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FORORD 
 

Mad og måltider er en samlet oversigt over sortiment og ydelser, der indgår 
i døgnforplejningen til borgerne på kommunens plejecentre herunder 
borgere på akutstuer, rehabilitering og genoptræning. 
 
Det er Vordingborg Madservice, Vintersbølle Strand, som er ansvarlig for 
døgnforplejningen. Døgnforplejning dækker 3 hovedmåltider og 3-4 
mellemmåltider samt særlig forplejning på hellig- og mærkedage. 
Køkkenet på Vintersbølle Strand producerer fortrinsvis det varme måltid 
herunder forret/dessert. De øvrige måltider tilberedes på plejecentrene af 
kost- og plejefagligt personale.  
 
Formålet med ydelseskataloget et, at beskrive mad og måltider, der indgår i 
døgnforplejningen jf. kvalitetstandard ”Madservice til borgere på plejecentre 
og rehabilitering” og samtidig sikre, at alle der er involveret i bestilling af 
forplejning kender indholdet i sortiment og ydelser. 
 
Sortiment og ydelser er fastsat efter kommunens ramme for borgerens 
egen betaling af madservice. Kommunen må ikke opkræve mere i betaling, 
end det koster at indkøbe og producere maden. Den maksimale 
egenbetaling fastsættes årligt af Sundheds- og ældreministeriet. 
 
Ydelseskataloget revideres løbende. Den nyeste udgave kan læses på 
Vordingborg Madservice hjemmeside. 
 

Birgit Pedersen Vallebo, leder



 

4 

INDHOLDSFORTEGNELSE 
1. MORGENMAD ..................................................................................................................... 5 

2. KOLD MAD, SMØRREBRØD, LUN RET ............................................................................. 7 

3. VARM MAD, HOVED- OG BIRET ........................................................................................ 9 

4. MELLEMMÅLTIDER .......................................................................................................... 11 

5. HELLIGDAGE OG MÆRKEDAGE .................................................................................... 12 

BILAG 1, VEJLEDENDE PORTION - VARM MAD, HOVED- OG BIRET ..................................... 16 

 

  



 

5 

1. MORGENMAD 

. 

Måltid Tilbud Vejledning til 
personale 

Morgenmad, 
hverdage: 

Gryn og grød, der er flg. muligheder: 

• Havregrød med sukker/ 
kanelsukker/smørklat 

• Øllebrød med minimælk  /sødmælk/fløde 

• Cornflakes med minimælk  
/sødmælk/fløde 

• Havregryn med minimælk  
/sødmælk/fløde 

 
2 slags Franskbrød, der er flg. muligheder: 

• Gulerodsbrød (Frost 10 stk. i karton)  

• Franskbrød m/birkes (frost 10 stk. i karton) 

• Havre brød (8 stk. i karton) 

• Trekornsbrød  

• Sødmælksfranskbrød 

• Fuldkornsfranskbrød i skiver   

• Yoghurtfranskbrød (bestilles stykvis)  

• Glutenfri franskbrød m/blå birkes (kun 
beboere med cøliaki) 
 

2 slags rugbrød/bondebrød, der er flg. 
muligheder: 

• Rugbrød m/kerner i skiver   

• Rugbrød u/kerner i skiver (blød kost)   

• Bondebrød i skiver (blød kost) 

• Solsikkerugbrød i skiver   

• Rugbrød Bagergårdens Classic i bagepose, i 

skiver  

• Lyst sandwichbrød (blød kost)  

• Sandwichbrød 6-kerne (blød kost)    

• Glutenfri ”Rugbrød” grov (kun beboere med 
cøliaki) 

 
Smørelse: 

• Smør 

• Plantemargarine  
 
Pålæg, ost: 

• Ost 30+  

• Ost 45+ 

• Danablu 

Havregrød bør koges på 
sødmælk til beboere, der 
har nedsat appetit eller er 
småtspisende. 
 
Vi anbefaler at skifte 
imellem de forskellige 
brødtyper, ikke mindst for at 
sikre at alle får den 
oplevelse, at der er noget af 
brødet de kan lide.  
 
Når I køber brød til 
normalkost/normalkost til 
ældre, bør I vælge brød 

med   og/eller  
 
Vælg primært fødevarer 

med   til beboere der er 
på normalkost/normalkost til 
ældre. 
 
