
Werkinstructie afsluiten keuken. 
 

Bij het draaien van een kantinedienst is ook het goed afsluiten en 
opruimen van groot belang. Alle apparatuur moet uit, en het is voor de 
mensen die morgenochtend komen heel vervelend als zij eerst moeten 
beginnen met opruimen van rotzooi van de vorige dag. 

Hieronder een checklist met alles wat er moet gebeuren. 

Als je alles afvinkt weet je zeker dat je niets vergeten bent. 

Keuken 

Om 18.00 uur sluit de kantine. Handig is het om rond 17.30 uur de 
keuken te sluiten zodat er voldoende tijd is om de keuken op te ruimen. 

 

Frituur uitzetten 
  

Uitzetten kan op 2 manieren.  
• D.m.v. de knop op de frituur 

zelf. Druk de knop met de stip 
in. 

• Of het uitzetten van de 
afzuigkap 

• Doe de schoongemaakte 
deksels erop 

 

Snacks • Op zaterdag overgebleven 
snacks in de koelkast met een 
folie erover 

• Op zondag de overgebleven 
snacks kunnen worden 
gebakken en uitgedeeld 
worden. Anders worden ze 
weggegooid. 

 

Gehaktballen uit • Op zaterdag overgebleven 
gehaktballen met folie in de 
koelkast 

• Op zondag snijd de 
overgebleven gehaktballen in 
stukjes en deel deze uit. 

 



Anders moeten we ze 
weggooien. 

•  
• De warmhouder uitdraaien.  
• Maak alles schoon. 

Pindasaus uit • Gooi de overgebleven 
pindasaus weg. 

• Maak de bak en apparaat 
schoon 

 

Koffiemachine uit • Leeg de ketel en spoel hem 
door met water. 

• Controleer of het filter 
geleegd is 

• Zet hem uit met de aan/uit 
knop 

 

Tosti apparaat uit • Trek de stekker eruit  
• Maak de bakplaten schoon 

met een doekje 

 

Vaatwasser uit 
 
 

• Het handigst is het om dit te 
doen net voordat je weggaat 
en alles schoon is. Eenmaal 
leeg kun je hem niet meer 
gebruiken 

• Trek de stop (rechts voorin) 
eruit zodat het water 
wegloopt 

• Zet het apparaat uit d.m.v. 
aan/uit knop rechtsboven op 
het apparaat. Lampje gaat uit 

 

Opruimen • Ruim alle gebruikte 
keukenspullen op in de kastjes 
eronder nadat ze zijn 
afgewassen. 

• De overgebleven broodjes 
kunnen blijven liggen en de  
tosti’s kunnen in de koeling 

 

 

Schoonmaken • Maak de keuken schoon met 
een sopje. 

 



• De werkbladen, het aanrecht 
en de planken. Haal ook een 
doekje over de apparatuur. 

• Veeg de keuken aan en als het 
heel vies is dan ook graag 
even een dweil over de grond. 

• Leeg de vuilnisbakken en gooi 
de zakken samen met de lege 
verpakkingen in de container 
die naast het hoofdveld staan. 

 
 

 


