
 
 

 
 

Välkommen, hej och hejdå!  

Ett första intryck, ett sista intryck och så mycket mer som händer däremellan, det har 

vi lärt oss under service och bemötandeutbildningarna med experterna Anna och 

Lena. Att engagera och se gästen är ett enkelt och effektivt sätt att få en positiv 

måltidsupplevelse. Att förmedla sensoriskt vad som serveras, lära känna gästen, hälsa 

och sist men inte minst använd trasan! Ja, att torka av borden är ett sätt att kunna 

lära känna och se gästen. Hälsa på gästen och fråga om maten smakade bra, samtidigt 

som det bidrar med service i form av rena bord.  

 

Krispig, hemlagad, smörslungad eller timjansdoftande, här kan vi som 

måltidspersonal skapa intresse och bidra till ökad aptit genom ett tilltalande 

menyspråk. Lena använder sig av vackra keramikskålar för att servera maten i, det 

ger en annan estetik och upplevelse av maten, och att använda mindre 

serveringsbestick det bidrar också till mindre svinn berättar Lena. Måltidskvalitén är 

inte bara det som hamnar på tallriken utan allt som sker i skolrestaurangen, det är 

här vi som måltidspersonal är nyckelpersoner för att kunna skapa en så bra 

måltidsupplevelse som möjligt för gästen förklarar Anna.   

Men för att inte glömma, detta kräver tålamod, ett stort engagemang och en 

gemensam målbild det är Lena och hennes kollegor på Tullängsgymnasiet ett bevis 

på. Sälj in maten vid linern och berätta vad ni har lagat, det är en oerhört viktig del av 

bemötandet. Tips från Lena! Ha en avstämning innan servering och smaka på maten 

och beskriv den för varandra så ni vet vad ni kan förmedla ut till gästen, det är en 

viktig del av bemötandet att kommunicera med gästen. Måltidsmiljön är också en 

viktig del för att få en positiv måltidsupplevelse, men det tar vi nästa gång, närmare 

bestämt den 18 maj.  Anmäl er och lycka till, vi ses! 
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