Normal kost: er til raske 
beboere under 65 år, der 
skal holde vægten. Den kan 
således også anvendes til 
beboere, der fx har 
diabetes eller er 
overvægtige. 
 
Normalkost til ældre: er til 
raske beboere over 65 år, 
der skal holde vægten. Den 
kan således også anvendes 
til beboere, der fx har 
diabetes eller er 
overvægtige. 
 
Blød kost: er til beboere, 
der har svært ved at tygge. 
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Måltid Tilbud Vejledning til 
personale 

• 1 slags saltpålæg max. 5% fedt  fx 
hamburgerryg  

Andet: 

• 2 slags marmelade 

• Honning i portionspakker 

• Pålægschokolade 

• Blødkogt æg eller lign. 
 
2-3 slags surmælksprodukt daglig, der er 
flg. muligheder 

• Sødmælksyoghurt med fx appelsin, peach-
melba, pære-banan eller jordbær  

• Cheasy skyr yoghurt, der findes flere slags fx 

hindbær, blåbær   

• A 38/ tykmælk 

• Ymer 

• Ylette  
 
Topping 

• Müsli honey crunch, 650 g 

• Müsli, 750 g   

• Rugdrys uden tilsat sukker   

• Ymerdrys med farin 
 

2-3 slags frisk frugt, alle er  

• Gerne årstidens frugt, men tag hensyn til 
beboersammensætningen i afdelingen. Køb 
ikke mere hjem, end det altid opleves som 
frisk fx æbler, pære, blommer, bananer, 
druer, melon, appelsin, kiwi  

 
Drikkevarer, 

• Kaffe, te 

• Æblejuice, appelsinjuice, sveskejuice 

• Minimælk , letmælk  

• Sødmælk 
Diæt og allergi Følger de officielle retningslinjer jf. den 

nationale Kosthåndbog 
 

Søn- og 
helligdage  

Der kan vælges samme brødtyper som på 
hverdage. 
 
Noget af brødet kan udskiftes med følgende: 

• Krydderboller 

• Rundstykker 

• Tebirkes, mini 

• Snegle, mini 
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2. KOLD MAD, SMØRREBRØD, LUN RET 

Måltid Tilbud Vejledning til 
personale 

Kold mad / 
frokost 

Der kan dagligt tilbydes et koldt hovedmåltid, 
sammensat ud fra nedenstående tilbud. 
 
Pålæg, ost og pynt 
Der kan vælges mellem 3 slags dagens 
pålæg. Pålæg følger kostplanen frokost, det 
kan fx være pålægssalater, saltpålæg eller 
diverse pølsepålæg. 
 
Herudover kan der fast vælges  
Leverpostej 
Spegepølse 

Æg  

Frikadelle  

Sild, Marinerede, Karry, Kryddersild  

Ost 30+  
Ost 45+ 
Danablu (blåskimmelost) 
 
Der er frit valg på tilbehør/pynt så som sur 
varer rødbeder, agurker, rødkål eller frisk 
grønt som tomater, karse, purløg og lign. 
 
Smørelse o. lign. 

• Smør 

• Plantemargarine  

• Mayonnaise 

• Remoulade 

• Ketchup 

• Sennep 

• Pesto 

• Hummus 
 
2 slags rugbrød/bondebrød/franskbrød: 

• Rugbrød m/kerner i skiver   

• Rugbrød u/kerner i skiver (blød kost)   

• Bondebrød i skiver (blød kost) 

Normal kost: er til raske 
beboere under 65 år, der skal 
holde vægten. Den kan 
således også anvendes til 
beboere, der fx har diabetes 
eller er overvægtige. 
 
Normalkost til ældre: er til 
raske beboere over 65 år, 
der skal holde vægten. Den 
kan således også anvendes 
til beboere, der fx har 
diabetes eller er 
overvægtige. 
 
Pålæg til normalkost og 
normalkost til ældre bør højst 
indeholde 5 g fedt/100 g ofte 

mærket med . 
 
