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LederLeder
Det er i møtet mellom mennesker at relasjoner bygges og verdier 

skapes. Metos har fokus på at i møte med oss skal vi bidra til 

verdiskapning for våre kunder gjennom faglige kvalifikasjoner og med 

sterke, bærekraftige produkter. 

I et svært konjunkturavhengig marked, skal våre kunder finne en pålitelig 

og langsiktig partner når de velger Metos. 

Vårt viktigste verktøy og ressurs for å oppnå dette er derfor våre 

medarbeidere, som med et sterkt kundefokus gir: kundetilpasning, 

kunnskap og kontinuitet – for at våre kunder skal kunne optimalisere 

sin drift .

Med bakgrunn i dette satser vi i Metos på å styrke laget vårt ytterligere 

på de områder som er av kritisk forretningsverdi for våre kunder. I løpet 

av årets første måneder har vi fått flere nye og gode spillere på salg, 

prosjekt og service.

Nå står sommer og ferietid for døren, man ser frem til avkobling og 

late dager. I vår bransje betyr det for mange hektiske dager, hvor 

grunnlaget for en god bunnlinje skal sikres – vi er her, og vi spiller på 

samme banehalvdel!

God lesning av Metos Magazinet og en riktig god og innbringende 

sommer ønskes fra alle oss i Metos.

Frode Andersen 
Metos AS
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Det nye utseendet til restauranten Fly Inn på Helsinki lufthavn er 
designet av dSign Vertti Kivi & Co. restauranten drives av Select 
Service Partner Finland Oy (SSP Finland).

på rullebanen
Fly Inn
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på rullebanen
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D
en tradisjonelle restauranten 

Fly Inn, som ligger i avgangs-

hallen på Helsinki lufthavn, har 

tatt helt av denne høsten. Det nye navnet, 

restaurant & Deli Fly Inn, gir oss et lite 

hint om hva det nye servicekonseptet 

innebærer. For de reisende gir ordet 

«deli» assosiasjoner til rask og enkel 

tilgang til mat og snacks. Og her blir de 

ikke skuffet.

Fly Inn har en åpen innredningsløsning. Gjes-
tene ser umiddelbart hvor alt serveres. Det 
første du møter, er deliområdet, hvor du får 
kjøpt søtt og salt bakverk, kaffe og andre drik-
kevarer. For den litt mer sultne har delien også 
en glassmonter med et rikt utvalg av friske, 
deilige salater. Deliens sitteplasser befinner 
seg like ved serveringsområdet samt i etasjen 
over, i et avslappingsområde ved navn Lapin 
Kulta, oppkalt etter et kjent finsk ølmerke. Rett 
ved Deli avdelingen ligger en bar, og bak baren 
finnes selve Fly Inn restauranten. Du velger 

selv om du vil begynne med en forrett eller gå 
rett til desserten, avhengig av sult og tidsplan.
Tiden går fort i restauranten, men flyene som 
letter og lander med jevne mellomrom, min-
ner deg om at du selv har en avgang å rekke. 
Derfor har restauranten også skjermer med 
oversikt over flyavgangene. 

Temaet for interiøret er hentet fra naturen. Ele-
mentene deler inn serviceområdene og skaper 
et helhetlig uttrykk i restauranten. Langs hele 
den ene veggen har restauranten vinduer fra 
gulv til tak med utsikt mot rullebanen. Dekor-
motivene er inspirert av naturen, og skaper et 
mykt uttrykk i det store, åpne rommet – en 
vellykket kontrast til de ellers svært så tekniske 
omgivelsene. Fly Inns interiør er designet av 
dSign Vertti Kivi & Co. 
Restaurant & Deli Fly Inn drives av Select 
Service Partner Finland Oy (SSP Finland). Det 
samme selskapet er ansvarlig for hele 20 re-
stauranter og serveringstilbud på flyplassen. 
SSP Finland er en del av den internasjonale 
SSP-gruppen, en ledende leverandør av mat- 
og drikkeservering på knutepunkter for kol-
lektivtrafikk rundt om i verden.
Fly Inn er en god grunn til å møte opp tidlig på 
flyplassen. Og skulle du ha dårlig tid, kan du 
likevel få tilfredsstilt sulten!

