Hej alla vårdnadshavare - här kommer ett brev från köket på Gransäterskolan.
Vår målsättning är att laga all mat från grunden med färska råvaror och mycket kärlek!
Vår vilja i köket är att skapa en trevlig stund för våra gäster och
en bra måltidsupplevelse, där alla pusselbitar fyller en viktig
funktion.
Den största utmaningen för oss är att få alla att smaka på maten.
Vi skulle gärna vilja ha hjälp från er föräldrar med att uppmuntra
era barn att våga smaka och utmana sina smaklökar. Det finns en
bra artikel i SvD som ni kan läsa om ni vill få lite mer kött på benen: https://www.svd.se/matgladje-en-vanesak
Där står det bland annat att man kan behöva prova något 10 gånger innan man vänjer sig vid
en ny smak!
I den bästa av världar gillar alla vår mat, men det ser ju inte ut så. Det är svårt att laga mat till
500 personer och pricka in allas tycke och smak, därför serveras det alltid en soppa med bröd,
en gedigen salladsbuffé och ett vegetariskt alternativ. Vår förhoppning är att ingen ska behöva
gå ifrån restaurangen och vara hungrig.
Eftersom vi lagar maten från grunden så kommer inte maträtterna smaka likadant varje dag.
Vi har ibland lite annorlunda kryddning än vad barnen är vana vid, men vi kan försäkra er om
att skolmaten alltid är vällagad och smakar bra.
Vi tillhandahåller inte så kallad ”-blandad”- kost på skolan till de som inte lämnat in blankett
och har ett speciellt behov av sådan kost. Detta för att vi har sett att vissa elever ibland äter
köttfärssås och lasagne men när det serveras till exempel köttgryta vill de ha specialkost.
Detta gör det väldigt svårt för oss i köket att planera dagens specialkost på ett smidigt sätt. Vi
förstår att det inte faller alla i smaken varje dag, men det finns alltid något annat man kan
välja om inte dagens huvudrätt passar.
Vi vill också i vårt arbete med att öka förståelsen för hemlagad mat, bjuda in er vårdnadshavare att prova vår lunch en dag. Ni är hjärtligt välkomna när som helst och ni behöver inte anmäla innan, det är alldeles gratis!
Följ gärna vårt dagliga arbete på Instagram @fasanen_gransater.

Tack för förståelse och uppmärksamhet!
Med vänliga hälsningar
Frida Rosenberg, Malin Mellqvist Ulrika Karlsson och Sofia Moysidou
Frågor kan mailas till: frida.rosenberg@habo.se