Udvalg af brød svarer til 
morgenmåltid. Når I køber 
brød til Normalkost bør i 

vælge brød med  og/eller 

 
 
Smørelse til beboere, der er 
på normalkost/normalkost til 
ældre, kan med fordel være 
mayonnaise eller pesto i 
stedet for plantemargarine. 
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Måltid Tilbud Vejledning til 
personale 

• Solsikkerugbrød i skiver   

• Rugbrød Bagergårdens Classic i bagepose, i 

skiver  

• Lyst sandwichbrød (blød kost)  

• Sandwichbrød 6-kerne (blød kost)    

• Glutenfri ”Rugbrød” grov (kun beboere 
med cøliaki) 

• Gulerodsbrød (frost 10 stk. i karton)  

• Franskbrød m/birkes (frost 10 stk. i karton) 

• Havre brød (8 stk. i karton) 

• Trekornsbrød  

• Sødmælksfranskbrød 

• Fuldkornsfranskbrød i skiver    

• Yoghurtfranskbrød (bestilles stykvis)  

• Glutenfri franskbrød m/blå birkes (kun 
beboere med cøliaki) 

 
Råkost/salat 
Der kan bestilles råkost/salat alle dage – bør 
primært tilbydes beboere på 
normalkost/normalkost til ældre. 
 
Lun ret 
Der tilbydes lun ret tirsdag, torsdag og 
søndag. Lun ret kan fx være tarteletter med 
høns i asparges, pølser med brød.  
 
Andre tilbud 
Der er mulighed for at supplere tilbuddet med 
forskellige frostsupper fx asparges*, 
blomkålsuppe*, champignonsuppe* eller klar 
supper samt risengrød eller pærevælling. 
(*energiberiget) 
 
Drikkevarer: 

Vand, sødmælk, kærnemælk , Letmælk 
minimælk  
kaffe/te 

Diæt og allergi Følger de officielle retningslinjer jf. den 
nationale Kosthåndbog 

Bemærk at for diabetes type2 
er anbefalingerne at tilbyde 
normalkost og begrænse 
sukkerholdige drikke og 
reducere mængden af kager 
og desserter 

Helligdage Der serveres lun ret alle helligdage. 
 

Vejledende beskrivelser i 
afsnittet ”Helligdage og 
Mærkedage” afsnit 5. 
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Måltid Tilbud Vejledning til 
personale 

I valg af pålæg tages hensyn til den 
pågældende højtid fx ørred, laks eller rejer 
samt kiks og blandet oste. 
 
 

  
 

3. VARM MAD, HOVED- OG BIRET 

Måltid Tilbud 
Varm mad, hoved- 
og biret 
(forret/dessert) 

Den enkelte afdeling kan vælge mellem: 
a) at bestille maden ud fra Madservice tilbud af retter. 

Afdelingen skal dog være opmærksom på, at hovedret og biret 
bør supplere hinanden ud fra farve, smag og næringsværdi. 

b) eller modtage en hovedret og biret planlagt af Madservice. 
c) Tilberede enkelt komponent (kød, fisk, fjerkræ) i afdelingen  

 
Ad a) 
Afdelingen (beboere og personale) kan på en uge vælge mellem: 

• 9 klassiske hovedretter gerne med et moderne tvist og 7 vegetar 
hovedretter.  

• 8 biretter samt frugtgrød.  
Der skal pr. dag vælges en hovedret og en biret til afdelingen. 
Afdelingen skal dog være opmærksom på, at hovedret og biret bør 
supplere hinanden ud fra farve, smag og næringsværdi. 
Madservice tilpasser retterne i forhold til særlige behov fx energitæt, 
allergi, konsistens.  
 
Ad b) 
Madservice menuplan varierer i forhold til årstid og sæson for friske 
danske råvarer. 
I valg af menuer tilstræbes, at måltidet afspejler beboerens vaner og 
madtraditioner.  
Alle komponenterne i måltidet deklareres og produktionen er underlagt 
hygiejne og egenkontrol jf. gældende lovgivning fra Fødevarerstyrelsen. 
 
Menuplan sammensat af Madservice er planlagt efter følgende 
retningslinjer for henholdsvis hovedret og biret: 
 
Hovedret: 

Protein, kød, fisk, fjerkræ, æg eller bælgfrugt: 

• Kogt kød 4 gange på 4 uger 

• Stegt kød 8 gange på 4 uger  

• Sammenkogte retter 4 gange på 4 uger  

• Kødfarsretter 8 gange på 4 uger 

• Fiskeretter 4 gange på 4 uger 
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Måltid Tilbud 
• Max. 1 gang på 4 uger kan retterne udskiftes med en 

vegetar/ægge ret 
Kulhydrat, fibre: 

• Der er et grønsagstilbud til hovedretten, det kan være: 
o Dagens råkost fra Madservice 
o Kogte grøntsager, koges i afdelingen 
o Friske kogte grøntsager efter årstiden fx, gulerødder, 

blomkål, broccoli, porre og lign. Vær opmærksom på at 
grønsagerne skal ordnes / rengøres og renses i 
afdelingen.   

