Bord Dæk Dig:
Bord Dæk Dig er et projekt med støtte fra en pulje fra Ældreministeriet, der skal fremme
bedre mad og madoplevelser til ældre i Danmark. I projektet skal forskere fra Aalborg
Universitet (AAU) sammen med Fælleskøkkenet I/S i Sakskøbing, Lolland og Guldborgsund
kommuner udvikle prototyper på en ny emballage med fokus på æstetik, teknologi og
bæredygtighed. Emballagen skal bruges til borgere, der får mad leveret i eget hjem, og det
er målet med projektet – Bord Dæk Dig - at de nye prototyper udover at se mere
indbydende ud, kan give bud på hvordan rå grøntsager holdes friske og søge at gøre det
muligt at servere nye danske kartofler, der rent faktisk smager af nye danske kartofler. Det
er målet at emballagen bliver interessant, let at åbne, optimal at anrette forskellige
portionstyper i, hygiejnisk, bæredygtig og komposterbar og ikke mindst har en æstetisk
værdi.

Nyheder:
Bord dæk dig holder konference:
Bord Dæk Dig – projektet vil gerne invitere dig til konference i det smukke Fuglsang
Kunstmuseum ved Guldborgsund.

Konferencen bliver afholdt med det formål at dele viden og praksiserfaringer indenfor mad
og emballage til ældre med fokus på æstetik, teknologi og bæredygtighed. Dagens program
fokuserer i særdeleshed på fremtidens ældre - en gruppe som vil være gennemgående i
dagens oplæg og workshops med input fra blandt andet forskere, praktikere og eksperter.
Se specificeret program for konferencen på bagsiden.

Fuglsang Kunstmuseum
Fuglsang Kunstmuseum er ét af de få bredt dækkende kunstmuseer i Region Sjælland.
Selvom museet holder til i en nyere museumsbygning (indviet i 2008), designet af den
engelske arkitekt Tony Fretton, har museet en historie, der griber langt tilbage i tiden.
Fuglsang Kunstmuseum blev oprindelig grundlagt i 1890 som en del af det kulturhistoriske
museum i Maribo, i 1966 blev det et selvstændigt kunstmuseum og i 1989 kom museet til at
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hedde Storstrøms Kunstmuseum; et navn der blev ændret med museets indflytning i de nye
museumsrammer ved Fuglsang.

Samarbejdspartnere
Aalborg Universitet
Aalborg Universitet har afdelinger i flere steder af Danmark. Hos Center for Food Science,
Design and Experience arbejdes der fra en forsknings etableret platform på Aalborg
Universitet med gastronomisk kvalitetsoptimering, design af emballage og fødevarer,
fødevareevents

og

idéudvikling

for

fødevaresektoren.

Afdelingen

besidder

især

kompetencer inden for gastronomi- og designhistorie, sensorik, spiserumsdesign,
formgivning, arkitektur og arkitekturhistorie samt forbindelserne mellem feltet mad og
oplevelse gennem nye innovationsmetoder. Center for Food Science, Design and Experience
er placeret på Institut for Byggeri og Anlæg ved Aalborg Universitet.
Center for Food Science, Design and Experience varetager projektledelse på flere
eksisterende fødevareprojekter, der arbejder med rummets betydning for spiseoplevelsen
og gastronomisk optimering af blandt andet sygehus måltider.
Herunder varetages der specielt matchmaking mellem fødevarevirksomheder og
forskningsinstitutioner samt kokkeskoler og private innovative kokke med henblik på at
opsætte nyskabende og innovative fødevareprojekter.

