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Da er vi endelig kommet til uke 4 og vi fortsetter endringen av hjemmet. Nå starter vi i
kjøkkenet, et rom med flere underkategorier. Dette er et ganske stort prosjekt, så sjekk ut
uka som kommer og prøv så godt du kan å sette av tid til oppgava. Det er så verdt det! Du
vil aldri angre på ryddeoppgaver som du har fullført, kun de du ikke har fått gjort.

Når dette rommet er ferdig, så vil du kjenne forskjellen godt. Du får mer oversikt, mer ro og
et kjøkken som ser mer ryddig ut. Både på benker og når du åpner skap og skuffer.

Tema vi skal gjennom
Målsetting
Kjøkkenet – husets hjerte
Kjøkkenet har vi delt inn i 3 områder
Tips for kjøkkenet
Sjekkliste for kjøkken
Middagplanlegger
Diverse til slutt

Målsetting for kjøkkenet ditt

Oversikt og harmoni som gir deg lyst til å lage god mat. Lyst til å tilbringe tid på
kjøkkenet.
Kun ting på kjøkkenet som du bruker og har nytte av
Dobbelt, og trippel av ting du bruker sjelden forekommer ikke
Plastbokser – et minimum for lagre matrester i og til å sende mat hjem med andre i.
Det er ikke behov for å samle på rubbel og bit av plastbokser slik at en har 20
isbokser og mer til liggende.
Du skal spare penger ved å unngå å kjøpe inn ting du allerede har, og få brukt opp
mat du har før det er for gammelt.
Ting og tang som ikke har noe å gjøre på kjøkkenet har du fått tatt bort. Kvitt deg med
de eller finn et annet sted for de.
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Kjøkkenet – husets hjerte 

Samlingspunkt. Et sentralt og viktig rom i alle hjem – ofte kaller vi det for husets hjerte.
Kjøkkenet er familiens samlingspunkt og der vi møtes til matlaging, måltider og samtaler
om stort og smått. Kjøkkenet er et av de mest brukte rommene i huset, og det brukes av
flere personer, gjerne flere ganger om dagen. Et veldig trafikkert rom med andre ord.

Det skapes rom for sosiale lag. Det er på kjøkkenet vi skaper maten for hyggelige
selskaper med familie og venner. Mat gir energi. På kjøkkenet lager vi maten som gir oss
energi til å håndtere travle dager

Kjøkkenet skaper feiringer og avskjeder. På kjøkkenet lager vi kaker for vår kjære som har
bursdag og noen ganger lager kake som siste avskjed for noen nære og kjære som har
forlatt oss. Her skapes mange av de gode samtalene. Det er over et måltid skapt på
kjøkkenet at vi deler dagens gleder og skuffelser.

Trøst og dårlig samvittighet. Det er også rommet med mest dårlig samvittighet lagret i
skap og skuffer for mange av oss. Samtidig gir kjøkkenet er også et rom som gir oss mye
glede og trøst når vi trenger det. Det er mye helse og hygge i et godt måltid.

Rot på kjøkkenet er dyrt. Det er slik, et rotete kjøkken er dyrt. Med det mener jeg at fordi du
ikke har oversikt i skuffer og skap så ender du opp med å kjøpe inn mat du allerede har.

Eksempel på det er en kunde jeg ryddet hjemme hos og vi fant 5 pakker med gjær, nesten
fulle alle sammen. Alle 5 var gått ut på dato. Det dukket opp 11 pakker servietter, og der i
blant pakker med «17-mai servietter» som ikke var åpnet. Det passet jo perfekt siden dette
var like før 17. mai, og de ellers hadde de garantert kjøpt inn en ny pakke servietter til
nasjonaldagen. For sikkerhetsskyld. Vi tømte kjøkkenet for 4 sekker med mat gått ut på
dato, søppel, og ting som var ødelagt. Fylte også oppe en eske med gi-bort ting. Dette var
fra et – 1- kjøkken.

20/80 – også her er det slik at vi bruker 20% av tingene 80% av tida. Mange ting er faktisk
aldri i bruk.