Juha Björklund

Øverst: Deliens displaymonter med alskens 
godsaker. Nederst: Fly Inns nyoppussede 
kjøkken er en blanding av gammelt og nytt.

På formiddagen serveres frokostmat, og i løpet av dagen utvides sortimentet med salater og søtt bakverk.
Avdeling Deli er et raskt og lettvint alternativ for travle folk på farten. 
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Utsikt over hele restaurant & Deli Fly Inn. Sitte-
området lapin Kulta i overetasjen gir gjestene et 
kjærkomment pusterom fra flyplassrushet.

Baren mellom restauranten og deliområdet på 
Fly Inn er et hyggelig sted å slå i hjel tiden mens 
man venter på flyavgangen.
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St. Michel 
sentralsykehus

med ny
oppvaskavdeling
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S
erveringstilbudet på St. Michel 

sentralsykehus er blitt kraftig 

forbedret i løpet av de siste tre 

årene. Bit for bit ble det 25 år gamle kjøk-

kenet systematisk renovert med tanke på 

dagens og fremtidens funksjonskrav. En 

milepæl ble nådd i fjor sommer, da den 

totalrenoverte oppvaskavdelingen ble 

tatt i bruk.

Kjøkkenet på St. Michel sentralsykehus lager 
ikke bare mat til selve sykehuset, men også 
måltider til pasientene på helsesenteret seks 
kilometer unna. I tillegg betjener det perso-
nalrestauranten ved siden av kjøkkenet, og 
kantinen i hallen ved sykehusets inngang, noe 
som medfører større volumer. Disse to serve-
ringsstedene utgjør til sammen 1200 serve-
ringsbrett daglig.
Bedre ergonomi og effektivitet var grunnpi-
larene da oppvaskavdelingen skulle fornyes. 
Manuell løfting og sortering er redusert til et 
minimum både i den skitne og den rene sek-
sjonen av oppvaskavdelingen.
Brettene som kommer tilbake på serverings-
vogner og fra personalrestauranten, blir trans-
portert på et samlebånd til sorteringspunk-
tet, hvor de blir sortert og sendt videre til to 
forskjellige oppvaskmaskiner. Bestikket og 
brettene sendes til en oppvaskmaskin med 
automatisk bestikksortering og brettstabling, 
mens annen oppvask settes i en industriell 
oppvaskmaskin. 
Anneli Oranen, som er leder for serveringstje-
nestene, forteller at investeringen har innfridd 
alle forventninger. Omløpstiden på oppvasken 
er blitt betraktelig redusert, samtidig som de 

ansatte har fått frigjort tid til andre oppgaver. 
Tidligere måtte for eksempel bestikket vaskes 
to ganger og deretter sorteres manuelt, men 
i den nye maskinen blir det helt rent etter én 
vask. En magnetinnretning plukker opp be-
stikket fra brettene, og mater det inn i opp-
vaskmaskinen og videre til den automatiske 
sorteringsfunksjonen. 
Ifølge Anneli Oranen er det imidlertid ikke 
slik at automatiseringen kan erstatte grundig 
planlegging av prosesser og opplæring av per-
sonalet.
– Når man innfører noe nytt, er man nødt til å 
gjøre det skikkelig for å få best mulig resultat. 
Selv om systemet vårt fungerer fint, har vi 
fremdeles forbedringspotensial. Jeg mener 
at vi i samarbeid med de ansatte kan gjøre 
arbeidsplassen enda mer ergonomisk og flek-
sibel, sier hun.

