
Predstavitev
Joyce Timmins je kuharska mojstrica z Michelinovo

zvezdico, ki je postala gonilna sila na področju

prehrane v zdravstvenem sektorju na Irskem. Ko

pomislite na bolnišnično prehrano, verjetno pomislite

na neokusne in neprivlačne obroke, a v bolnišnici

Rotunda in v negovalnem centru Marymount v

Dublinu ni tako. Leta 2017 je področje prehrane v teh

ustanovah prevzela Joyce, ki pa se je izziva lotila

enako kot svojih predhodnih izzivov v restavracijskem

sektorju, zato deluje po istem načelu - uporablja sveže

sestavine in ustvarja fantastične okuse. Posledično

ima vsak obrok veliko manj odpada in veliko višjo

prehransko vrednost, kar seveda pomeni bolj zdrave

bolnike in prebivalce oskrbovalnega doma. Joyce

meni, da je treba posvetiti prehrani v teh ustanovah

bistveno več pozornosti in da to področje potrebuje

velike spremembe. Njena naslednja ambicija je, da se

zaposli pri HSE (irska zdravstvena organizacija) in

sodeluje z dietetiki in strokovnjaki za prehrano, da

izboljšajo splošno ponudbo hrane oziroma menijev na

standard, kakršen bi moral biti.

Zdravo
Ko se je Joyce pridružila ekipi v bolnišnici, je bila prehrana

tam zelo skromna. Večerni obrok je običajno predstavljala

solata ali sendvič, vsi drugi obroki pa so bili sestavljeni iz

predelane ali pakirane hrane. Joyce je takoj spremenila

pripravo hrane - vse je bilo treba kuhati iz osnovnih sestavin,

vključno z juhami in omakami. V bolnišnici Rotunda nič več

ne pride iz kozarca ali kake druge embalaže. Preproste,

sveže obroke skuhajo in postrežejo isti dan. Ukinili so termo

posode za ohranjanje toplih obrokov, sedaj strežejo zgolj

sveže jedi, ki so jih ravno pripravili, zložili na krožnike in

dostavili na oddelke.

“Čas obrokov je čas, ki se ganaši stanovalci lahko veselijo.Želim

si,dabibilivsiprebivalci inbolniki,negledenanjihoveprehranske

posebnosti, prepričani, da ne dobijo le hranljivega obroka, ampak

jim tačas predstavlja resnično zadovoljstvo.Včasih moramo koga

tudi porediti, zato moramo uporabiti polnomastne izdelke in ne

tistih z nizko vsebnostjomaščob, vendar pa poskrbimo, da hrana

vsebuje vse naravne hranilne snovi, ki so tako pomembne za

njihovozdravje.”

Etično
Joyce je še posebej vešča ustvarjanja vizualnih 

mojstrovin za paciente z motnjami požiranja. Njena

inovativna žilica se pokaže tako v pripravi pirirane 

božične pojedine kot pri izdelavi lososovih sendvičev,

predvsem pa je mojstrica v pripravi zdravih jedi.

Joyce pripravi za vse na prvi pogled enak izbor jedi, ki

pa je seveda prilagojen vsakemu posamezniku. Na

tak način se vsi stanovalci in bolniki počutijo

enakovredne, sprejete in lepo postrežene, ne glede

na prehranske omejitve, ki jih sicer imajo.

Podjetje skrbi za to, da prebivalce bolnišnic in 

oskrbovalnih domov oskrbujejo z zdravo in kvalitetno 

hrano. S hranljivim jedilnikom iz svežih sestavin s 

ponosom zagotavljajo hranilno in zdravilno hrano, 

kar ima za posledico bolj zdrave bolnike in prebivalce 

oskrbovalnih domov. Z dobro organizacijo dela v 

kuhinji ter z nabavo lokalnih, svežih in nepakiranih 

surovin se uspešno izogibajo proizvajanju odpadkov. 

Z integracijo obrokov za tiste s posebnimi potrebami 

v splošni jedilnik odpravijo segregacijo bolnikov.

Hrana pri njih ni samo hrana, temveč tudi priložnost 

za druženje in nekaj, česar se oskrbovanci veselijo.
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