Kulhydrat, stivelse, fibre: 

• Tilbehør til menuen varieres efter, hvad der passer til 
proteindelen. Afdelingen bestiller hos leverandør, Hørkram. 
Afdelingen kan vælge mellem flg. produkter: 

o Kogte hvide kartofler 
o Skrubbede kartofler, er gode til stegte kartofler fx med 

timian 
o Rå kartofler, skrællede kartofler koges i afdelingen  
o Løse ris, koges i afdelingen 
o Pasta, koges i afdeling 
o Rugbrød 
o Kartoffelmos, bestilles hos Madservice 

Andet tilbehør til hovedret: 

• Survarer o. lign. Der kan frit i afdelingen vælges, det som 
passer til menuen fx rødkål, drueagurk, asie, rødbede, gele, 
sennep, ketchup  

Biret: 
Madservice tager i menuplanlægningen højde for, at hovedret og biret 
supplere hinanden ud fra farve, smag og næringsindhold. 
 
Biretten, varieres efter følgende fordeling: 

• Grønsagssuppe (forret) 5 gange på 4 uger 

• Mælkeretter 6 gange på 4 uger 

• Frugtgrød/ frugtsuppe 6 gange på 4 uger  

• Henkogt frugt 5 gange på 4 uger 

• Dessert 6 gange på 4 uger 
 
Afdelingen har herudover mulighed for at supplere med aspargessuppe, 
blomkålssuppe, broccolisuppe, risengrød eller pærevælling. Retterne 
leveres som frostvarer fra Madservice. 
 
Ad c) 
Lejlighedsvis kan kød eller lignende tilberedes i afdelingen. Drøft med 
Madservice hvilke kødstykker, det er bedst at benytte.  
Varen leveres direkte fra leverandøren, Hørkram. Madservice skal have 
besked 14 dage før af hensyn til planlægningen. 
 
Drikkevarer:  

Vand, sødmælk, kærnemælk , Letmælk minimælk  
 

Diæt og allergi Følger de officielle retningslinjer jf. den nationale Kosthåndbog 
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Måltid Tilbud 
 

Helligdage 
 

Menuerne på helligdage afspejler dansk tradition se afsnit 5 ”Helligdage 
og Mærkedage” 
 

 

 

4. MELLEMMÅLTIDER 

Måltid Tilbud; Kost til 
småtspisende, kan 
være 

Tilbud; 
Normalkost/Normal-
kost til ældre kan 
være 

Vejledning til 
personalet 

Tidlig 
morgen 

• Protino Plus fx vanilje, 
blåbær eller hindbær 

• Protino æble/kanel eller 
Protino rabarber  

 Gerne inden 
beboeren står op. 

Formiddag  • Udskåret frugt  

• Protino æble/kanel eller 
Protino rabarber evt. 
med topping 

• Franskbrød med ost 
eller saltpålæg 

• Knækbrød med ost eller 
saltpålæg 

Drikkevarer: 

• Kaffe/te 

• Protino Plus, vanilje fx 
blåbær eller hindbær 

• Sødmælk 

• Udskåret frugt  

• Grovbrød med ost eller 
saltpålæg  

• Knækbrød med ost eller 
saltpålæg  

• Ylette eller Cheasy 
yoghurt med topping  

Drikkevarer: 

• Kaffe/te 

• Protino Standard fx 
vanilje eller hindbær 

• Minimælk  

Når I tilbyder 
beboeren, der spiser 
normalkost/normalkost 
til ældre bør i vælge 
fødevarer, der primært 
er mærket med 

nøglehulsmærket  
og/eller 

fuldkornsmærket  

Eftermiddag Dagens kage fra 
Madservice eller bagt i 
cafeerne fx 

o Bradepandekage 
o Kringle 
o Wienerbrød (Bake-

off) 
o Æbleskiver 
o Vafler  
o Teboller 
o Lagkage 
o Æblekage 

Andet: 

• Franskbrød med smør 
og syltetøj (evt. ost) 

Dagens kage fra 
Madservice eller bagt i 
cafeerne fx 

o Skærekage 
o Æbleskiver 
o Vafler 
o Teboller  

Andet: 

• Grovbrød med 
saltpålæg/ost 

• Knækbrød med 
saltpålæg/ost 

• Frugt i stykker 

• Grønt i stykker 

• Ylette eller cheasy 
yoghurt med topping 

Kage/brød o.lign kan 

bages i afdelingen på 

plejecentret. 