SAMARBEID – EN FORUTSETNING

Hvilke råd har Anneli Oranen til kolleger som 
planlegger en kjøkkenrenovering?
– Jeg legger stor vekt på nettverksbygging 
og samarbeid. For meg har aktiv kommunika-
sjon med ledere på andre sykehus vært en 
kjempegod kilde til informasjon. I tillegg har 
jeg fått mye hjelp fra designere, arkitekter og 
andre fageksperter. Støtten og forståelsen jeg 
har fått fra sykehusets tekniske avdeling, har 
vært helt avgjørende for å lykkes med dette 
prosjektet. Særlig fortjener vår tekniske sjef 
Juhani Nummela en stor takk.
Anneli understreker at det ikke finnes en fasit 
på alt, selv om man gjør aldri så grundige un-
dersøkelser.
– Det å implementere en ny driftsmodell er 
et stort ansvar. Av og til må du bare hoppe i 
det, og stole på at forarbeidet er gjort så godt 
det lar seg gjøre. Hvis du ikke tør å satse, vil 
tilværelsen fortsette i den samme tralten og ut-

Ergonomien i oppvaskavdelingen på St. Michel 
sentralsykehus er forbedret takket være auto-
matiserte transport-, sorterings- og stablings-
metoder. Ved beregningen av plassbehovet 
har man tatt hensyn til transport av serverings-
vogner og enkel rengjøring av samlebåndene.
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og bestikk fortsetter ferden på samlebåndet.
Detaljbildet viser systemets betjeningspanel.

➍ En magnetinnretning plukker opp bestik-
ket fra brettene og mater det inn i oppvask-
maskinen.

➎ Kurvene med tallerkener og glass mates 
inn i oppvaskmaskinen.

➏ Bestikket sorteres automatisk.

➐ Oppvaskmaskin for bestikk og brett.

➑ Industriell oppvaskmaskin for tallerkener.

➒ Den rene oppvasken sorteres og plasseres 
på serveringsvogner.

➓ Brettene stables automatisk.

Avlessingspunkt for serveringsvogner etter 
levering av pasientmåltider. En kjøkkenan-
satt fjerner avfallet og plasserer brettet på 
samlebåndet.

Bestikket kommer ut fra oppvaskmaskinen 
for brett og bestikk, og havner på samlebån-
det for bestikksortering. Kniver, gafler, skje-
er og annet bestikk sorteres, og plasseres i 
egne rom.

Den skitne oppvasken fra personalrestauran-
ten ved siden av kjøkkenet plasseres rett på 
samlebåndet.

St.Michel sentralsykehus

10

4 2

3

ten.Gjesten fjerner avfallet og plasserer bret-
tet på samlebåndet.

➌ Sorteringspunkt. Tallerkenene skylles re-
ne for rester og plasseres på samlebåndet.
Glass og kopper plasseres i kurvene. Brett 

➊  Avlessingspunkt for serveringsvogner et-
ter levering av pasientmåltider. En kjøkke-
nansatt fjerner avfallet og plasserer brettet 
på samlebåndet.

➋ Innsamlingspunkt for personalrestauran-
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viklingen på området stagnere, mener Anneli.
Selv om den grunnleggende kjøkkenløsningen 
på St. Michel sentralsykehus er 25 år gammel, 
er mange elementer helt riktig plassert også 
med hensyn til moderne behov. Blant disse 
er kjølelagerrommene, som fungerer etter et 
svært brukervennlig prinsipp, og sentralisering 
av trafikken utenfor kjøkkenet i en egen midt-
gang. Noen skillevegger ble flyttet i forbindelse 
med renovasjonen. Dette medførte litt høyere 
kostnader, men finansieringen ble godkjent da 
serveringstjenesten forklarte hvorfor de ville ha 
disse løsningene.
En viktig faktor i den tre år lange fornyelses-
prosessen var å holde de ansatte oppdatert 
på situasjonen og involvere dem i utviklings-
arbeidet. Kjøkkenet på St. Michel-sykehuset 
var i drift hele tiden under arbeidet. Noe av 
kjøkkenutstyret ble plassert i midtgangene, 
og dette stilte store krav til de ansattes tilpas-
ningsdyktighet.
– Personalet har vært veldig fleksible.
De beholdt humøret og hadde kreative løsnin-
ger når alt annet sviktet, forteller Anneli med 
et smil. De nærmeste lederne var flinke til å 
ta ansvar for den daglige driften.

