Hallille tulo:
- Sisäänkäynti tavarantoimitus -ovesta
- Työliivi henkarista ja oma takki
henkariin/naulakkoon tilalle (arvoesineet mukaan,
ei taskuun!)
- Ilmoittautuminen keittiöön, jossa työpisteet
jaetaan (kioskien avaimet jaetaan ilmottautuessa)
- Hiukset kiinni, varsinkin pitkät hiukset
(hiuslakalla/geelillä)
- Mahd. vähän koruja
- Kioskilta poistutaan vasta kolmannen erän
puolivälin jälkeen

Myytävät tuotteet pisteillä:
Grilli:
- Lihapiirakka, nakit, grillimakkara, kahvi, pulla, kaakao, limu, mehu,
makeiset, sipsit
Kioski:
- Vety, kahvi, pulla, limu, kaakao, makeiset, sipsit
Kahvipiste:
- Kahvi, pulla, karkki, sipsit, popparit, mehut
Vasen:
- Nakit, lihapiirakka, höyrymakkara, kana + ranskalaiset, kahvi, pulla
Poppari:
- Popparit, karkit, hodarit + nakit, kahvi, pulla, sipsit, mehut
Paniini (juoksusuora):
- Paniinit, mehut, limu, kahvi, pulla, kaakao, karkit, sipsit
Paniini (seisomakatsomon pääty):
- Paniinit, kahvi, pulla, mehu, limu
Oikea:
- Makkaraperunat, vedyt, limut, mehut, kahvi, pulla
Hodari (juoksusuora):
- Hodarit, nakit, kahvi, pulla, vety, makkara, kaakao, limu, karkit,
popparit, sipsit, mehut
Hodari Corner:
- Hodari, kahvi, pulla, karkit, limut, popparit, sipsit, mehut

Oikea:
1
2
1
2

Myyntitavarat keittiöstä (jonne pääsee kun aition ruuat on haettu)
Myyntitavarat: Makkaraperunat, vedyt, limut, mehut, kahvi, pulla
Käsien pesu ennen töiden aloitusta!
Halkaise lihapiirakat, valmistele munat ja kinkut
Rasvakeitin päälle
Ranskalaisten ja makkaroiden valmistus:

dynoa makkaraa uuniin 180℃ paistolla (väri pääasia)
Pussia rasvakeittimen koriin, tarkista kypsyys silmämääräisesti

1 Gn vuoka =

1
2

dynoa makkaraa ja 1 pussi ranskalaisia

(perunamauste!)
Valmistetaan koko ajan.
- Lämmitä piirakat uunissa reikäpakissa, höyryssä!
- Kysy apua tarvittaessa

Kahvipiste:

- Siivoa ja pyyhi myyntitiski
- Käsien pesu ennen töiden aloitusta!
- Hae keittiöstä myynti- ja oheistarvikkeet: Kahvi, pulla, karkit,
sipsit, mehut ja popparit
- Ota karkkikärry
- Hae kassakone ja maksupääte lipunmyynti- kopista
- Jos epäselvää, kysy apua!

Kioski:

- Tarvittavat tuotteet keittiöstä: vedyt, kahvi, pulla, limu, kaakao,
makeiset, sipsit
- 2 isoa kahvitermaria
- Myyntitiski siistiksi
- Käsien pesu ennen töiden aloitusta!
- Laita lihapiirakkalämmittimeen vesi ja töpseli seinään
- Kaakaokone päälle
- Halkaise piirakat
- Laita munat ja kinkut valmiiksi
- Kysy apua tarvittaessa

Paniini (seisomakatsomo) :
-

Siivoa myyntitiski
Hae keittiöstä myyntituotteet: Paniinit, mehut, limu, kahvi, pulla
Käsien pesu ennen töiden aloitusta!
Parillat lämpenemään
Lämpövitriini päälle
Muut tuotteet siististi esille
Kysy tarvittaessa apua!

Grilli:
-

Tiskin siivous
Ilmastointi päälle oven vierestä
Käsien pesu ennen töiden aloitusta!
Laita lihapiirakkalämmittimeen vesi ja virta päälle lihapiirakoita
varten
Laita levy päälle, jonka päälle höyrykattila jossa on vettä nakeille
Kaakaokoneen virta päälle ja testaa että toimii kunnolla
Täytä neljä termaria kuumalla vedellä
Vuoraa grillipellit foliolla
Sytytä grilli
Keitä kahvia kioskissa olevalla keittimellä (toimitsijat hakevat 3
termaria kahvia)
Halkaise piirakat
Pura nakit ja makkarat paketeista
Laita myyntitavaroita lämpiämään sitä mukaan kuin laitteet ovat
lämmenneet (piirakat ja nakit lämpiämään ja makkarat grilliin)
Mausteet maustepöydälle, pöytäliinan kera
Munkit ja kahvut esille
Jos epäselvää, kysy apua!

Vasen:
-

Tiskin siivous
Käsien pesu ennen töiden aloitusta!
Lihapiirakkalämmittimeen vesi ja töpseli seinään
Tarvittavat tavarat keittiöstä: Nakit, piirakat, vedyt,
höyrymakkarat, kana + ranskalaiset, kahvi, pulla
Mehumaijaan vesi
Höyrykattiloihin vesi ja lämpenemään
Kanojen ja ranskalaisten lämpöhauteet päälle
Rasvakeittimet päälle
Kaakaokone päälle ja tarkista että toimii kunnolla
Halkaise piirakat ja laita kinkut ja munat valmiiksi
Kysy apua tarvittaessa!

Poppari:
- Myyntitiskit paikalleen ja tiskien siivous
- Käsien pesu ennen töiden aloitusta!
- Tavarat keittiöstä/vasemmasta: Popparit, karkit, hodarit, kahvi,
pulla, sipsit, mehut
- Hot dog allas kuumenemaan
- Kassakone vasemmasta kioskista

Hodari (juoksusuora):
- Myyntitavarat keittiöstä: hodarit, nakit, kahvi, pulla, vety, makkara,
kaakao, limu, karkit, popparit, sipsit, mehut
- Pyyhi myyntitiskit
- Käsien pesu!
- Kaakaokone päälle ja testaa että toimii kunnolla
- Hot dog allas ja lämpöhaude päälle
- Limukone päälle
- Nakit ja sämpylät lämpenemään
- Oikeasta vedyt ja grillistä makkarat
- Kahvi aition keittiöstä
- Kaapissa kassakone

Paniini (juoksusuora):
- Myyntitavarat keittiöstä: Paniinit, mehut, limu, kahvi, pulla,
kaakao, karkit, sipsit
- Siivoa/pyyhi myyntitiski
- Käsien pesu!
- Kaakaokone ja limukone päälle ja testaa että toimivat kunnolla
- 1. aitiosta paniinirauta ja lämpökaappi, laita molemmat päälle
- Hae kahvi aition keittiöstä
- Kassakone kaapissa
- Kysy apua tarvittaessa!

Hot dog corner:
-

Pyyhi myyntitiski
Hot dog allas ja lämpöhaude päälle
Käsien pesu!
Myyntitavarat keittiöstä: Hodarit, nakit, kahvi, pulla, karkit, limut,
popparit, sipsit, mehut
Makeiskärryn haku
Kassakone kaapissa
Tiski siistiksi
Kysy apua tarvittaessa!

