Protocol Gebruik keuken
Buiten en tijdens een kookactiviteit mogen er maximaal 5 kinderen in de
keuken.
Snij werk en voorbereidend werk kan ook in de lokalen gebeuren.
Er mag niet gerend of gespeeld worden in de keuken.
We willen de kinderen zelfstandiger maken in de keuken en leren ze dus
manieren om veilig te koken.
Aandachtspunten;
*Was voordat je begint je handen.
*Als je de kraan open wil doen, zet altijd eerst de koude knop aan en dan de warme knop.
*Het duurt lang er voordat het water echt heet word. Heb dus geduld en zet de warme
kraan niet helemaal om.
*Als je de kraan dicht doet, zet eerste warme knop uit en dan de koude knop uit.
Zo kan de volgende zich niet verbranden aan een hete kraan.
 Zorg dat je zelf een eigen mes en lepel gebruikt tijdens het koken of spoel de lepel
even af voordat de andere ermee proeft.

 We gebruiken de snijplanken voor verschillende producten i.v.m. hygiëne.
Groente>Groen
Rood>Vlees
Vis>Wit
Hout>Brood en droge producten
 Werk schoon om veilig te zijn!!
Ruim afval gelijk op,let op gemorste vloeistoffen en droog deze gelijk op.
We gebruiken de groene en gele vaatdoekjes om aanrecht en tafels af te nemen!!
Spoel het vaatdoekje na gebruik om met warm water. Is het doekje erg vies pak een
nieuwe. Ben je klaar neem altijd het aanrecht af met warmwater en afwasmiddel.
 We gebruiken geen nieuwe aardappelmesjes omdat deze erg scherp kunnen zijn.
Neem de ruimte om te snijden,gebruik een snijplank, en snij van jezelf af.
 Gebruik bij het gasstel zoveel mogelijk de achterste pitten eerst en laat de
pannenstelen naar achteren wijzen.
Zo verklein je de kans dat jij of een ander de pannen van het gasstel kan stoten.
 Bij het koken hoort ook afwassen en opruimen.
Spoel eerst de etensresten van het servies,bestek en pannen met warm water.
Maak een sopje door de stop in de wasbak te doen, vul met warm water en een
theelepel afwasmiddel. Was nu alles goed af.
Laat het uitdruipen op het aanrecht en droog het goed af.
Word de theedoek nat, neem een nieuwe.
Het gaat lekker snel als 1 persoon afwast en 2 personen afdrogen.
De rest van de kinderen kunnen alles opruimen in de kasten.
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