
  

Tre veckor jag sent glömmer 

När jag hörde att jag skulle behöva vakna tidigt ångrade jag mig direkt. Men 
jag kan säga att i slutändan var det verkligen värt det. Under mina tre veckor 
fick jag både ha kul och lära mig saker, samtidigt som jag fick betalt för mitt 
arbete. 

När jag kom dit första morgonen blev jag 
trevligt bemött av alla och fick hänga på 
en ansvarig i köket. Jag märkte att det 
var mycket att hålla koll på när de visade 
mig runt, men det tog inte lång tid innan 
jag lärde mig allt. Under mina tre veckor 
fick jag göra väldigt många saker jag 
aldrig gjort förut, vilket resulterade i att 
jag lärde mig väldigt mycket. En av 
många lärdomar som jag kommer ta 
med mig är hur man skär kött på det 
riktiga sättet. Tydligen ska man skära 
mot fibrerna, eftersom att det blir mindre 
tuggmotstånd och köttet blir mörare. 
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En vanlig dag började alltid med att jag blev trevligt bemött när jag kom dit klockan 
åtta på morgonen. Efter en halvtimmes jobb var det dags för frukost där det bjöds på 
det mesta. Om man var sugen på macka, flingor och fil eller ägg till frukost spelade 
ingen roll, allt fanns. Efter frukosten var det dags att jobba igen. Mina arbetsuppgifter 
kunde bestå av allt från att stå i disken, till att laga mat ute i köket. Mellan frukost och 
lunch bjöds det på fika, oftast kaffe. Om vi hade tur så kunde vi få något bakverk 
eller till och med glass. Lite senare var det dags för lunch, där vi hade en buffé som 
bestod av en tillagad rätt från grunden. Jag vill tillägga att vi oftast satt ute och åt i 
det fina vädret. Tillbaka till jobbet igen, bara ett par timmar kvar tills hemgång. Där 
fick jag antingen en ny arbetsuppgift, eller så fick jag fortsätta med det jag höll på 
med innan. Sedan var det dags för hemgång. 

Trots semestertider och ny personal varje vecka kände jag mig väldigt hemma och 
trivdes väldigt bra. Jag rekommenderar det här till hundra procent och det var värt 
varenda sekund och hade gärnat arbeta tre veckor till. 
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