Keukeninstructie
LET OP: kijk eerst op het wedstrijdschema voor het aantal thuis spelende teams
De keuken wordt gerund op de dag door een vaste vrijwilliger en die jij hulp bied.
Voor vragen kun je dus bij haar terecht. Mocht zij er een zaterdag niet zijn dan is deze
instructie een handvat.
Koffie en thee
Zet een bekertje onder de afvulunit en druk op de koffie of thee knop. Buitenste 2 zijn voor de
koffie en de middelste is voor heet water.
Thee voor “in de rust” bij een wedstrijd moet op tijd klaar, incl. bekertjes suiker en lepeltjes. Kijk
op het wedstrijdschema hoeveel wedstrijden er zijn. Je kunt een kan vullen door middel van
de koffiemachine of pak de waterkoker.
Zet de afzuiger aan door middel van de schakelaar links aan de muur (stand 3) en steek de
stekker in het stopcontact voor het licht.
De linker frituurunit wordt uitsluitend gebruikt voor patat.
Aanzetten: druk op de rechter knop en kijk of de temperatuurstand nog op 180 graden staat,
beide lampje moeten branden.
De twee kleine frituurunits worden uitsluitend gebruikt voor snacks en er wordt onderscheid
gemaakt tussen gepaneerd en ongepaneerd.
Aanzetten: draai de rechterknop naar stand 1 en de linkerknop met de klok mee naar 180
graden. De middelste knop kan gebruikt worden al timer.
Zorg dat de frituur op tijd aangezet wordt. Je kunt er vast een aantal snacks uithalen en laten
ontdooien. Haal er aub niet heel veel uit, want je kunt aan het einde van de dag de
ontdooide snack niet meer invriezen. Je kunt altijd nog even snel iets ontdooien in de
magnetron. Ontdooi ballen gehakt in de magnetron. Zet de Au Bain Marie van de nieuwe
unit door middel van de knop aan en zet de stand op 80 graden. Vul de binnenbak met
zeker anderhalve emmer heet water. Maak in 1 van de 3 bakken jus voor de gehaktballen
de gehaktballen toevoegen. Satésaus kun je in 1 van de andere bakken maken.
Uit de vriezer kun je een doos tosti’s halen en laten ontdooien. Tostiapparaat aanzetten door
middel van de schakelaar om te zetten en de draai de tijdschakelaar met de klok mee. Deze
overigens NOOIT terugdraaien. Ook kunnen er al een aantal zakken brood uitgehaald
worden om te ontdooien. Ham en kaas ligt in de koelkast.
Kassa
Alle producten staan op de kassa vermeld en en er komt na het aanslaan en afrekenen 1
bon voor de klant en 1 bon voor de keuken uit. Geef deze laatste af in de keuken.
Probeer zoveel mogelijk gepast te laten betalen in verband met het beperkte wisselgeld. Als
er geld gewisseld moet worden, kun je terecht bij een bestuurslid!
Pinnen kan ook! Als je klant dit wilt moet je kiezen voor PIN op de kassa en sla pas af als er
een OK op het apparaat staat.
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