
 

 

Sekretess: Intern 

Stora kaffebryggaren "Queen" 

1. Lägg i ett kaffefilter i filterhållaren (kaffefilter finns i den 

andra lådan under toastmaskinerna)   

2. Häll i en hel påse "Löfbergs" kaffe (kaffepåsar finns under 

lådan med kaffefilter)   

3. Fyll hela vita plastkannan med kallt vatten och häll ner det i 

vattenfacket högst upp på kaffe maskinen.   

4. Ställ en stor svart kaffebehållare under kaffe "filter 

hållaren"  

5. Tryck på den orangea knappen till höger så att den börjar 

lysa  

6. Nu bryggs det kaffe.   

 

 

 

 

Mindre kaffebryggaren "Bonamat"  

1. Lägg i ett kaffefilter i "filterhållaren" (finns i andra lådan 

under toastmaskinerna)   

2. Fyll filtret med en påse kaffe, finns i tredje lådan under 

tidsmaskinen. (det här kaffet blir starkare än det som fylls i 

den stora kaffebryggaren)   

3. Tag en liten lila Löfbergs kaffekanna och fyll hela med kallt 

vatten och häll ner det i vatten facket höst uppe på 

bryggaren   

4. Ställ en lila Löfbergs kaffekanna på den svarta plattan 

under filterhållaren och tryck på den svarta knappen där 

det står 1 till vänster och 0 till höger. Tryck på knappen så 

den lyser rött.   

5. Nu bryggs kaffet  

 

 

 

 

 

 



 

 

Sekretess: Intern 

Mindre toastmaskinen "Mayfair"  

1. Tryck på den röda knappen så den börjar lysa rött.   

2. Ställ in värmen på den svarta ratten på ca 180-200 grader. 

OBS! Se till så att pilen som sitter till vänster om ratten 

pekar på den önskade värmen.   

3. Toast järnet värms upp och har rätt temperatur när den 

röda lampan i mitten slutat lysa rött   

4. Nu är den redo att värma toast   

 

 

 

Större toastmaskinen  

1. Skruva på den svarta ratten i mitten för att ställa in järnet 

på ca 180-200 grader   

2. Vänta tills det är varmt   

3. Nu är järnet redo att värma toast!   

 

 

 

Korv  

1. Under bänken i det öppna skåpet trycker du på den enda 

knappen som finns till vänster. Så att den börjar lysa 

orange.   

2. Vrid den svarta ratten så att 70 grader pekar rakt upp mot 

det markerade strecket.   

3. Koka sedan vatten i vattenkokaren som står bredvid 

ipaden och häll ner det varma vattnet i korv kastrullen. 

Vattnet behöver endast täcka korven som läggs i.   

4. Lägg sedan i korv och vänta tills den blir varm. Om det är 

en dag med endast träningar och det ej är mycket aktivitet 

i kafeterian räcker det att börja med 5 st korvar. Under a-

lagsmatcher och andra matcher med många kunder kan 

man lägga i ett halvt paket och fylla på eftersom.   

 

 

 



 

 

Sekretess: Intern 

Mikrovågsugnen Samsung  

1. Ställ in det du vill värma  

2. Skruva på den stora ratten för att få din önskade 

temperatur  

3. Skruva till höger på den lilla ratten för att ställa in antalet 

sekunder och minuter   

4. Mikron startar automatiskt    

 

 

 

Mikrovågsugnen med två lika stora "rattar"  

1. Ställ in den önskade temperaturen (defrost, medium, m 

high osv)   

2. Ställ sedan in antalet minuter   

3. Mikron startar automatiskt   

 
 


