Instruks vaffelsteking på Coop Extra.
 SØRG FOR FORSTÅELSE I BRUK AV VAFFELJERNET!
 IKKE BRUK SMØR I JERNET.
Hvis man har tykk nok røre med nok smør i den, så setter ikke vaflene seg fast.
 Hvis man har blingset på dette, så kjøp flytende margarin på butikken og bland det i røra!
 Sett termostaten på 5, og når lyset går fra rødt til grønt, så er vaflene ferdige.
 Laget som har hatt vakt, er ansvarlig for at kassen er fylt og klar til neste lag.
 Kassen skal være klar til at neste lag kan overta den, senest på torsdag morgen.
 Alt av utstyr skal vaskes og gjøres rent mellom hver gang.
 Det skal alltid være 2 stk. tilstede på vaktene.
 Vaflene koster 20 kr og kaffe 10 kr.
Ved behov for påfyll av hansker, servietter og kaffekopper, så hentes dette i bua ved bobla. Der kan
man også koke kaffe for salg.

Innholdsoversikt i kassen med utstyr:













Pengeskrin m/ 600 kr i veksel OG nøkkel til bua ved bobla.
Vaffeljern
Rist
Ostehøvel
Vaffelløse
Kaffekanne
Kaffekopper
Hansker
Servietter og holder
2 Kopphåndduker
Tue for å tørke opp søl
Denne instruksen

Lagene må selv holde vaffelrøre, ost og syltetøy. Det enkleste er at de som steker ordner med røre i
bolle med lokk, eller i melkekartonger/tomme flasker.. Dette bestemmes av lagene selv.
Syltetøy og ost kan hentes ut i butikken. Det må registreres i kassa, og så kan lagene betale dette av
salgsinntektene når de avslutter for dagen.
Overskuddet av salget settes inn på konto 4750 1886110, og merkes med lagets navn. Klubben
trekker i fra 50 kr hver gang. Dette går til dekning av det utstyret klubben holder.

HYGIENEKRAV:
 Dekk til vaflene med kopphåndduk når de ligger klar for salg.
 Bruk hansker når dere behandler maten.
 En person steker vafler og holder på med maten. En annen sørger for å ta i mot betaling og
håndtere penger.
 Sørg for at kopphånddukene er vasket og rene til neste vakt.

