
Mat vid friluftsdagar, utflykter mm  2016-08-19 

Information från Kostverksamheten.  

 

Följande kan beställas från skolköket utan kostnad om beställning sker tre veckor innan 

aktuellt datum. Beställningen måste vara köket tillhanda så pass långt innan pga förbeställning 

av varor ca 14 arbetsdagar innan de ska serveras. Alternativen nedan är en ersättning för den 

ordinarie skollunchen, frukost och/eller mellanmål serveras till de elever som har fritidsplats. 

Observera att endast ett alternativ kan väljas/tillfälle. 

 

1. Den aktuella dagens tillagade lunch inkl husman, bregott/lätt&lagom, grönsaker alt frukt 

samt mjölk. För avhämtning kl 10 eller senare. Maten som hämtas är varm! 

2. Parisare (parisare, grova hamburgerbröd, senap, ketchup, mjölk samt skalade morötter alt 

frukt).  

3. Hamburgare (hamburgare, grova hamburgerbröd, dressing, sallad och lök, mjölk samt 

skalade morötter alt frukt). 

4. Köttbullar (köttbullar, potatismospulver alt pasta, ketchup, husman, bregott/lätt&lagom, 

mjölk samt skalade morötter alt frukt). 

5. Pytt i panna (pytt i panna, rödbetor, husman, bregott/lätt&lagom, mjölk samt skalade 

morötter alt frukt). 

 

Alt 1 är helt färdiglagad lunch och hämtas varm – bara att äta! 

Alt 2-5 är ej tillagade rätter. Ni måste alltså ha någon stek- eller grillmöjlighet. 

Observera att hamburgerbröden kan innehålla spår av sesam, ta hänsyn till elever med allergi! 

Till alternativ 5 kan ni även få med ägg att steka men även här är det viktigt att ni kollar om 

det är någon elev som är allergisk. 

 

Köket tillhandahåller maten men ni måste själva hålla med engångstallrikar/bestick om ni 

väljer sådan mat där det behövs. OBS! Utrustning (t ex stekspadar) för att grilla ute med får ej 

lånas/hämtas från köket, vänliga respektera detta.  

 

För att undvika att behöva slänga mat vill vi att ni beställer det antal portioner som ni tror 

behövs. OM det ändå skulle bli mat över får denna inte återlämnas till köket!  

 

Kom ihåg att ni är välkomna till matsalen för att äta lunch även vid friluftsdagar, men tänk på 

att våra skolmatsalar har begränsat antal platser även de dagarna! 

 

Följande går att beställa mot kostnad för skolan (t ex vid lägerskola): 

 

Frukost: fil, corn flakes, polarbröd, husman, bregott/lätt&lagom, skivad skinka, skivad ost, 

gurka/tomat. 

Mellanmål: mjölk, polarbröd, husman, bregott/lätt&lagom, skivad skinka, skivad ost, frukt. 

Middag: se alt 2-5 ovan. 

 

Varor till frukost och mellanmål debiteras enligt aktuellt inköpspris, för middag debiteras fn 
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