Datum: 2015-06-03

Sammanställning av skolmaten
Skolmåltidsrestaurang
Pitholm

Maträtter

Bedömning av maten

Salladsbord

Bedömning av miljön

Vegetarisk
Kycklingsoppa

Okryddad vegrätt
God

Blandsallad, majs,
rivna morötter,
morotsstavar

Trevlig miljö. Skärmväggar, dämpad akustik, tygblomma
på bordet

Strömbacka

Potatisgratäng,
köttgryta, bulgur

Allt var gott

Morötter, gurka och
tomatsallad

Strömbacka

Fisk, köttfärslimpa
och kalkongratäng

Maten smakade
alldeles utmärkt

5 olika sallader

Miljön var lugn och ganska bra ljudnivå

Strömbacka

Nötgryta, broccoli och
potatisgratäng

Nötgrytan var mycket
god

3 sallader

Bra miljö, lite elever

Strömbacka

Panerad fisk

Maten helt ok

7 olika sallader

Miljön ok

Strömbacka

Köttgryta med potatis
och broccoligratäng

Maten god.

Riven morot,
grönsallad, svamp.
Grönsalladen var slut.

Låg ljudnivå-lite elever. Otydligt vad som var i kantinerna.
Hittade inget veg.alternativ. Ej uppfyllt grönsaker,
matrester runt mat och grönsakskantinerna. Många bord
som var otorkade och grisiga. Lite ofräscht. Ostrukturerat
med glas-dricka-bestick-servetter.

Solanderskolan

Korv stroganoff

Mycket god mat

8 olika sallader

Mycket lugnt och stilla, nästan alla elever hade redan
lämnat lokalen

Solanderskolan

Korv stroganoff

Maten var smaklös
men helt ok att äta

5 olika sallader

Åt kring 12.30 så därför fanns det inga barn i lokalen.
Ganska tyst med andra ord. Känsla av att man äter alldeles
för tidigt om skolan börja 08.30.
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Skolmåltidsrestaurang
Klubbgärdet

Maträtter

Bedömning av maten

Salladsbord

Bedömning av miljön

Bogfläskgryta

Bra mat

3 sallader + feta ost,
oliver och soltorkade
tomater

Bra miljö, lite hög ljudnivå

Christinaskolan

Pannbiff, sås, potatis
Veg.soppa
Gårdagens
kycklinggryta och
bulgur

Maten bra. Bra att
såsen var separat.

Rivna morötter, majs,
tomatsallad,
grönsallad

Rent och snyggt, ljust och luftigt. Bar ljudnivå (ej fullsatt i
lokalen). Bra möblering, sköna stolar. Trevlig personal.

Sjulnäs

Korv stroganoff

Maten smakade bra,
men dålig tillgång till
sallad.

Ja, men lite/slut i vissa Ombyggd matsal- ljusa fina lokaler. Konstigt system med
skålar.
biljetter. Skolpersonal satt tillsammans inte bland barnen.

Av 40 st utdelade biljetter är 12 måltider redovisade.
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