Ulike personer – ulike vaner. Fordi mange bruker rommet så er fort gjort at det blir masse
rot da vi alle har ulike vaner og forventninger til hva våre oppgaver på kjøkkenet er. Kanskje
vi har ulike systemer. Ha dette i bakhodet når du organiserer. Så lenge kjøkkenet skal
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brukes av mange så er det kanskje vanskelig å få supersystem her, men det er tilstrekkelig
med et system alle kan leve med.

Rotete kontra ryddig kjøkken. 

Er kjøkkenet rotete, skittent og fremstår som et kaos, så blir det tungt for deg å lage den
maten som kroppen din fortjener. Det blir fort til at det lages en mindre sunn variant enn det
du skulle ønske. Du har jo ikke akkurat så lyst til å være der lenger enn nødvendig. Et
kjøkken med orden og oversikt inviterer oss inn og skaper en energi hvor vi ønsker å lage
god og gjerne sunn mat.

Ryddig kjøkken – enkelt å holde rent. Det er mye enklere å holde rent et ryddig kjøkken,
enn et rotete. Og ikke minst, det går så mye fortere! Og det er jo så fint å se på – estetikk –
som handler om det vi oppfatter som pent og vakkert å se på.

Nok om det, la oss se på hvordan du skal få orden og harmoni inn på kjøkkenet!

Kjøkkenet har vi delt inn i 3 områder

Tørrvarer og service & redskaper i skap og skuffer, inkludert kjøkkenmaskiner
Kjøleskap
Fryser

Enkelt og greit fordi det er et stort rom med flere underkategorier.

Det kan hende du vil dele oppgavene over flere dager, om så uker. Du må også vurdere om
du rekker å tømme alle skap/skuffer på en gang, eller om du skal ta en og en skuff, et og et
skap. Det er helt greit. Det viktigste er å ta første skritt, så ett til, og enda ett til. Helt til
jobben er gjort.

Kjøkkenet – tips om hvordan, lagring og organisering

Som vanlig tre prinsipper å jobbe etter – sortere, redusere, organisere
TID: Sett av tid til å få gjort rommet fullført. Vær optimist, men også realist. Å rydde
tar tid, men det så verdt det.
Be om hjelp om du kan. Det tar fort lengre tid enn du tror.
Er ikke din partner det beste valget for å hjelpe til, hent inn enn venninne eller
profesjonell ryddehjelp. Det begynner å komme flere og flere som jobber med å hjelpe
folk å rydde opp hjemme i Norge nå. Det er stort i USA, men her har vi hengt etter. Vil
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du ha tips om noen i ditt nærområde, så send meg melding – så sjekker jeg i
nettverket mitt.
Skal du gjøre det alene, så del det i alle fall opp i minst 3 deler:

Kjøleskap
Frys
Servise/utstyr og tørrvarer/hermetikk. Her inkluderer vi også alle mulige
kjøkkenapparater

Roteskuffa, den må gå………. Er du klar for den? Du vet de sier rot tiltrekker seg rot?
Hvorfor må vi egentlig ha en roteskuff om alt har en fast plass?

Litt mer tips

Systemet ditt i dag, fungerer det? Når du lager mat, er de tingene du trenger i
nærheten? Når du tømmer oppvaskmaskina, må du springe rundt kjøkkenet for å
sette på plass? Se filmen ikea har laget – legger link under opptaket her.
Se denne filmen fra Ikea om tips for organisering av kjøkken.
Lag en enkel tegning av ditt kjøkken. Er det noe du kan flytte på for bedre flyt? Tenk
over hva du vil ha hvor .

