
 

INFÖR DITT PASS I CAFETERIAN (mer info i pärmen) 
 

• Börja och sluta ditt pass med att vända öppet/stäng skylten i fönstret. 
• Förkläde, keps och inneskor ska bäras.  

 
• Brygg kaffe. Till en kanna vatten går det en portionsförpackning kaffe. Vattnet 

hälls på uppifrån (genom nätet). Tryck på timern (den slår av sig efter en 
timme, så den får man passa). Det finns två gula på/av knappar på sidan. Den 
ena är för varmhållningsplattan ovanpå och den andra är för bryggning. Häll 
ev. upp på termosar. Använt kaffefilter läggs i bruna påsen för biologiskt avfall. 

    
• Kaffe och te serveras i porslinsmuggar och diskas. Engångsmuggar endast vid 

tävling.  
 

• Kolla i kylarna om det finns smörgåsar kvar från dagen innan, om inte så gör 
nya. Ska vara ca 4 dubbelfrallor med 1 skiva ost och 1 skiva skinka samt ev 
gurka emellan. Alla smörgåsar ska plastas in. Bröd finns i frys märkt med 
”Bröd”. Färskvaror som smör, ost etc. i inre stora kylskåpet.  

 
• Toast görs i smörgåsgrillen. Två skivor bröd, bred smör på utsidan och lägg en 

skiva  ost och en skiva skinka emellan. Servera i toastficka. 
 

• Alla förpackningar som öppnas ska läggas över i burkar och märkas med 
datum. Smörgåsar som ställs tillbaka i kylen ska också märkas. Lappar och 
tejp finns i övre lådan.  

 
• Endast kontant betalning. 

 
• Vi ska eftersträva att ha så mycket som möjligt i frysarna och tina i mikron det 

som behövs. 
 

• Kalla drycker finns i kylen bakom kassan. Fyll på med dricka i det kylskåpet 
och fyll på godis vid behov.  Varor finns i varurummet. 

 
• Kolla om det finns servetter på borden och om blommorna behöver vatten. 
 

 
INFÖR STÄNGNING 
 
 

• Stäng locken till godisburkarna. 
 

• Sopa och våttorka golvet i köket. Torka alla bänkar. 
 

• Sopa serveringen och våttorka mittgången. Vid behov hela golvet. Vid tävling 
SKA hela serveringen våttorkas. OBS att det är separata städredskap mellan 
kök och servering.  

 
• Dra ur kontakten till vattenkokare och smörgåsgrill. Tryck av timern på 

kaffebryggaren. Tryck på Off  - då ska den lysa rött. 



 
SOPOR 

 
 
Cafeterian har sopsortering.  
Biologiskt avfall läggs i bruna påsen på vagnen i köket. Vid kaffebryggaren finns 
också en behållare.   
Det finns 2 soptunnor uppe vid ridskoleparkeringen (framför containern), en för 
vanligt skräp och en för biologiskt avfall. 
 

• Det biologiska avfallet tömmes i soptunnan med gult lock. 
 

• Töm ihop det övriga skräpet och släng säcken i soptunnan med blått lock  Om 
soptunnan är full släng i containern.  

 
• Sopsäckar finns i skåpet längst till höger under diskbänken.  

 
• TACK FÖR DIN INSATS!  

 
 

 