Madservice hjælper 

gerne med 

opskrifter       

 

Når I tilbyder 

beboeren, der spiser 

normalkost/normalkost 

til ældre bør i vælge 

fødevarer, der primært 

er mærket med 

nøglehulsmærket  
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Måltid Tilbud; Kost til 
småtspisende, kan 
være 

Tilbud; 
Normalkost/Normal-
kost til ældre kan 
være 

Vejledning til 
personalet 

• Frugt i stykker evt. med 
flødeskum/Protino 
dessert 

• Protino æble/kanel 
eller Protino rabarber 
evt. med topping 

• Energitæt is/fromage 

• Frugtgrød med 
sødmælk/fløde/Protino 
Plus 

• Beriget suppe 

• Sodavandsis (sommer) 
Drikkevarer: 

• Kaffe/te 

• Kakaoletmælk (rød) 

• Sødmælk 

• Protino Plus fx vanilje, 
blåbær eller hindbær 

• Rød/gul saft* 
(anbefales kun, når det 
er sommer) 

• Frugtgrød med minimælk 

• Sodavandsis (sommer) 
Drikkevarer: 

• Kaffe/te 

• Skummetmælkskakao 
(blå) 

• Minimælk 

• Protino Standard fx 
vanilje eller hindbær 

• Rød/gul saft* (anbefales 
kun, når det er sommer) 

 

 

 
 

og/eller 

fuldkornsmærket  

 

*Rød og gul saft har et 
meget højt indhold af 
”tomme kalorier”. 

Diæt og 
allergi 

Følger de officielle retningslinjer jf. den nationale 
Kosthåndbog 

Diæt og allergi 

Helligdage 
samt 
mærkedage 

 
Se afsnit 5 ”Helligdage og Mærkedage” 

 

 

 

5. HELLIGDAGE OG MÆRKEDAGE 

Helligdag/mærkedag Tilbud 
Pandekagens dag16. 
februar 

Pandekager med syltetøj  
 

Fastelavn Fastelavnsboller 
 

Påske Påskedag  
Hovedret: 
Lammesteg med fx persille, skysovs, kartofler med 
romanabønner, blomkål, broccoli, gulerødder   
Dessert:  
Panna cotta med fx havtorn 
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Helligdag/mærkedag Tilbud 
Særlig påskekage til kaffen 
 
Påskefrokost  
Holdes for beboere, pårørende og personale. 
 
Påskefrokost kan fx være sammensat af:  

• En slags sild med æg, tomat og karrysalat   

• Stegt fiskefilet med remoulade, citron, dild 

• Æg med sennepssauce (skidne æg) og franskbrød 

• Tærte med skinke og tomat 

• Frikadeller med hjemmelavet agurkesalat 

• Ostekage 

Bededag Varme hveder 
 

Pinse Pinsedag: kan fx være sammensat af: 
 
Hovedret:  
Kogt laks med fx hollandaisesovs, kartofler og asparges / gulerod) 
Dessert:  
Citronfromage med flødeskum 
 
Særlig pinsekage til kaffen 

 

Sankt Hans Jordbærkage til kaffen 
 
Varm mad: kan fx være sammensat af: 
 
Afdelingen kan vælge at grille pølser og marinerede revelsben 
hertil serveres kold kartoffelsalat og årstidens salat 
 
Dessert: 
Pandekage med is og friske jordbær 
 

Høstfest Serveres en 3-retters menu med drikkevarer, der består af 

• Forret, hovedret og dessert 
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Helligdag/mærkedag Tilbud 
Julemåneden Advent, 1.til 4. søndag: 

Særlige julekager til kaffen 
 
Lucia 13.12 
Æbleskiver og gløgg 
  
Juledagene: 
Diverse julesmåkager 
 
Juleaften:  
Hovedret: 
Andesteg med æble og sveske / flæskesteg med skysovs, brune 
og hvide kartofler, rødkål, surt samt franske kartofler 
 
Dessert: 
Ris al á mande med kirsebærsauce 
 
Julefrokost  
Holdes for beboere, pårørende og personale. 
 
