
                 26.november 2016                                    
 

 

Veiledning Smøring av Kveldsmat - Skitreninger Mandager 
 

Kveldsmat er først og fremst til barna på Skiskolen og Lyseblå gruppe.  
Barna i treningsgruppene spiser maten som er igjen når de er ferdig med sin trening. 
 
Tid:  Oppmøte 17:45 for å rekke å forberede alt innen 18:50.  
 Ferdig ca. 20.00.  
Levering av matvarer skjer mellom 17:45 og 18:00. 
 
1. Begynn med å koke eggene. Ny komfyr med induksjonsplater i år (høsten 2016).  

 
2. Kok 1 kanne kaffe for de voksne. 

 
3. Smør skiver, ca. 7-8 brød. NB! Ett fat uten smør. Lag også noen skiver med glutenfri knekkebrød. 

- Sjekk holdbarhetsdatoer – bruk det som går ut på dato først.  
- Se i kjøleskapet om det finnes noe igjen fra forrige uke. 
- Sjekk fryseren om det finnes brød fra forrige mandag. 
- Del hver skive i 2 og fordel ut på brettene. Brett finnes i skapet under kaffetrakterne. 
- Legg gjerne en serviett på brettet, da blir det mindre oppvask. 
 

4. Bland saft – populært blant barna - sett frem 1-2 saftmugger per bord.  
Sett også frem noen mugger med vann. 
 

5. Del opp all frukt og legg i dype skåler. 
 

6. Dekk bordene med: 
 Servietter 
 Plastmugger 
 Kanner med saft 
 Brettene med påsmurt mat 
 Skålene med frukt 
 En termos med kaffe 
 Pappbeger 

 
7. Når barna har kommet inn => etterfyll med saft og sjekk at alle bordene har påsmurt mat tilgjengelig. 

 
8. Vask opp alt som er brukt og sett tilbake på plass i skuffer og skap. 

 
9. Til slutt: 

Tørrmopp gulvene på kjøkken og skistua slik at rester, smuss og søl fra kveldsmaten er fjernet.  
Moppen er somregel bak kjøkkendøren. 
 

10. Søppel kastes i søppelkassene på enden av ski stua => NB! Husk å sortere. 
 

11. Oppvaskmaskinen blir vanligvis ikke brukt av oss.  
    (trenger altså ikke å sette den i gang hvis den ikke er helt full) 
 

12. Låsing av skistua: 
     Lås hoved-døra til skistua fra innsiden. Slå av alt lys og gå ut døra på endeveggen.   
     Der er det kodelås som låser seg selv etter noen sekunder. Kontroller at døren låser seg. 
 

13. Låsing garasjen: 
     Flott om du ser etter at garasjeporten er lukket. Hvis garasjeporten står åpen når matsmøre-teamet 
     er ferdig, vær så snill å lukk porten. Det er en bryter inne i garasjen ved døra på langveggen merket  
     med port. Sjekk samtidig at døra på langveggen er låst. 

 

Tusen takk for kjempeflott innsats! 


