Køkkenpersonalet på Gribskov Efterskole.
I køkkenet arbejder:
• Pernille. Køkkenleder og uddannet kok.
• Mette. Uddannet køkkenassistent.
• Kirsten. Uddannet køkkenassistent.

Velkommen til køkkenet på
Gribskov Efterskole

Praktiske oplysninger:
1. Når du har vagt i køkkenet låner du træsko til
køkkenbrug. Tag praktisk tøj på. Hvis du har langt
hår, skal det sættes op.

Køkkenets hygiejneregler:

I køkkenet har vi super-elite smiley, så det kræver at vi
alle overholder visse regler.

2. I løbet af det første halve år skal du være en hel uge
i køkkenet. Sidst på skoleåret skal du være her 2-3
dage.

Det lille køkkenkørekort.

3. Tirsdag i ugen inden du skal i køkkenet, kan du komme
med forslag til os om den kommende uges menu.

•
•

4. Det er obligatorisk at være i køkkenet, og det er en
del af undervisningen her på skolen. Så i køkkenet
gælder de samme regler som i undervisningen.

Før du går i gang med at lave mad, skal du lære
færdselsreglerne i et køkken. Dem skal du kende for at
undgå at komme til skade eller blive syg af maden, du laver.

•

•
•

Vask hænder, før du går i gang.
Vask hænder, hver gang du begynder at lave noget
andet. Fx når du har skrællet gulerødder og så skal til at
røre en dressing.
Vask skærebræt, knive, bord og hænder grundigt, efter
at du har arbejdet med råt kød, fjerkræ, fisk og
grøntsager med jord. Tør kødsaft på køkkenbordet op
med et stykke køkkenrulle.
Brug rene karklude, og skift dem ud dagligt – eller hvis
der er kommet rå kødsaft eller jord på.
Arbejd altid roligt, når du bruger knive og har kogende
vand eller andre varme ting omkring dig. Pjat ikke i
køkkenet, så går det let galt.

Førstehjælp:
•

•

Forbrænding: Hæld koldt vand på det forbrændte sted –
så hurtigt som muligt! Hvis du er meget forbrændt, så
lad det forbrændte område blive i koldt vand, indtil det
holder op med at gøre ondt. Det kan vare meget længe.
Snitsår: Hold hånden op i luften. Vikl rent køkkenrulle
stramt om såret. Sæt plaster på, når det ikke bløder så
meget mere. Hvis det ikke holder op med at bløde, skal
det måske sys, og du må til læge.