Julefrokost kan fx være sammensat af:  

• En slags sild med æg, tomat og karrysalat  

• Rejer med mayonnaise, citron og dild 

• Lun ribbensteg med rødkål 

• Æbleflæsk 

• Tartelet med høns i asparges 

• Risalamande med kirsebærsauce 

• Forskellige små oste med kiks 
Nytår Nytårsaften: 

Hovedret: kan fx være sammensat af: 
Gl. oksesteg med skysovs, kartofler, bønner, glaserede løg og 
surt 
 
Dessert: 
Islagkage 
 
Særlig Nytårskage til eftermiddagskaffen  
 
Aften Kransekage 
 

”Skovturskurv”  Det er muligt at bestille forplejning til at tage med på tur. 
 
”Skovturskurv” kan sammensættes ud fra følgende forslag: 

• Sandwich 

• Kold kartoffelsalat med frikadelle 

• Tærte  

• Burgerbolle med fyld  

• Dagens kage  

• Chips / grøntsagsstave med dip  

• Eller andet hyggeligt  
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Helligdag/mærkedag Tilbud 
 

”Kartoflens dag” falder på 
Valdemars dag den 15.juni  

15. juni serveres: 

• Kold mad, et hold med nye kartofler og marinerede sild. 

• Varm mad, Stegt flæsk med persillesauce hertil nye 
kartofler og rødbede i tern. 

• Drikkevarer; snaps 
 

Dronningens fødselsdag og 
andre runde mærkedage i 
Kongehuset fx jubilæum.  

Serveres lagkage eller tilsvarende festlig kage til kaffen. 

Diæt og allergi Følger de officielle retningslinjer jf. den nationale Kosthåndbog 
 

Drikkevarer Drikkevarer: 
Der serveres snaps til kartoflens dag i juni. 
 
Til øvrige højtider og fester kan vin, øl og sodavand tilkøbes.  
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BILAG 1, VEJLEDENDE PORTION - VARM 

MAD, HOVED- OG BIRET     

Vejledende portionsstørrelser er til beboere, der har et energibehov svarende til 9000 kJ/2140 kcal 

pr. dag, og betegnes som en normal portion. Til det varme måltid, hoved- og biret, svarer 

nedenstående serverede mængder til: 

• Kost til småtspisende, 1350-2250 kJ (15-25 %) af det daglige energibehov  

• Normalkost 2250-2700 kJ, (25-30 %) af det daglige energibehov 

Hovedret Kost til småtspisende og 
dysfagi-diæt, Normalportion 

Normalkost til ældre, 
Normal portion 

Helt kød fx stege 1 lille skive 2 tynde skiver 

Farsretter 1 skive / 1-2 stk. 2 tynde skiver / 2 stk. 

Sammenkogte retter 1,5 dl 2,5 dl 

Fisk, stegt/kogt 1 lille stk. 1 stk. 

Kartofler 1-2 stk. 3-4 stk. 

Ris/pasta ¾ dl 1½ dl 

Kartoffelmos ¾ dl 1½ dl 

Flødekartofler 1 dl 1½ dl 

Kartoffelsalat 1 dl 2 dl 

Grøntsager 1-2 spsk. 3-4 grydeske 

Stuvede grøntsager 1,5 dl beriget 2,5 dl 

Salat/råkost 25 g 50-80 g 

Sauce 0,5 dl beriget 1 dl 

Supper, hovedret 2 dl 3 dl 

Biret (forret/dessert)   

Suppe forret 1,5 dl 2 dl 

Dessert fx trifli 1 dl / 55g 1,5 dl / 80 g 

Mælkemad fx risengrød 1,5 dl 2 dl 

Frugtgrød med mælk/fløde 1 dl + ½ dl 1,5 dl + 1 dl 

Fromage 1 dl 1,5 dl 

Kage  30 g / 1 stk. (lille stk.) 60 g / 1 stk. (alm stk.) 
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