
INFÖR DITT PASS I CAFETERIAN: Vardagar 
 
Mer information finns i pärmen märkt med CAFETERIAPÄRMEN 
 
Nyckeln till cafeterian och en mindre växelkassa finns på kansliet. Är kansliet stängt 
får ni låna en nyckel till kansliet av en ridlärare. 
 
Börja och sluta ditt pass med att vända öppet/stäng skylten i fönstret. 



Förkläde, keps och inneskor ska bäras. Ridkläder får ej användas i köksdelen. 
 
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). Det finns två gula på/av knappar på sidan. Den 
ena är för varmhållningsplattan ovanpå och den andra är för bryggning.  
 
Kaffe och te serveras i porslinsmuggar och diskas. Engångsmuggar används endast 
vid tävling. 
 
Kontrollera temperaturen i kyl- och frysskåpen. Läs av termometrarna på utsidan av 
kyl- och frysskåpen och notera på listan som är uppsatt på kylskåp 1. 
 
Toast är mycket populärt och görs i smörgåsgrillen. Tag två skivor formfranska, bred 
smör på insidan av båda skivorna och lägg en skiva ost och en skiva skinka emellan 
brödskivorna. Värm i smörgåsgrillen ca 2-3 minuter (kolla när de börjar få färg). 
Servera i toastficka. 
 
Alla förpackningar som öppnas ska läggas över i burkar och märkas med 
datum. Toast (som eventuellt förbereds men aldrig grillas) läggs i plastpåse och in i 
kylen och märks med datum. Lappar och tejp finns i övre lådan, mitt emot 
kassaapparaten. 
 
All betalning ska göras med swish eller kontanter. 
 
Vi ska eftersträva att ha så mycket som möjligt i frysarna och tina när det behövs. 
Om ni ser att bröd, mjölk, ost och skinka börjar ta slut kan ni ta upp det till nästa 
arbetspass. Bröd lämnas på bänken. Övrigt läggs i kylen om det inte behöver 
användas samma dag. Pajer tas fram och värms i micron vid efterfrågan. 
 
Drycker och godis finns i varurummet bakom köket. Fyll på vid behov. Tänk på att det 
som varit framme sedan tidigare hamnar längst fram/överst. 
 
Kolla om det finns servetter på borden. 
 
INFÖR STÄNGNING 



Stäng locken till godisburkarna. 



Sopa och våttorka golvet i köket. Torka alla bänkar. 





Sopa serveringen och våttorka mittgången. Vid behov ska hela golvet våttorkas.  
Observera att det är separata städredskap mellan kök och servering. 



Dra ur kontakterna till vattenkokaren och smörgåsgrillarna. Tryck av timern på 
kaffebryggaren. Tryck på Off - då ska den lysa rött. 
 
SOPOR 
Cafeterian har för tillfället ingen källsortering annat än att pantflaskor och pantburkar 
återvinns i märkta kartonger. 
 
Sopsäckar slängs i containern vid parkeringen. Nya sopsäckar finns i utrymmet 
utanför cafeteriatoaletten. 
 
TACK FÖR DIN INSATS! 


