
95 Trin til Mad

1. Han rejser sig fra sin stol
2. Går ud i køkkenet
3. Tænder lyset
4. Tænder for vandet
5. Kommer sæbe på hænderne
6. Vasker hænder
7. Slukker vandet
8. Tager håndklædet
9. Tørre hænder
10.  Hænger håndklædet på plads igen
11.  Går hen til skabet med tallerkener
12.  Åbner lågen
13.  Tager en tallerken
14.  Lukker lågen 
15.  Går hen til køkkenbordet
16.  Stiller tallerkenen på bordet
17.  Går hen til skuffen med brød og boller
18.  Åbner skuffen
19.  Vælger hvilken slag brød eller bolle, han vil have
20.  Tager posen med brød eller bolle
21.  Går hen til køkkenbordet, hvor tallerkenen står
22.  Åbner posen og tager en skive brød eller en bolle
23.  Lægger brødet eller bollen på tallerkenen
24.  Lægger posen tilbage i skuffen
25.  Lukker skuffen
26.  Går tilbage til køkkenbordet
27.  Går hen til skuffen med bestik
28.  Åbner skuffen
29.  Vælger en skærekniv (hvis det er en bolle)
30.  Vælger en smørekniv
31.  Lukker skuffen



32.  Går hen til køkkenbordet med kniven/knivene
33.  Lægger knivene på køkkenbordet
34.  Skære bollen over
35.  Lægger kniven på køkkenbordet
36.  Tænker over, om bollen eller brødet skal ristes
37.  Hvis ja, kommes bollen eller brødet i brødristeren
38.  Brødristeren indstilles og tændes
39.  Går hen til køleskabet
40.  Åbner køleskabsdøren
41.  Kigger i køleskabet for at finde ud af, hvad han vil have på brødet/bollen
42.  Tager smørret ud
43.  Går hen til køkkenbordet med smørret
44.  Går tilbage til køleskabet
45.  Kigger på alle hylderne og vurderer, hvad der skal på bollen/brødet
46.  Tager kassen med pålæg ud
47.  Lukker køleskabsdøren
48.  Går hen til køkkenbordet og sætter kassen med pålæg
49.  Kigger i kassen og vælger pålæg
50.  Lægger pakken med det valgte pålæg på køkkenbordet
51.  Tager brødet eller bollen ud af brødristeren og lægger på tallerkenen
52.  Tager låget af smørret og lægger på køkkenbordet
53.  Tager smørkniven
54.  Vælger hvor meget smør, der skal på kniven
55.  Kommer smør på brødet
56.  Smører det ud - helt ud til kanten
57.  Lægger kniven på køkkenbordet
58.  Sætter låget på smørpakken
59.  Tager det valgte pålæg og åbner pakken
60.  Vælger hvor mange stykker (det er selvfølgelig skiveskåret - også evt. ost)
61.  Lægger pålæg på brødet eller bollen (går ud fra, at der kun skal vælges    én 

slags pålæg)
62.  Lukker pakken med pålæg
63.  Kommer pakken ned i pålægskassen og sætter pakken med smør  ovenpå
64.  Går over til køleskabet
65.  Åbner køleskabsdøren
66.  Sætter pakken med smør og pålægskassen ind i køleskabet
67.  Lukker køleskabsdøren
68.  Går hen til køkkenbordet



69.  Tager kniven/knivene
70.  Går hen til opvaskemaskinen
71.  Åbner lågen
72.  Sætter knivene i opvaskemaskinen
73.  Lukker lågen
74.  Går tilbage til køkkenbordet
75.  Tager et stykke køkkenrulle
76.  Tager tallerkenen med maden (og køkkenrullen) og går enten hen til 

spisebordet eller ind på værelset
77.  Sætter tallerkenen ned
78.  Spiser maden
79.  Går tilbage til køkkenet med tallerkenen (og køkkenrullen)
80.  Stiller tallerkenen på køkkenbordet
81.  Åbner døren til skraldespanden
82.  Trækker skraldespandsstativet ud
83.  Åbner lågen på skraldespanden
84.  Smider køkkenrullen ud
85.  Lukker låget på skraldespanden
86.  Skubber skraldespandsstativet ind
87.  Lukker døren til skraldespanden
88.  Åbner lågen på opvaskemaskinen
89.  Trækker nederste “hylde” ud
90.  Tager tallerkenen på køkkenbordet og sætter den i opvaskemaskinen
91.  Skubber “hylden” ind
92.  Lukker lågen på opvaskemaskinen
93.  Tager karkluden
94.  Tørre bordet for krummer eller andet
95.  Skyller karkluden

DETTE ER KUN EN MAD - INGEN DRIKKEVARER


