MATRÅD 9 februari 2015 - Göingeskolan
Närvarande
9C - ingen närvarande
9B - Anton Bengtsson
9A - Elin Lindberg, Moa Skarp, Stina Andersson
8D - Lulu Hamdi Farid
8C - David
8B - Jolanda Saxfors
8A - Priyanut Srikhot, Melvin
7D - Mikaela Nivojda Röman
7C - Moa Thörnqvist
7B - Ellinor Lundström
7A - Molly Hansson & Moa Sjöstedt
Magnus Birgersson, idrottslärare, ansvarig för hälsoprofilen
på Göingeskolan.
Marianne Bergh (Madde) som är kock i köket.
Jenny Bengtsson som jobbar som
kvalitetssamordnare/kökschef i Östra
Göinge kommun.
- Synpunkter har kommit in på att den ena matvagnen ej är
tillgänglig efter en viss tid (även innan matsalen stänger)
vilket skapar köer vid den andra vagnen.
Köket kommer att fortsätta att plocka bort maten från den
ena matvagnen, idag plockas det ca 12.35 – men köket
kommer att dra det till ca 12.45.
- När rester plockas fram vill vi att den kompletta maträtten
serveras med passande tillbehör. Köket kommer att jobba
på att förbättra detta.

- Vi önskar att frukt ska serveras i salladen, det kan vi ha ca
1 ggr/veckan efter säsong säger köket.

- Salladen som serveras upplevs som bra och fräsch, men
smakar dock inte gott. Salladen upplevs också som konstant
likadan. Vill ha ”ren” pasta i salladensbuffen.
Vitkål och morötter serveras varje dag. Vi önskar oblandad
sallad, vilket innebär var grönsak för sig.
Matsalspersonalen har hand om salladen, och vill att vi ska
lära oss äta varierat, men vi ska ha en mix av sallader dvs
ibland ”rena” och ibland ”blandad” sallad.

- Vi elever upplever att det är tröttsamt med att samma
maträtter server väldigt ofta.
Jenny uppgav under förra mötet att man arbetar med en
matsedel där maträtterna är utspridda över en tioveckors
lång period.

- Vi elever måste förbättra oss när det gäller att torka efter
oss i matsalen för att säkerställa en trevlig hygienisk miljö för
alla.

- Köket kommer att jobba på att ligga ett steg före gällande
att bla med att fylla på med tallrikar och bestick, så att
eleverna slipper att vänta säger köket.

- Vi elever skulle uppskatta att man vet varifrån maten,
speciellt köttet, kommer ifrån. Ett förslag kan vara att sätta en
liten skylt med information om köttet.

- Eleverna önskar; hamburgare, pizza, stuvade makaroner,
wokad mat, ål, ris med biff och currysås, chicken nuggets,
schnitzel, vattenmelon, kyckling, cream fraich separat. Köket
kommer att lägga in någon önskematrätt under vårterminen.

