FOODIX TJÄNSTEBESKRIVNING
FOODIX Kort och Gott– det digitala biblioteket som alltid är öppet
Med hjälp av FOODIX får hela er organisation tillgång till digitala videoguider, som kan användas som
stöd under arbetsdagen. En del av filmerna ger bakgrundskunskaper medan andra hjälper dig precis
när du ska utföra en specifik arbetsuppgift.
Videoguiderna är textade, cirka tre minuter långa och ordnade under olika teman. Varje tema startar
med en Introduktion och ger baskunskaperna först. De baseras på Livsmedelsverkets och andra
relevanta myndigheters riktlinjer samt FAMM – Five aspects of a meal model. För innehåller står
Johan Andersson, ledarskapscoach, kock och f d måltidschef samt Annika Unt, leg dietist, utbildare
och kommunikatör.
För att se guiderna behövs uppkoppling till internet, då de ligger online. Du kan titta på filmerna på
dator eller mobil enhet, enskilt eller tillsammans med kollegor på till exempel arbetsplatsmöten och
utbildningsdagar.
Biblioteket finns alltid tillgängligt (som en länk till en hemsida) för FOODIX prenumeranter, och det
krävs inga inloggningsuppgifter. Filmerna kan ses om och om igen.
Det finns något för alla: för matlagare och deras chefer, dem som tar hand om de ätande – alltså till
exempel pedagoger i skola och förskola, skolhälsovården, kommunledning och personal inom
äldreomsorgen.
FOODIX kan jämföras med en tidningsprenumeration på så sätt att det släpps fyra nummer per år,
här kallade Moduler.
Modul 1 innehåller 17 filmer om Säker mathantering (livsmedelshygien, egenkontroll, HACCP mm).
Modul 2 släpps i oktober 2021 och innehåller Det Gröna Köket och Pedagogiska måltiden.
Modul 3 publiceras i januari 2022 med innehållet Service och Värdskap samt Matlagning.
Modul 4 i mars 2022 med Måltider för seniorer, Specialkost och Mat ute.
FOODIX uppdateras årligen enligt eventuella nya riktlinjer från myndigheter, samt fylls kontinuerligt
på med nya Moduler med teman och filmer. Prenumeranter får stöd i sin användning av tjänsten via
uppstartsmöte, månadsbrev samt aktiviteter i sociala medier-kanaler.
Varmt välkommen till FOODIX!

