Eleverna (åk. 7-9) i Borgaregatans skola tycker
till om ”Operation skolmats” grönsaksbuffé:
-

Tvinga någon att anställa en till köksa som kan sköta grönsakerna

-

Mer hemlagat

-

Lättmjölk

-

Man kunde ha mera bönor och mera bröd

-

Gör maten i skolan och sluta att värma upp

-

Diska bättre

-

Färsk fisk

-

Alla var piggare och på bättre humör, alltid salladsbuffé!

-

Mera sallad och bröd, om det skulle finnas grönsaker skulle man vara mätt
och inte hungrig

-

Mera dressingar, dipp

-

Man gick mätt hela dagen orken var mycket bättre...prata med de som har
hand om skolmaten och berätta att för en liten summa mer kan skoleleverna
faktiskt gå mätta hela skoldagen

-

Mera ork

-

Elevkåren kunde hjälpa till att baka bröd

-

Det var första gången jag blivit mätt på skolmaten och varit pigg hela dagen

-

Blanda inte ihop sallader och grönsaker det finns elever som inte tar av
salladen för att det finns något där som de inte gillar, men är det så man själv
får ta sallad äter mycket fler elever

-

Någon elev skulle arbeta i köket i bland

-

Smakar ni själva på maten som ni serverar, märker ni att den borde förbättras,
kan ni göra någonting åt saken?

-

Frukt till efterrätt

-

Att man skulle få välja mellan två olika maträtter

-

Mera pengar

-

Bättre dietmat

-

Häftigt att ni lyckas göra mat med en sån liten budjet

-

Mer vanlig husmanskost

-

Nja... kanske föra vidare all klagan vidare om dålig mat till politikerna, inte
för att de skulle göra något saken, men man kan ju alltid försöka.

-

Hembakat bröd!!! Då hålls man mätt, o sedan mera sallad, det behöver
verkligen vi, för det här är en viktig ålder, man måste tillräkligt med näring
för att orka uppföra sig o plugga i skolan. Jag märkte en stor skillnad från den
där veckan, för man hölls mätt hela dagen

-

Att tillaga en grönsaksbuffé var absolut en bra idé. Man slapp känna sig
vrålhungrig när man kom hem skolmaten innehåller inte tillräckligt med
näringsämnen för att man skall kunna orka lära sig hela dagen

