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Eleverna tycker att maten är god
Jenny berättar att det ska finnas ris eller pasta i salladsbuffén när det är soppa (start v.45).
Eleverna önskar musik i matsalen (startar med klassisk musik i v 45).
All mat är inte god.
Elever och personal tycker att det är för hög ljudnivå (alla vi hjälps åt att hålla ljudnivån nere).
Eleverna vill gärna ha ”maten” för sig d.v.s. sås, kött osv.. (vissa maträtter t.ex. lasagne måste vara
blandade).
Eva(rektor) tycker maten är god.
Eleverna tycker att potatisen inte är så god (missfärgad, pratat med leverantören, felleverans)
Går bra att sortera besticken i disken, (vill ha tydligare skyltar med större text, är på plats nu)
Eleverna önskar frukt 1 gång i veckan.
Eleverna tycker att det serveras potatis för ofta (vi kommer att ha alternativ till potatis ibland fr om
v 1, 2014)
Prästavångskolan har temavecka under våren och skulle önska ett samarbete med köket (kom
gärna med förslag).
Elevernas önskerätter inlämnat via lappar till köket: bla fisk med remouladsås, kinamat, nudlar med
kyckling, pitabröd med köttfärs, hamburgare med pommes, tacos, pizza, korv med bröd, korv med
potatismos, köttfärssås, spagetti, kalops, chili con carne, kycklingklubba med ris, tacopaj, korv
stroganoff, mjukt bröd varje dag, kotlett med sås, potatis, makaroner, köttbullar (det kommer att
komma vissa maträtter under hösten).

( )= kökets åtgärd

V 46. När det är Må bra vecka
Information från köket: Vi ska ha ha en visningstallrik, för att visa hur mycket mat man
behöver äta vid lunch för att orka med skoldagen. Vi ska även ha ett faktablad om
information om skolmat. Må bra veckan kommer att handla om sömn, relationer, kost och
rörelse.
”Vårt mål är mätta och glada barn”
Välkomna köket!
// Madde Bergh