SERVERING AV PASIENTMÅLTIDER 
SIDEN 1975

Leder for mat- og serveringstjenesten, Anneli 
Oranen, begynte lederkarrieren som bestyrer 
på St. Michel bysykehus, som i dag er helse-
senter. I 1989 ble hun leder for cateringtjenes-

ten på sentralsykehuset. Da sykehusregionen 
ble opprettet, ble hun leder for mat- og serve-
ringstjenesten på resultatenheten for serve-
ring. Samtidig ble hun ansvarlig for mat- og 
serveringstjenesten på Moisio sykehus.
Anneli mener at de største forandringene på 
området siden hun begynte, er at utstyret er 
blitt mer allsidig, og at det er større bevissthet 
rundt ergonomi. Ergonomisk utvikling var også 
et tungtveiende argument for fornyelsen på St. 
Michel-sykehuset.
– Vi gjennomgikk arbeidsmetodene med be-
driftslegen, og fant ut at automatisering kunne 
erstatte mye repetitivt arbeid som førte til skul-
derplager. Dette har for eksempel resultert i at 
vi har byttet ut vanlige gryter med kombigryter.
Anneli Oranen forteller at fornyelsesprosessen 
har gitt konkurransefortrinn som virker tiltrekk-
ende på nye medarbeidere. Gjennomsnittsal-
deren blant de ansatte på kjøkkenet i St. Michel 
er 48 år, og man forventer derfor store utskift-
ninger i løpet av årene som kommer.
Anneli kan også fortelle at avdelingen opplever 
å bli respektert:
– På dette sykehuset har serveringstjenesten 
alltid blitt satt stor pris på, og vi føler at vi er 
en viktig del av tilbudet til pasientene. «God, 
smakfull og næringsrik sykehusmat» er mot-
toet vårt. Vi har fått muligheten til å delta i 
utviklingen av fellesfunksjoner, og takket være 
grundig planlegging og gode begrunnelser for 
investeringsbehovene har vi fått midlene vi 
trenger. Nå jobber vi i lyse og fine lokaler med 
glimrende ventilasjon.

Juho Mäyry

lederen for mat- og serveringstjenesten, An-
neli Oranen, viser frem dagens lunsj. – Så 
beleilig at dere kom innom på pølsedagen! 
Vi serverer pølser én gang i måneden, for-
teller Anneli. Tilbakemeldinger fra kundene 
tyder på at pølser er et av de mest populæ-
re måltidene.

Temperaturen på måltidene som sendes ut av sykehuset, kontrolleres av varmesystemet på Metos Burlodge rTS brettserveringsvogner. Før 
transport står vognene på en ladestasjon i 15 minutter. Dette sørger for at temperaturene i de varme og kalde rommene jevnes ut.
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Kantinen like ved inngangen er det første du 
møter når du besøker St. Michel sentralsyke-
hus. Den er helt nyoppusset, og Anneli Oranen 
forteller at driftsmodellen er inspirert av blant 
annet resepsjonsløsninger i hotellnæringen. 
Kantinen skiller seg derfor litt ut sammenlik-
net med dem man vanligvis finner på andre 
sykehus. En konsulent ville kanskje sagt at 
St.  Michel-sykehuset har «benchmarket re-
sepsjonstjenestene i forpleiningsindustrien».
– For personalet er dette en krevende arbeids-
plass. Kantinen skal fungere som kafé, restau-
rant, kiosk og informasjonsskranke på samme 
tid. Folk kommer stadig vekk bort til kassen for 
å spørre om forskjellige tilbud på sykehuset, 
og da vil vi helst være i stand til å gi fornuftige 
svar. Det er aldri lett å vite hvorfor kundene er 
på sykehuset og hva slags situasjon de er i, og 
dette må vi huske på når vi serverer dem. På 
sykehuset ser vi tross alt livet både fra solsiden 
og fra skyggesiden, sier Anneli. 
Etter oppussingen har kantinen også fått ansva-
ret for å servere kaffe på sykehusets interne 
møter. Dette falt seg naturlig ettersom både au-
ditoriet og møterommene ligger rett ved siden 
av kantinen. I de fleste tifeller henter gjestene 
kaffen og bakverkene selv. For å kunne tilby 
rask servering har man derfor satt frem en 