Når du rydder skap/skuffer med mat, så vil du se mat som du må prioritere og bruke
opp først.
Noter disse matvaren ned på en middagplanlegger underveis
Samle alle lokk i en eske/kurv – hva som helst. Lagre de vertikalt.
Underskap og høyskap – tenk på å bytte noen hyller ut med skuffer? Det er et godt
utvalg der ute. Sjekk mellom annet hos din kjøkkenleverandør. Å kjøpe kjøkken er
dyrt, men en skuff her og der – dvs litt om gangen er det lettere å få til. Sjekk også
elkjøp/lefdal sin kjøkkenavdeling. Der kan du kjøpe skuffer som du selv kan montere i
skapet hjemme. Du må bare sjekke at det er samme bredde, så er det lett å bytte.
Sjekk linken her – til Elkjøp for å få tips. De har også noen smarte skuffeinndelere. Et
annet tips er å sjekke facebookgrupper hvor de skal kvitte seg med kjøkken, kanskje
de har noen skuffer der. Eller på nærmeste gjenbruk.
Under-/overskap – vurder eventuelt å kjøpe en ekstra hylle eller bruk de til overs for å
lage bedre lagring.
Vurder om du skal flytte en hylle slik at det er lettere å fordele høye og lave
gjenstander.
Bruk kurver i hyllene. Har du mange vannflasker, sett de i en passende kurv. Enkelt å
ta ut og de holder seg bedre på plass.
Skal du planlegge nytt kjøkken i dag – tenk skuffer!
Bygge opp bakerst? Ser bedre det som står innerst. Tenk enkelt, lag en liten
forhøyning – for eksempel med noen treklosser etc
Soner – lag soner akkurat slik du kanskje allerede har gjort i klesskapet og skuffer.
Samle alle lokk til bokser i en egen boks for dette. Bruk esker og plastkasser som du
finner både her og der, eller andre ting. Elkjøp og andre kjøkkenleverandører har enkle
type skuffeinndelere, men du kan også google mye om hvordan lage skuffeinndelere.
Alt skal ha en fast plass. Det er bortkasta penger å ha servietter, eller suppeposer på
3 forskjellige steder.
Merk skap og skuffer ved behov – om du tenker at det vil hjelpe familien din til å være
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med på systemet. Ta jobben med å merke. De ser ikke systemet som du har tenkt ut i
hodet ditt. De har faktisk rett på å bli informert om systemet du har laget

Sjekkliste – Kjøkken

Har laget en egen sjekkliste for kjøkken til dere alle sammen. Den er mest for servise og
redskaper, samt tørrmat og hermetikk, men er fin for å sjekke seg gjennom om du har
dekket det meste.

Side 1 – hva du kan kvitte deg med. Side 2 er en sjekkliste for en grundigere rengjøring av
kjøkkenet når du nå er igang. Det er jo perfekt å få vasket litt ekstra når skap og skuffer er
tømt.

Middagplanlegger

Har du prøvd det før? Om du bruker en papirvariant, en app, eller annen digital løsning – det
spiller ingen rolle. Anbefaler å teste det ut – for det er mye penger å spare, tid å spare, og
ikke minst det å slippe og tenke på hva skal vi ha til middag hele tiden er deilig for hodet. De
fleste har nok kjent på at det er et ork å finne på middager på travle dager…

Om du planlegger for en uke eller 2, eller mer er ikke så nøye. Begynn gjerne med en uke
om gangen. For å unngå å gå tom for middagideer, lag et kartotek som du kan hente
inspirasjon i fra. Bruk pc’en, en app, notisbok, en boks ++. Om du dere er flere i familien, så
pass på å legge inn deres favoritter også. Kanskje partneren har noen favoritter å lage, så
det kan settes opp dager som de har ansvar for.

Hent inspirasjon uhemma fra andre, både blogger og «butikker». Storhandel 1 gang i uka
gir bedre økonomi og oversikt. Du sparer også tid og energi.
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Diverse helt til slutt

Gode vaner skapes fordi du vil det , og når du vil det så prøver du igjen og igjen. Det er lov å
feile, stoppe opp, og ta pauser. Begynn på nytt så mange ganger du behøver. Veien til målet
er ikke en rett strekk, men en krusedull som går hit og dit.

Kjøkkenet er kommandosentralen i hjemmet ditt, så her er det fint med en infovegg med
oversikter. I tillegg til en plan for en uke, så er det lurt å også ha en månedoversikt hvor det
legges inn hva de ulike gjør fremover.

Eksempel er å bruke slike å henge på veggen som du ser på bildet.

Her kan du også henge Info barnevakt –
lapp med info om babyens rutiner, tlf nr til
nabo, allergier, diverse adresser etc)

(adresse, allergier, telefonnummer, nabo
++)

Du vil også få tilgang til en planlegger for
fryser og en for kjøleskap, men det får du
mer info om i leksjonen for kjøleskap og
fryser, nummer 3 denne uka her.

Da ses vi i neste leksjon!
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