdöme 
om maten” inom äldreomsorgen placerade sig 
Lilla Edet på plats sju av landets 290 kommuner.

– Trots att vi är ett storkök har vi lyckats 
behålla vår litenhet och jobbar med ständig kva-
litetsförbättring i samråd med våra kostombud, 
säger Mariette Axelsson, kostchef för äldre-
omsorgen i Lilla Edets kommun.
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