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2016-02-18

Matråd
Datum: Torsdag 18 februari, kl. 08:30 - 09:30
Plats: ”Öppna”/Allaktivitetsrummet
Närvarande

Åk 1 Rasmus K-J, Tilda L
Åk 3 Agnes K-B, Ella G
Åk 5 Tuva, Valentina M
Personal: Alexandra (köket) och Lollo.

Åk 2 Maja T, Cornelis
Åk 4 Elton W, Ville N, Calle S
Åk 6 Oliver W-S, Leo M

Ordförande Ville N öppnar mötet och vi utser Valentina M som sekreterare.
Elevernas frågor och Alexandras svar!
Varför får vi ibland fisk 2 ggr/veckan? Varför får vi sällan broccolisoppa?
Vi vill oftare ha mjukt bröd, raggmunk och potatisbullar! Vi önskar köttfärslasagne!
Önskar oftare och mer blodpudding, keso, färskost, gelé och frukt!
Dessa frågor ovan har med 8-veckorsschemat att göra. Det är ett matschemat som
finns för att vi ska få allsidig och nyttig kost. Det handlar också om att maten ska
göras från grunden och gärna vara närodlad samt ekologisk! Alexandra kommer att
skicka ut ett sådant schema då vi lättare kan se och förstå ”vad, hur och varför”!
Snart har Thierry varit runt i alla klasser och bl.a. visat och förklarat schemat!
Tack för din info Thierry!
Kan vi ta bort paprikan i köttfärssoppan? Alexandra kollar det.
Kan vi få mer grovt bröd? Alexandra kollar det.
Varför får vi inte oftare köttbullar? Det är för att det tar så lång tid att rulla köttbullar
till alla elever på Edvard och Göksten… Vi gör all mat från grunden!
Kan vi få gröt till lunch oftare? Det är en tradition att bara ha gröt till jul!
Soppan är oftast mycket god och det är ett bra alternativ men soppan är ”kall” ibland.
Detta har blivit bättre sedan den 18/2, tack köket!
Den vegetariska maten och grönsaksbuffén är BRA!
De rostade ”fröna” är toppengoda… men de tar slut fort!!!
Fisken är oftast för salt!
Ibland är potatisen hård/ej färdigkokt!
Majsen smakar annorlunda! Alexandra; det är för att den är färskfryst. Konserverad
majs är sötare - inte lika nyttig!
Avokadon/guacamolen smakar beskt! Alexandra kollar det.
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Elever vill ta bort tacos från Elevens val – för alla väljer det!
Ett förslag från eleverna själva är att ha med tacos som alternativ varannan gång.
Maten tar ”slut” ibland på Skattkammaren och Guldgruvan – men det har blivit lite
bättre!
På Igelkotten plockas maten bort för fort – vi som äter den sena tiden!
Detta har blivit bättre efter den 18/2.
Det är blå ”pluppar” i maten ibland. Alexandra; det är granuler från diskmaskinerna,
vi måste skölja kärlen mer noggrant! Inget farligt att få i sig!
Ibland luktar glasen sur disktrasa!
Vi ska få fler plastglas (har kommit).
Alexandra ska fixa skyltar, vad maten heter och innehåller. Några skyltar har kommit!

Stort tack för ert engagemang och era klokheter!
Alexandra och Lollo
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