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3. Kwaliteitssysteem
3.2. Middelenbeheer
3.2.2. Beheer infrastructuur
3.2.2.2 Keuken     

versie 2010

Doel:
Ministerieel besluit:
Art. 4 §2: Hoe de infrastructuur wordt  afgestemd op het pedagogische

en agogische Sconcept van de voorziening.

Sector minimale specifieke kwaliteitseisen:
SMK 16: Het centrum beschikt over een veilige en goed onderhouden

infrastructuur  die  afgestemd  is  op  het  pedagogische  en
agogische concept van het centrum.

Toepassingsgebied:
Keuken

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
De verantwoordelijkheid ligt bij het hoofd logistiek, de 
eindverantwoordelijkheid ligt bij de administratief directeur

Verwante documenten:
1.2 Voorstelling van het CKG

Aantoonbaarheid:
De keukens in CKG Molenberg en CKG Molenhof en ‘t Spoor

Beheer infrastructuur keuken

In Molenberg is er vanuit het verleden een grootkeuken met verschillende
apparatuur  (bijvoorbeeld  de  grote  ketels)  afgestemd  op  een  grote
doelgroep. Dit is niet meer praktisch de dag van vandaag.  Momenteel
wordt er veel kleinschaliger gewerkt. 
Er werd gekozen voor zelfbereide maaltijden.  Deze vorm van maaltijden
staan dicht bij het gezin.  Het geeft de kans om een erg gevarieerd en
seizoensgebonden menu aan te bieden waarin bewust gekozen wordt voor
verse kwaliteitsproducten.  Deze flexibele opstelling geeft de mogelijkheid
om in te  spelen op wensen van kinderen en ouders.   Bijvoorbeeld  om
religieuze redenen bepaalde voedingsproducten weigeren, het organiseren
van een verjaardagsfeestje op maat van het kind,… 
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In Molenhof werd bij de start gekozen om zelf warme maaltijden klaar te
maken.
De infrastructuur werd gebouwd om een groep kinderen en begeleiders te
voorzien in verse en gezonde maaltijden.
In het Spoor koos men voor kleinschaligheid en is een kleine huiskeuken
geïnstalleerd.

Beschrijving basisconcept infrastructuur keuken
In onze voorzieningen streven we naar een huiselijke sfeer.  
CKG Molenberg bestaat uit twee leefgroepen.  Elke leefgroep is voorzien
van een eigen keukentje waar de mogelijkheid bestaat kleine maaltijden te
bereiden, doch de hoofdmaaltijden worden noch steeds in de grootkeuken
klaar gemaakt.  
In het CKG Molenhof, dat bestaat uit één leefgroep, ligt de keuken naast
de leefgroep.  Door een klein poortje wordt de toegang voor de kinderen in
de  keuken  verhinderd.   We  achten  dit  belangrijk  in  het  kader  van  de
veiligheid van onze kinderen.  Toch kunnen ze de activiteiten in de keuken
nauwgezet volgen door de openhuis cultuur.
In het spoor werken we met een open keuken waar begeleiders samen
met de ouders kunnen werken.   

Apparatuur 
De drie voorzieningen beschikken over apparatuur waar men bewust voor
gekozen heeft.

Steamer
Door  een  combinatie  van bakken,  braden,  stomen en regenereren  kan
men op korte tijd  kwaliteit  leveren.   De bereidingstijd  is  immers korter
waardoor minder voedingsstoffen verloren gaan. (Molenberg en Molenhof)

De grote braadpan (niet meer in gebruik)

Elektrisch vuur
De  keukens  beschikken  over  een  elektrisch  vuur  met  vier
verwarmingselementen (cfr huiselijkheid)

Friteuse
Eénmaal per week staat er gefrituurd eten op het menu.  We kiezen er
bewust voor om deze maaltijd zelf te bereiden en hopen op deze manier
de maaltijd zo gezond mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door het gebruik
van gezondere vetten.

Afzuigkap
Het  kookgedeelte  is  voorzien  van  een  afzuigkap.   De  filters  van  de
afzuigkap worden wekelijks onderhouden.
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Aanrecht
De  keuken  in  Molenberg  is  voorzien  van  voldoende  ruimte  voor  het
uitvoeren van het  keukenwerk. In de afdelingen Molenhof en het Spoor is
deze ruimte eerder beperkt.

Afwasmachine en spoelbak
Het  CKG Molenberg  beschikt  over  twee  verschillende  ruimten.   In  het
keukengedeelte hebben ze een spoelbak voor de groenten.  Het vuilgoed
komt onmiddellijk in een afzonderlijke ruimte.  In deze ruimte staat een
spoelbak en een afwasmachine.  
In het CKG Molenhof werd een nieuwbouw keuken geïnstalleerd.  Hierin
was de huiselijke sfeer een prioriteit.  Men koos voor een keuken met één
spoelbak en één afwasmachine.  
In het spoor werd gekozen voor  huishoudtoestellen.

Koeling
CKG Molenberg beschikt over één grote koelruimte in de kelder.  Deze was
reeds aanwezig.   Daarnaast beschikt de keuken over twee ijskasten en
elke leefgroep heeft een eigen ijskast waarin drank, vieruurtje, ontbijt  en
avondmaaltijd bewaard worden.
CKG Molenhof heeft twee ijskasten ter beschikking in de keuken.  Omwille
van het huiselijk karakter is deze ijskast toegankelijk voor de mensen uit
de keuken én de leefgroep. In de kelder werd een extra koelkast geplaatst
voor de warme zomers te overbruggen.

Voorraadruimten
De  keukens  zijn  voorzien  van  kasten  waarin  voorraad  bewaard  kan
worden.  Daarnaast wordt de kelder als voorraadruimte gebruikt.
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