stor kaffetrakter og diverse tilbehør på et eget 
område på disken. På den samme disken fin-
nes det dessuten et lunsjpunkt.
Kantinebestyrer Ulla Lampinen forteller at kaf-
fen har en ubestridt topposisjon som salgsvare 
i sykehusmiljøet, og at det derfor er svært 
viktig at den holder høy kvalitet – og at det aldri 
går tomt. Som en ekstra sikkerhet har serve-
ringsdisken en helautomatisk kaffemaskin hvor 
kundene kan kjøpe kaffe både i hektiske og 
rolige perioder av dagen. 

Allsidig kantine

– Vi serverer fersk kaffe så lenge vi holder 
åpent. Noen dager er pågangen størst rett før 
vi stenger klokken seks. Selv da er det viktig 
å ha rikelig med salgsvarer tilgjengelig. Hvis 
det er tomt for rundstykker, lager vi alltid nye, 
lover Ulla.
Kantinen er designet av arkitektkontoret Heikki 
Kirjalainen. En rekke små detaljer, som de lås-
bare avisstativene som fungerer som romav-
delere, skaper et funksjonelt og trivelig miljø. 

Kantinen i hallen ved sykehusets inngang er blitt til et allsidig servicepunkt. I forgrunnen ser 
vi lunsjdisken, hvor også besøkende kan kjøpe mat. lenger bak i bildet er serveringsdisken til 
kafeteriaen, som har lengre åpningstid. 
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Paavo 
Lintunen
Kjøkkensjef 
på Metos 
Center

LA DEG  
INSPIRERE

OKSERILLETTE
(10 pors.)

Til steking av kjøtt:
1 kg Oksebryst

2 l Andefett

200 g gulrOt

200 g PAstinAkk

100 g selleri

1  lAurbærblAd

 sAlt

Til krydring av rillette posteien:
grOvmAlt svArt PePPer

2 ts dijOn-senneP

1 ts revet PePPerrOt

½ dl rødvin

1 ts hvitløk

 (sAlt)
 (timiAn)

Fjern hinnene fra oksebrystet, og 
smaksett med salt. Legg brystet 
i en GN-kantine.
Tilsett andefett, laurbærblad og 
oppkuttede rotgrønnsaker i GN-
kantinen. Pass på at det er nok 
fett til at kjøttet dekkes når fettet 
er smeltet.
Velg innstillingene Steking/Lav-
temperatursteking/Kjernetem-
peratur +85 °C på Metos Self-
Cooking Center, og sett kjøttet i 
stekeområdet. Lukk døren. Trykk 
på knappen Forvarming for å 
hoppe over oppvarmingsfasen, og 
trykk deretter på knappen Stek for 
å hoppe over grillfasen. Grunnen 
til at vi hopper over oppvarmings-
fasene, er at vi ikke ønsker at 
kjøttet skal få farge på overflaten. 

