
 

Retningslinjer for aflevering af køkkenet efter lejr. 

Pindstrup Centret må ikke opbevare egne levnedsmidler, sammen med andre 
levnedsmidler. Ligeledes må vi ikke bruge levnedsmidler, som vi ikke selv har 
modtaget/opbevaret i forhold til vores egenkontrol. 

Kolonialrum og køleskab vil derfor være aflåst, under ferielejrene. Da fryserum 
ikke kan adskilles, vil pc have den højre side.  

Vinterferielejr- Efterårslejr og sidste sommerlejr skal sørge for at begrænse deres 
indkøb, da Pindstrup centret ikke kan opbevare tilbageværende levnedsmidler. 

Kølerum: Hylder og gulv afvaskes. Eventuelle rester der skal gennem til næste lejr skal holdes adskilt for 
næste lejrs nyindkøbte varer, og de placeres derfor på en separat hylde. 

Fryserum: Der gemmes kun rester i fryseren hvis anden lejrer har godkendt at de kan anvende det. Rester 
som gemmes må kun fryses ned i godkendt emballage, som fryseposer el. slikbøtter. Bradepander og andet 
service fra køkkenet, må ikke anvendes. 

Ovn: Fjern brændte madrester og brødkrummer fra bunden af ovnen. Vask den af med en svamp og sæbe 
og skyl den derefter med vand. Grundrengøringen af ovn skal i ikke, det gør personalet på PC inden lejrens 
påbegyndelse og til slut. IKKE IMELLEM HVER LEJR, KUN HVIS DET BLIVER NØDVENDIGT. 

Kartoffelskrælleren: Efter brug af kartoffelskrælleren, vaskes den af med vandslangen som tilkoblet. Filtret 
tømmes. 

DIV køkkenmaskiner: røremaskinen, blender og pålægsmaskinen rengøres efter brug. 

OBS Pålægsmaskinen eftertørres med DESI CLEAN 

Opvaskemaskine: Tømmes for vand, filtret tømmes og alle kanter på bund og top aftørres med sæbevand. 
ALLE MADRESTER SIDDER PÅ KANTEN 

Kaffemaskinen: Filter fjernes, og den tømmes for kaffe. Porcelænsbeholderen vaskes af med en børste og 
skylles efter med vand. Risten fjernes fra spildbakken og dette rengøres. 

Div inventar: Borde rengøres inden aflevering. Hylder, skuffer og fliser rengøres ved synligt snavs. 

Gulv og afløb: gulvet vaskes og alle rister og afløb rengøres. 

Beskidt vasketøj : viskestykker, karklude og gulvklude der tilhører DFD ligges i hvid vaskesæk. Farvede 
karklude, mopper, grydelapper mm. Der tilhører centeret, ligges ovre i vaskehuset. 

Affald mm: Sorte sække i affaldscontainer. Pap i pap og papir container. Flasker, glas mm i glascontainer. 
Pantflasker samles i en sort sæk og sættes i flaskerum. 

 

 

 


