
Erfaringer køkken, NOKNA 25 
 

Forudsat næste konvent også afholdes på sct. Mariæ skolen: 

 

• Tag billeder af køkkenet inden start så tingene kan komme retur til rette plads efter konventet 

• Få hentet især gryder, skåle, skeer o.l. i hjemkundskabskøkkenet hurtigst muligt – tag også billeder 

her, så tingene kommer korrekt tilbage 

• Skaf 4 ”faste” servicefolk inklusiv dig selv som du stoler 100 % på. Afstem med dem at de skal være 

tilstede og til rådighed fredag 16-21, lørdag 7-18. Selvfølgelig må de gerne gå til møder / 

countdown osv, men der er travlt i køkkenet hele tiden i disse tidsrum. Søndag kan klares på egen 

hånd, men 2 personer vil være at foretrække. 

• Print tydelige og simple opskrifter og hæng op ved den pågældende arbejdsstation i køkkenet. 

Instruer tydeligt hvordan du vil have maden lavet. 

• Vær hele tiden mindst 1 skridt foran. Fx skal der laves en ny omgang frikadellefars INDEN den 

forrige er færdigstegt, ellers kommer du bagud. Husk at flæskesteg tager min. 2 timer at lave. 

• Forbered noget fars, kartoffelsalat og kage dagen inden konventet så der er mad klar når konventet 

åbner. 

• Løbende og næsten konstant kommunikation med caféen er nødvendig. Vær enige om i at hjælper 

hinanden med at fragte maden fra køkken til caféen.  

• Print rigeligt med prislister så der er ekstra sæt til både køkken, café, natcafé. 

• Der blev købt 30kg flæskesteg til i alt ca. 950 kr efter aftale med slagtermesteren i Bilka. Det var en 

passende mængde. 

• Der blev købt 15 othello lagkager til 59 kr pr stk efter aftale med bagermesteren i Bilka. Det var 

passende. Her foruden lavede vi selv 2 cheesecakes og 2 snickerskager. Det var for lidt. Særligt 

skærekager skal der skaleres kraftigt op på.  

• Udførligt overblik over indkøb m.m. kan fås fra Dennis, 51353964 

• Der skal købes lidt mere slik / chokolade 

• Der blev købt for meget salat/pebermix/broccoli/rugbrød 

• Kaffe/the var lidt i underkanten. Husk i øvrigt sukker  

• Kørsel danner overblik over diverse beholdninger af engangsservice m.m. i Boxit. Der kan spares en 

del på indkøbet når dette medregnes.  
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