Matråd 12/5 -15 åk 3-6 Prästavångsskolan
Närvarande: Wilda Lindh 4C
Birkan Ates 6A
Emmie Thomasson 5A
Wanda Lindh 5B
Elvis Erlandsson 6B
Kicki Bertilsson , elevrådet
Anna-Karin Granheimer, kock
Frånvarande: Tilda Jönsson 4A
Julia Sulinska 4B
Oliver Stjernqvist 3A
Kevin Hansson 3B
Mat: Frukostknäcke är populärt.
Fortfarande missfärgad potatis.—Det är svårt med potatis denna årstiden.
Fint salladsbord och mycket att välja på, men eleverna vill ha mer oblandad sallad. Blanda inte
bönor i salladen, det gör att många inte tar den.—Vi har lite blandade och lite oblandade
sallader beroende på att vissa grönsaker t. ex. gurka inte innehåller så mycket näring och
därför inte är så ”nyttigt ”att äta enbart.
Eleverna vill ha t.ex. ketchup även till rester.—Det försöker vi fixa ,men ibland kanske vi
glömmer det.
De nya ketchupautomaterna är sämre. —Köket tycker de är mer hygieniska och lättare att
hantera.
Eleverna vill inte ha halalslaktat kött. —Vi serverar inget halalslaktat kött. Vi sätter upp bilder
På djur och grönsaker vid maten för att alla ska veta vad de kan äta. Bra och kul tycker barnen.
Tack Linda för hjälpen!
Miljö: Nya placeringen av serveringslinjen är inte bra. Det blir rörigt t.ex. när man ska ta bestick.—
Köket menar att det är svårt att få ett bra flöde eftersom man har in- och utgång på samma
ställe. En del tycker det har blivit bättre.
Det har blivit lite lägre ljudnivå efter att plattorna kommit på plats i taket.
Glimåkraeleverna torkar inte borden efter sig.—Det är ingen vuxen med dem, så vi ska maila
Deras lärare och påpeka detta.

Önskemat:
Nudlar oftare gärna med kycklingsmak.—Vi har haft nudlar ett par gånger i vår.
Vill ha leverpastej oftare.
Mer kokta grönsaker.
Frukt oftare- inte bara till soppa. – Vi ska försöka fixa det.
Vill ha salt bland kryddorna i matsalen.—Eftersom det är skadligt med för mycket salt, så får vi
Inte ha det framme.
Fiskburgare och lax oftare.
Vid pennan : Anna –Karin Granheimer