Ved lavtemperatursteking holder 
Metos SelfCooking Center auto-
matisk temperaturen konstant, 
slik at kjøttet blir akkurat passe 
stekt og strukturen bevares helt 
til servering.
Når kjøttet er ferdig, tar du det 
ut av fettet, skjærer det i små 
strimler og heller litt smeltet an-
defett over strimlene. Smakset-
tes med grovmalt svart pepper, 
Dijon-sennep, pepperrot, rødvin 
og hvitløk. Legg kjøttet i en form, 
for eksempel et GN-kantine, og la 
det hele stå under press/en vekt 
i minst 24 timer.

Skjær okserilletten i stykker, og 
server på ristet brød sammen 
med en salat eller kremost med 
pepperrotsmak.

KREMOST MED 
PEPPERROTSMAK

100 g kremOst nAturell

100 g rømme

10 g revet PePPerrOt

Bland alle ingrediensene sam-
men, og pisk litt. Form massen til 
små boller, og server dem sam-
men med okserilletten.
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Oppvask
15%
Oppvask
15%

Kjolelagring
37%
Kjolelagring
37%

Ventilasjon
23%
Ventilasjon
23%

Annet
10%
Annet
10%

Belysning 
4%
Belysning 
4%Matlagning

11%
Matlagning
11%

Energi- og vannforbruket til utstyret 
i restauranten Maku kan overvåkes i 
sanntid ved hjelp av en datamaskin.
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RIKTIG VENTILASJON GIR 
BESPARELSER

Det største forbedringspotensialet på kjøk-
kenet viste seg å ligge i ventilasjonsanlegget, 
som på det tidspunktet besto av om lag ti år 
gammel teknologi. Ventilasjon utgjorde nesten 
en fjerdedel av energiforbruket på kjøkkenet. 
Det er verdt å merke seg at ventilasjonstekno-
logien ikke reagerte på sirkulasjonen av varm-
luft på kjøkkenet.

Luften på kjøkkenet holdt god kvalitet, men 
i realiteten kjørte ventilasjonsanlegget på 
samme effekt hele dagen, uavhengig av ak-
tivitetsnivået på kjøkkenet. Deler av denne 
spillenergien ble gjenvunnet av ventilasjons-
systemet selv, men behovet for forbedring var 
uansett markant.
Ved å overvåke vannforbruket fant undersø-
kelsesgruppen ut om det var gjennomførbart 
å gjenvinne energi fra avløpsvann.
Vannstrømmålere og termometre avslørte at 
det var lite å vinne på dette. Den største enkelt-
forbrukeren av vann var tunnelvaskemaskinen, 
men moderne teknologi reduserte vannforbru-
ket til et minimum. Vann ble bare sluppet ut nå 
og da, og det er derfor ikke stort å spare på å 
installere et varmegjenvinningssystem.
Undersøkelsen styrket oppfatningen av at riktig 
bruk av utstyret er avgjørende for energieffek-
tiviteten på kjøkkenet. De ansatte på Maku til-
brakte uken med å sno seg unna følere, kabler 
og ingeniører, og syntes det var litt merkverdig 
med de omhyggelige beregningene. Sluttrap-
porten konkluderer med at en kokk kan påvirke 
energistrømmen på kjøkkenet – ikke bare gjen-
nom arbeidet han gjør, men også i kraft av bare 
å være til stede i rommet. De 150 wattene med 
varme som menneskene produserte, ble nem-
lig også tatt med i energiregnskapet. 

Juho Mäyry

Undersøkelse ved  
Metos Center: 

Mer informasjon om 
energi- og vannforbruk 
på kjøkkenet

Dette kunne vi fastslå fordi utstyret på kjølela-
geret brukte uforholdsmessig mye energi sam-
menliknet med utstyret på kjøkkenet for øvrig.
Ettersom Maku har andre funksjoner enn bare 
å være en tradisjonell lunsjkantine, kan man 
imidlertid forsvare det store kjølelageret. Had-
de det ikke vært for at restauranten investerte i 
nytt utstyr året før, ville energiforbruket til kjøle-
lagerutstyret ha vært enda større. Forbruket falt 
betydelig da de fire eldste kjøleskapene med 
fryser ble byttet ut med nye og mer energief-
fektive kombiskap.