Fælleskøkkenet I/S
Fælleskøkkenet stræber efter at være en aktiv og nærværende del af lokalsamfundet ved at
tilbyde sunde og velsmagende måltider, som er tilberedt med glæde og stolthed, af
mennesker, til mennesker. Fælleskøkkenet arbejder med Den Gode Hverdagsmad i fokus,
hvor nyttighed, kreativitet og innovation kommer både borger og medarbejder til gavn.
Madfilosofien i Fælleskøkkenet I/S er bygget op omkring værdier, hvis formål er at sikre
borgerne sund hverdagsmad af høj gastronomisk kvalitet. Dagligt leverer Fælleskøkkenet
over 2.500 måltider til blandt andet ældre borgere i Guldborgsund og Lolland kommune
samt til Nykøbing Falster Sygehus og Oringe. Fælleskøkkenets menuer består af velkendte
retter, der skaber minder og tryghed, som dagligt bliver tilsmagt og testet af
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køkkenpersonalets smagspanel. For at sikre den bedst mulige kvalitet og friskhed består
maden ligeledes af et varieret sortiment af sæsonpræget råvarer.
Hos Fælleskøkkenet bliver der taget særlige ernæringsmæssige hensyn i henhold til de
officielle anbefalinger og der fokuseres i høj grad på fødevaresikkerhed, hygiejne og
arbejdsmiljø.
Den nærværende måltidsoplevelse er ligeledes en integreret del af Fælleskøkkenets filosofi.
Det er således måltider skabt af mennesker, med omtanke for andre, der bliver leveret af
faste chauffører med særligt øje for at etablere en tryg og velkendt relation hos den ældre.
Bæredygtighed og lokale råvarer spiller en stor rolle hos Fælleskøkkenet I/S, der har en
ambition om løbende at udvikle brugen af lokale råvarer og produkter. Dette kommer til
udtryk ved de mange indgåede partnerskaber med lokale producenter, som Fælleskøkkenet
har, i deres vision om at skabe måltider, som er karakteristiske for nærområdet.
Fælleskøkkenet I/S der drives af Guldborgsund kommune, Lolland kommune og Region
Sjælland danner rammen om dette projekt. Den geografiske placering i Sakskøbing, mellem
Lolland og Falster, bringer projektet tæt på de lokalproduceret råvarer, der benyttes i
maden og de ældre, som spiser den. Netop derfor er egnsretter fra regionen fast inventar på
menuen.

Lolland Kommune
Lolland Kommune er en sammenlægning af flere kommuner, Holeby Kommune, Højreby
Kommune, Maribo Kommune, Rødby Kommune, Nakskov Kommune, Rudbjerg Kommune og
Ravnsborg Kommune i forbindelse med kommunalreformen. Der bor til daglig 42.850
borgere i Lolland Kommune med et stigende antal ældre over 65 år.
Lolland Kommune er formand for projektstyregruppen ved direktør Bjarne Hansen (KMH).

Guldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune er Danmarks sydligste kommune med landets længste
kyststrækning. Den fede muld i området skaber nogle af landets bedste fødevarer, der i
århundreder har dannet grundlag for arbejdspladser, vækst og for at mødes om bordet til
gode middage.
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Guldborgsund lægger stor vægt på den borgeroplevede kvalitet og netop disse ambitioner
er baggrunden for at Guldborgsund Kommune har valgt at indgå i projektledelsen af
projektet ´Bord Dæk Dig´.
Guldborgsund Kommune har eksisteret siden 2005 og er ligeledes en sammenlægning af
flere kommuner, Nykøbing Falster Kommune, Nysted Kommune, Nørre Alslev Kommune,
Sakskøbing Kommune, Stubbekøbing Kommune og Sydfalster Kommuner. Der bor til daglig
61.219 borgere i Guldborgsund Kommune.

Læs videre:
https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldre/2017/Juli/Aeldreministeren-Nu-skalaeldremaden-goeres-mere-laekker.aspx

https://www.guldborgsund.dk/da/Nyt/2017/maj/Ny_indpakning_skal_faa_aeldre_til_at_spi
se_mere.aspx

https://www.tveast.dk/artikel/lolland-og-guldborgsund-faar-12-millioner-kroner-til-goereaeldremaden-mere-indbydende

https://www.engineering.aau.dk/nyheder-arrangementer/nyhed/forskere-vil-forbedremadoplevelsen-for-aeldre.cid322297
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