Rutiner cafeteria-vecka
NYCKEL
Det lag som har cafeteriavecka hämtar ut en nyckel som laget disponerar från torsdag
till söndag. Laget har ansvar för att de personer som ska öppna/stänga de olika dagarna
lämnar över nyckeln till varandra (se schema på hemsidan vem ni ska kontakta).
Information om larm och koder får ni vid uthämtning av nyckel.
Uthämtning:
Nyckel hämtas ut på torsdagen mellan 16:00 och 16:30 hos Nikki på kansliet på Torn.
Kansliet ligger i längst in i samma korridor som omklädningsrummen. Se sedan till att
nyckeln lämnas över till nästa person på schemat.
Lämning:
När sista gruppen stängt och låst cafeterian på söndag eftermiddag, lämnas nyckeln i
den svarta postlådan utanför kansliet.
BEMANNINGSSCHEMA
Bemanningsschema finns på hemsidan. www.tornsif.se
KASSA
Enligt muntlig överenskommelse.
SOPOR
Sopor slängs i de blåa sopkärlen som står vid trappan utanför cafeterian. Tänk på att
försluta sopsäckarna/-påsarna ordentligt, gärna med buntband.
TOMBURKAR
I cafeterian finns speciella behållare för tomburkar. I dessa får det bara slängas
aluminiumburkar, inte petflaskor eller glasflaskor. FYLL PÅ LÄSK OCH MER EFTER
AVSLUTAT CAFETERIA-PASS.
PRISLISTOR
Ni hittar aktuella prislistor i cafeterian, på serveringsdisken.
KORTTERMINAL
I skåpet under kassalådan finns en kortterminal; iZettle. Starta kortläsaren genom att
trycka på knappen på ovansidan. Starta även surfplattan med knappen på ovansidan, lås
sedan upp genom att dra ”hänglåset” uppåt. Starta app ”iZettle” och invänta
kommunikation mellan enheterna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sätt i kort.
Slå in belopp, inklusive ören.
Tryck på den stora gröna knappen, eller Avbryt.
Välj ”Kort”
Ange PIN på kortläsare och ”ok”.
Tack!
Tryck på grön knapp ”klar” (2 ggr)
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För att stänga ner: Stäng app med liten fyrkant
Stäng kortläsare genom att trycka in knappen 3 sekunder.
SWISH
Kund kan betala med swish om köpet är på minst 40 kr. Swishnummer: 123 288 60 83
När kunden visar upp att betalningen är
skickad, be att få ”kryssa bort”
betalningen i kundens telefon. Då kan
inte betalningen återanvändas genom att
kunden visar upp samma betalning flera
gånger/alt. lånar sin telefon till någon
annan som visar upp samma betalning.

INSTRUKTIONER
Instruktioner (tex kaffemaskin, korv etc.) finns på hemsidan och framme inne i
kafeterian.
FRÅGOR
Vid eventuella frågor kontakta:
Annika Benzryd:
Lilli Manfroni Zaar:
Reza Kharraziha:
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0706-48 34 19
0704-24 22 43
0705-27 25 05

CAFETERIAN TORNS IF - CHECKLISTA
Tack för att ni hjälper oss att hålla cafeterian öppen!
Nedan följer instruktioner för försäljning över disk, i
cafeterian lördagar och söndagar på Torns IP.
Innan ni öppnar:
– Koka kaffe.
– Tina korvbröd, kanelbullar.
– Sätt på gryta med vatten till korven.
– Ställ fram ketchup och senap på stativ utanför
serveringsdisken.
– Öppna skjutdörrarna vid serveringsdisken. Nyckel
finns i nyckelskåpet, märkt ”Cafeteriadisken”. Spärra
skjutdörrarna med aluminium-listen som står vid
nyckelskåpet.
Ställ fram följande sortiment på disken:
· Korg med kanelbullar/muffins
· Fat/korg med t.ex.
dammsugare/chokladbollar/mazariner/skumraketer
· Godis i urval, t.ex. burkar med
klubbor/dumlekolor/den grå lådan med ”lösgodis”.
På hyllorna på väggen kan finnas stycksaker som
kexchoklad/Marabou-bitar och tuggummi

Instruktioner:
Bullar: Kanelbullar/muffins finns i frysen. Tina ca åtta minuter på avfrostning i mikron.
Korgar finns i skåpet snett under kaffebryggarna.
Godis: Godis finns dels på hyllorna på väggen, dels i skåpet längst till höger under
serveringsdisken. Vid försäljning av ”lösgodis” från den grå lådan, använd de små
godispåsarna som finns på nedersta hyllan. Använd tång för att plocka godis, finns i
lådorna bredvid spisen.
Kaffe: Kaffe och filter finns i lådan snett under kaffebryggarna. En påse per full kanna
(10 koppar). Vatten fylls, på ovansidan av bryggaren, lyft på locket. Häll på termos, de
står i skåpet till höger under diskbänken. Placera termosen samt muggar, socker,
teskedar och mjölk ute på bardisken.