SMÅ FORSKJELLER NÅR DET  
GJELDER MATLAGING

Forskerne ble litt overrasket over at den dag-
lige menyen bare hadde marginal effekt på 
det samlede strømforbruket på kjøkkenet. I 
undersøkelsesuken ble lunsjmenyene bevisst 
satt sammen med tanke på at utstyret skulle 
brukes på vidt forskjellige måter fra dag til 
dag. Denne variasjonen ga imidlertid svært 
små utslag i energiforbruket per porsjon. Én 
konklusjon var at utstyret hadde så høy kapa-
sitetsutnyttelse at energieffektiviteten ikke ble 
skadelidende selv ved sjeldnere bruk.
Undersøkelsen viste at belysning utgjorde 
omtrent fire prosent av det samlede energi-
forbruket. I det store og det hele er det riktig at 
kjøkkenbudsjettet ikke påvirkes nevneverdig av 
at man slår av og på lyset. Det betyr likevel ikke 
at man kan tillate seg å ignorere belysningen i 
energiregnskapet. Særlig i eldre bygninger kan 
man oppnå betydelige besparelser og dessu-
ten skape et mer behagelig og ergonomisk 
arbeidsmiljø ved å skifte ut lysarmaturer.
Kategorien «Annet» i undersøkelsen omfatter 
hovedsakelig distribusjonsutstyr. Forbruket fra 
slikt utstyr hadde allerede blitt redusert ved å 
tilpasse brukstiden og innstillingene etter de 
faktiske kravene.

Personalrestauranten Maku på Metos 

Center ble i 2009 omgjort til et laborato-

rium for forskning på strømsparing, etter 

at det ble montert energiforbruksmålere 

på alt utstyret. I fjor supplerte vi labo-

ratoriet med et utstyrsspesifikt system 

for sanntidsmåling av vannforbruk. På 

høsten nådde prosjektet en ny milepæl, 

da hele energistrømmen på kjøkkenet ble 

målt. Dette gjør det mulig å lage utkast til 

omfattende utviklingsplaner.

Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid 
med bygningsavdelingen til firmaet Schneider 
Electric Oy, og målet var å kartlegge energiba-
lansen på kjøkkenet. For å få til dette overvåket 
vi energistrømmen på kjøkkenet i en uke. Fø-
lere ble montert på ventilasjonssystemet for å 
finne ut om lokalene hadde tilstrekkelig lufting.
I løpet av undersøkelsesuken veide vi alle mat-
partier og loggførte energien som ble brukt 
under matlagingen. Utstyrsspesifikt forbruk 
av kaldt og varmt vann ble målt, i likhet med 
energi bundet i avløpsvann. Måleutstyret besto 
blant annet av en røykmaskin og et varmeka-
mera samt flere vannstrømfølere og tempera-
turdataloggere.

Undersøkelsen viste at det moderne utstyret 
på Makus kjøkken overholdt kravene tilfreds-
stillende, og at kjøkkenet ble drevet på en 
energieffektiv måte. Det største innsparings-
potensialet lå i å fjerne koketoppen med fire 
gassbluss og erstatte den med en induksjons-
modell. Kjølelageret viste seg å være overdi-
mensjonert for bruk på personalrestaurant. 
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lille Persille er å finne under samme 

paraply som Gastro Catering, Emil & 

Samuel samt Gastro Cafe på Steen 

& Strøm. I porteføljen finnes også 

kantinedrift. 

LILLE PERSILLE
www.lillepersille.no

Lille Persille er et moderne salatbar- og 
café-konsept med fokus på kvalitet og gode 
matopplevelser, akkurat så sunt du vil ha det!

