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Da er vi klare for å begynne første store endringen på kjøkkenet. Det er en stor kategori, så
husk å be om hjelp eller sett av godt med tid, eventuelt ta mindre deler om gangen.

Tema i denne leksjonen

Målsetting – hvorfor skal du gjøre dette, hva oppnår du
Sjekkliste for kjøkkenet
Hvordan du gjør det
Ferdig sortert og avslutning

Målsetting for skuffer, skap og tørrmat

Oversikt og harmoni som gir deg lyst til å lage god mat. Ja, meir lyst til å tilbringe tid
på kjøkkenet.
Kun gjenstander på kjøkkenet som du bruker og har nytte av
Dobbelt, og kanskje trippel av gjenstander forekommer ikke mer når du er ferdig
Du skal spare penger ved å unngå å kjøpe inn ting du allerede har, og du skal få brukt
opp mat du har før det er for gammelt. Kanskje du får solgt ting du ikke behøver mer?
Ting og tang som ikke har noe å gjøre på kjøkkenet har du fått tatt bort. Kvitt deg med
disse eller finn et annet sted for de.

Resultatet er et kjøkken du trives på og det er gøy å lage mat er. Ja, om du ikke er av typen
som misliker matlaging da Alle må jo ikke like det. Uansett så vil du kjenne mer ro fordi du
har oversikt i skuffer og skap.

Sjekkliste for kjøkkenet

Se også forrige leksjon. Minner deg bare på den her. Lista er passer best for denne delen
av kjøkkenet som handler om redskaper og servise, samt tørrmat og hermetikk.

Sjekklista har også masse punkter for en grundigere rengjøring – som passer perfekt når
det er tomt i skuffer og skap.

Hvordan du gjør det
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Let’s go!!

Få alt ut av skuffer og skap. ALT sammen må ut.
Sett det på gulvet, eventuelt et bord. Poenget er mest mulig samlet slik at du får
oversikt over mengden.
Dokumenter med bilder hvor mye du har – så du husker hva du ikke skal tilbake til.
VÆR ærlig og still de tre spørsmålene om du er i tvil.

1.Hva gir denne tingen meg av verdi?

2.Hadde jeg kjøpt det i dag?

3.Vil jeg bruke det i innen ett år?

Bruk sjekklista og vurder hardt (les: så godt du kan).
Som vanlig SORTER, REDUSER, ORGANISER
Sentimentale gjenstander. Ja, jeg vet det kan være vanskelig. Men prøv. Ta et lite
skritt denne runden her. Kanskje det er noe arvet servise som du kan ta i bruk i det
daglige, og heller kvitte deg med et kjedelig servise du har hatt i mange år.
Standardiser – alt fra barnekopper til oppbevaringsbokser. Stabling og lagring blir
mye enklere da.
Barnekopper – ikke stress med å sette lokket på. Bruk en kurv til å samle disse i.
Sparer litt tid når du tømmer oppvaskmaskina. Om du passer på å ha samme type
kopper, så kan du bytte om på lokk – uansett kopp/flaske.

Ferdig sortert og avslutning

Tørk ut av skap og skuffer
Har du fått tenkt over eventuelle nye plasseringer?
Sett på plass det du skal beholde
Unngå så mye som mulig på benken. Rengjøring er enklere jo mindre gjenstander du
må flytte for å komme til i alle kroker og krinkler.
Gjenstander du er i tvil om, samle de i en egen eske og sett bort for en stund.

Ble du fornøyd med resultatet? Da synes jeg det er på tide at du feirer og klapper deg selv
på skuldra. Bra jobba!

Vi ses i neste leksjon!

Har du fullført denne leksjonen? I så fall kan du merke den som fullført.
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