Tänk på att kolla av mängden kaffe efter hand. Det är bra att ha en extra kanna laddad i
någon av bryggarna för att kunna fylla på.
Kakor: Chokladbollar/mazariner/dammsugare/skumraketer finns i kylen. Kexchoklad
och små chokladkakor (stycksaker) finns i skåpet längst till höger under
serveringsdisken. Korgar, som ovan.
Korv: Tina en påse korvbröd i ca 6 minuter i mikron på avfrostning. Korv (smal), Melle
och korvbröd finns i frysen. Korvarna kan läggas i vatten frusna. Stora grytor till korven
finns i skåpet till höger om spisen. Fyll med vatten, 2-3 lagerblad och pepparkorn efter
tycke och smak. Klipp isär korvarna och lägg i dem. Kryddor finns i fläktskåpet.
Termometer finns i översta lådan till vänster om spisen. För att servera korven ska
temperaturen ligga runt 70-75 grader. Absolut inte över 80 grader!

Vid spisen finns ”korvställ” och en liten låda för korvpapper. Korvstället kan stå längst
fram på serveringsdisken, placera kundens korv där. Tång för att ta korv med finns i
lådorna till vänster om spisen.
Ketchup och senap finns i en av kylarna. Häng upp behållarna på ställningen som finns i
förrådsrummet bakom cafeterian och ställ på bardisken utanför köket, till vänster.

Börja med att värma 5 korvar av varje sort, och tina en påse med korvbröd. Fyll sedan på
om det verkar finnas efterfrågan. Åtgången kommer styras av hur mycket
aktivitet/matcher som pågår i hallen/på planerna.
Te: Värm vatten i vattenkokaren bredvid spisen. Häll vattnet på gul termos som står i
skåpet till höger under diskbänken. Tevatten och tepåsar ställs bredvid kaffet på
bardisken.
Övrigt:
· Dryck: läsk och MER finns i kylen. Sortimentet står uppställt i ”skylthyllan” i
fönstret på serveringsdisken.
· Piggelin (glass) finns i en frys under serveringsdisken. Skyltex/kartong står på en
av vägghyllorna.
· Chips finns i gröna lådor uppe på väggskåpen ovanför spisen. Skyltex läggs fram
på vägghyllorna.

Städning och stängning
– Plocka undan och ställ tillbaka saker på rätt plats. Torka av bord,
diskbänk, serveringsdisk.
– Diska redskap, och skölj ur termosar.
– Rengör kaffebryggare.
– Bullar, kakor och korvbröd som blev över kan frysas igen.
– Överbliven korv kan ätas upp eller tas med hem.
– Töm samtliga soptunnor. Både inne i köket och ute i cafeterian. Sopor
slängs i de blåa sopkärlen som står vid trappan utanför cafeterian.
Tänk på att försluta sopsäckarna/-påsarna ordentligt, gärna med
buntband.
– Sopa golvet, sopborstar finns i rummet bakom köket.
– Fyll på med läsk och Mer i kylen.
– Larma, släck och lås.
Tack för hjälpen!

Kaffe:

- Kaffe och filter finns i lådan snett under kaffebryggarna.
- En påse per full kanna (10 koppar).
- Vatten fylls, på ovansidan av bryggaren, lyft på locket.
- Häll på termos, de står i skåpet till höger under diskbänken.
- Placera termosen samt muggar, socker, teskedar och mjölk ute på
bardisken.

Tips! Tänk på att kolla av mängden kaffe efter hand. Det är bra att ha en
extra kanna laddad i någon av bryggarna för att kunna fylla på.

Korv:
- Tina en påse korvbröd i ca 6 minuter i mikron på avfrost.
- Korv (smal och Melle) och korvbröd finns i frysen. Korvarna kan
läggas i vatten frusna.
- Grytor till korven finns i skåpet till höger om spisen.
a) Fyll med vatten,
b) 2-3 lagerblad och pepparkorn efter tycke och smak. Kryddor finns i
fläktskåpet.
c) Klipp isär 5 korvar av varje sort och lägg i dem.
- Termometer finns i översta lådan till vänster om spisen.
OBS! För att servera korven ska temperaturen ligga runt 70-75 grader.
Absolut inte över 80 grader!
- Vid spisen finns ”korvställ” och en liten låda för korvpapper.
Korvstället kan stå längst fram på serveringsdisken, placera kundens
korv där.
- Tång för att ta korv med finns i lådorna till vänster om spisen.
- Ketchup och senap finns i en av kylarna. Häng upp behållarna på
ställningen som finns i förrådsrummet bakom cafeterian och ställ på
bardisken utanför köket, till vänster.

Fyll sedan på mer korv om det verkar finnas efterfrågan. Åtgången kommer
styras av hur mycket aktivitet/matcher som pågår i hallen/på planerna.

