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# KURSUS / WORKSHOP INDHOLD PRIS VARIGHED 

1 Dysfagi i teori og praksis ·       Småtspisende med særlige behov – hvem, hvor mange, værdighed? 
·       Kostanbefalinger og proteiner 
·       Smag, konsistens og udseende – hvorfor er det vigtigt 
·       Valg og fravalg – og andre gode råd 
·       Konsistenstrappen 

5.900 
  

½ dag 

2 Dysfagi i teori og praksis - 
kundespecifikt 

# 1 men målrettet med fokus på de emner, der er vigtige for jer 8.900 ½ dag + forberedelse 

3 Dysfagi i teori og praksis inklusive 
smagsprøver 

# 1 med retter og smagsprøver i de forskellige konsistenser 
  

8.900 
  

½ dag + praktisk 
forberedelse 

4 Implementering af værdig kost i 
opskrifter, menuplaner 

Fra teori til praksis: 
·       Konsistenstrappen – mod borgerens evner og behov 
·       Inkludering af borgere med dysfagi i menuplanen 
·       Værdighed i menuplanen, indhold, opskrifter 

6.900 
  
  

½ dag 

5 Implementering af værdig kost i 
opskrifter, menuplaner 
og praktisk undervisning 

# 4 og derefter går vi i køkkenet og producerer måltider baseret på 
relevante opskrifter efter behov og ønske. I står selv får indkøb af råvarer 

9.900 Hel dag 

6 Implementering af værdig kost i 
opskrifter, menuplaner 
praktisk undervisning inklusive 
råvarer 

# 5 men her medbringer vi alle råvarer til den praktiske del i køkkenet 12.900  Hel dag inklusiv praktisk 
forberedelse 
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7 Praktisk undervisning – efter jeres 
behov 

I har Majken til rådighed i køkkenet efter jeres behov 4.900 
  

½ dag 

8 Praktisk undervisning – efter jeres 
behov 

I har Majken til rådighed i køkkenet efter jeres behov 8.900 
  

Hel dag 

 
Priserne per kursus dækker op til 10 deltagere per kursus. Ved flere deltagere udgør prisen per ekstra deltagere: For halvdagskurser kr. 400,00. For heldagskurser kr. 650,00. 
Der tilkommer kørsel som faktureres med kr. 6,00 pr kilometer plus eventuelle broafgifter fra Sjælland. Kørsel inkluderer medgået tid i den forbindelse.  
Alle beløb tillægges moms. Betalingsbetingelser udgør 30 dage netto. 
 


