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Da er vi kommet til kjøleskap og fryser. Kjøleskap brukes hver dag, fryser ikke så ofte –
men begge to er viktige steder å ha oversikt for det gir deg bedre økonomi. Da unngår du
bomkjøp, og kan planlegge mye bedre ut i fra hva du har.

MÅLET ER:
Å få oversikt over maten du har i dag og hvordan bruke den fremover
Å kunne planlegge middager for neste uke(r) på en enkel og økonomisk måte
Sette matvarer i et system som gir oversikt over hva du har til enhver tid

Resultatet

På den måten fjerner du stress og rot slik at det å planlegge mat og middager fremover blir
gøy, og du sparer penger.

Det høres jo veldig enkelt ut, men med dette som alt annet så må det innsats til. Skal du
begynne en ny vane med å bruke for eksempel en middagplanlegger, eller implementere
andre vaner så er et tips å gjøre EN TING om gangen. Prøver du å implementere flere ting
på en gang, så er sjansen for å falle av lasset mye større. Fokus på en ny vane om gangen
er det beste.

Påleggsboksen
Før vi går videre så skal eg fortelle litt om påleggsboksen. En genial liten sak om forenkler
hverdagen til travle mammaer og andre. Du slipper å gå flere turer att og fram til
kjøleskapet, og kan heller samle alt i en jafs i boksen.

Anbefales virkelig om du ikke har prøvd den før. Det var faktisk første gang for meg i år,
men I like it!

Ta mål i kjøleskapet – eller du bestemmer deg for hvilken hylle den skal stå på. Hvor høy
kan boksen være? Min er kjøpt på Clas Ohlson, type – ser den heter oppbevaringsboks – og
ikke noe mer der. Men du finner bokser overalt. Kanskje du har en boks stående du kan
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teste ut?

Lokk eller ikke lokk – det bestemmer du. Om det er slik at du ikke skal ta den med noen
steder, så trenger du ikke lokk. Men..

Hytta – om du har hytte som det reises til ofte, så kan det være like greit å ta med seg
boksen i bilen. Da får du bedre oversikt og slipper dobbelt opp med i diverse pålegg. For
ikke så lenge sida så postet en bekjent på facebook, et morsomt bilde. De hadde igjen
kjøpt leverpostei på vei til hytta. De hadde 10 fra før så de når de kom frem. Kjenner du
igjen setningen: «ta med en for sikkerhetsskyld, da».

Jeg laga i vår en liten video om påleggsboksen, ta gjerne en titt på den. Den ligger under
her. Del den gjerne med med andre som du kjenner som kan ha nytte av tipset om
påleggsboksen.

Kjøleskap – metode
3 prinsipper som alltid: sortere, redusere, organisere. Husk også spørsmålet: hadde
jeg kjøpt dette i dag?
Ta ut alt som vanlig fra kjøleskapet. En blir fort overrasket over hvor mye som
befinner seg der
Sorter og noter ideer på middagsplanleggeren slik at du får brukt opp mat som ellers
vil bli ødelagt. Har du ikke printer, tegn opp din egen enkelt på et ark
Tørk over med klut for å fjerne løst smuss, flekker og lukt.
Merk hyller og skuffer – en labelsmaskin er supert å ha. Har du snart bursdag, og har
«alt» – så kan du ønske deg en labelmaskin fra barna
Bruk bokser eller kurver for å dele inn i soner i hyller og i skuffer. Ikke spring ut for å
kjøpe nye kurver/bokser ennå. SE om du har noe du kan bruke allerede. Kanskje du
har en gammel  tuppewareboks du kan bruke til poteter, eller løk. Eller for å samle egg
i, tuber i, småflasker i etc. I utlandet har de et mye bedre utvalg enn oss på dette per
nå, men vi er på god vei her i Norge og!
Tenk soner når du skal sette mat tilbake. Samle alt som har med middag et sted,
grønsaker et sted, meieriting på en hylle +++
Melk bør helst ikke stå i døra om sommeren – det blir for fort varmt.
Restemat – ha en dedikert plass til dette! Hylle eller skuff. Hvis ikke så blir de ikke
spist da de fort havner bakerst og blir glemt.
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Planlegger for kjøleskap

For både kjøleskap og fryser så har jeg laget lister som bidrar med å holde oversikt og
hjelpe deg med planlegging av middager fremover. Om du er glad i lister, så kan disse være
til superhjelp. Du finner knapp for nedlasting nederst på siden, eller under bonuser.

Noter med fargede ruter hva du har og kjøper inn etterhvert
Etter hvert som du bruker, så setter du et kryss. Har du brukt en halv pose, sett ett
halvt kryss
Heng lista lett tilgjengelig på kjøkkenet eller på kjøleskapet
Husk penn lett tilgjengelig
Ta et blikk her når du skal planlegge middager
Skal det bli en vane så må du gi fokus, ellers så glemmer du det.
Jeg var på boligmesse i fjor høst, og så et smart-kjøleskap som jeg forelska meg i.
Det var rene kommandosentralen for hele familien, pluss at det hadde oversikt over
hva som var i kjøleskapet  Drømme, drømme..
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Fryseren – metode
Visste du at mange frysere er en liten gullgruve?

Tenker da på alt av deilig kjøtt, fisk, grønsaker og bær/frukt som vi mest sannsynlig har
lagret der og nesten har glemt at vi har der

VINTERJOBB

Fryseren er en god ide å ta på den årstida vi har det kaldt. Da er det lett å sette det ut om
det er slik at det er behov for avising også. Så ut i fra når du tar kurset, vurder om det vil
fungere fint for deg å tømme hele fryseren nå – eller om du skal kun ta en rask sortering og
planlegging av mat denne gangen.

Legg inn påminnelse

Om det ikke passer akkurat med årstiden du tar dette kurset, sett gjerne jobben til side en
stund. Legg inn «reminder» i kalenderen du har på mobil og/eller mail – slik at du husker
det.

Å tømme fryser hver vår – er en fin oppgave å legge til vårrengjøringa.

Hver vinter/vår så bør du skaffe deg oversikt over hva du har fryseren, slik at du får tømt og
ryddet der. Før sesongens nye mengder med bær, frukter og grønnsaker og kjøtt kommer

Planlegger for fryser
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Planlegger for fryser fungerer på samme måte som den for kjøleskapet. Noter deg hva du
har i fryser og heng det opp synlig på fryser eller et sted på kjøkkenet og bruk aktivt.
Planlegg middager og baking ut i fra hva du har i fryseren. Godt mulig du allerede har nok
ingredienser til å lage en deilig smoothie eller kake.

Noter med fargede ruter hva du har og kjøper inn etterhvert
Etter hvert som du bruker, så setter du et kryss. Har du brukt en halv pose, sett ett
halvt kryss
Heng lista lett tilgjengelig på kjøkkenet eller på kjøleskapet
Husk penn lett tilgjengelig
Ta et blikk her når du skal planlegge middager
Skal det bli en vane så må du gi fokus, ellers så glemmer du det.

Lykke til med alle oppgaver! Vi ses neste uke.
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