Smakfull og sunn mat med høy kvalitet, 
rammet inn i en fresh profil har gjort Lille 
Persille til et populært spisested. I prosessen 
med å utvikle konseptet har man også fanget 

inn andre forretningsområder som spenner 
fra cafedrift, nattklubb via sentralkjøkken til 
kantinedrift. 

Smak og kvalitet står i høysetet når retter og 
sammensetninger gjøres av matfaglig leder 
Rowan Brown. På sentralkjøkkenet til Lille 
Persille utvikles og delproduseres enkelte 
ingredienser slik at signaturen på matrettene 
fremstår enda tydligere. 

Lille Persille er et moderne salatbar- og 
café-konsept med fokus på kvalitet og gode 
matopplevelser, akkurat så sunt du vil ha det!
Hjemmelagde spesialiteter, fairtrade-kaffe og 
råvarer produsert på miljøvennlige måter er 
noe vi strekker oss langt for å kunne tilby våre 
kunder. La deg friste av våre kreative kokkers 
spennende menyforslag, eller komponèr din 
egen salat eller sandwich. Lille Persille har 7 
utsalgssteder i og rundt Oslo.
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EMIL & SAMUEL
www.emilogsamuel.no

På dagtid er Emil & Samuel et elegant lunsjsted med 
en bred meny. Når mørket senker seg over Oslo by i 
helgene forvandles lokalene til et urbant utested for 
et voksent klientell. Vi kan tilby deg en helaften med 
middag, et glass i baren med venner og du danse 
natten gjennom i en moderne nattklubbsetting med 
byens beste dj’s og artister. I tillegg har vi en liten 
konferanseavdeling, og det er mulig å booke stedet til 
lukkede arrangementer for opp til 800 gjester.

På sommeren har Emil & Samuel blitt kjent for sin 
fantastiske takterrasse. Den rommer både premierer, 
lanseringer, konserter, store firmafester og utendørs 
nattklubb i sesongen som varer fra april til desember. 
På fredager byr vi på fredagspils fra kl 16.00 og kl 
22.00 starter Emil & Samuel Live. På lørdagene booker 
vi velkjente house-dj´s og sammen med våre egne 
dansere i VIVA performance couture skaper de en 
stemning du må dra langt utenfor landegrensene for å 
oppleve maken til.  

GASTRO CATERING & SENTRALKJøKKEN
www.gastrocatering.no

På sentralkjøkkenet prepareres råvarene før levering til cafe, 
kantine eller selskap. 
Hvis du ønsker kommer kokker hjem til deg og tilbereder middag 
for deg og ditt selskap, slik at du også kan nyte kvelden i gode 
venners lag.
Gastro Catering er et moderne kjøkken som fokuserer på kvalitet, 
helse og sunnhet  og et tidsriktig uttrykk på alle våre produkter. 
Alle våre retter er laget fra bunnen av Gastro Catering sine egne 
kokker. Vi legger stor vekt på råvarekvalitet og styrer unna kunstige 
tilsetningstoffer. Gastro Catering tilbyr en omfangsrik meny med 
fokus på et sunnere alternativ og god helse, der grovt brød, oljer 
og rent kjøtt er noen av hovedingrediensene. Her finner du ikke 
de tradisjonelle snittene med reker og majones, i stedet får du 
rugbrød med spelt, marinert scampi og hjemmelaget aioli.
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Telf. 78 44 90 00
www.gk.no

Oslo

Bø i 
Telemark

Moelv

Moss

Vestfold

Kristiansand

Trondheim

Bergen

Fauske

Alta

Stavanger

METOS AS

Salg Telf. 9242 8860

Service Telf. 9824 0142

www.metos.com

Oslo

Moss

Vestfold

Moelv

Kristiansand

Bergen

Trondheim

Telf. 51 82 66 60
www.tsstorkjokken.no

Telf. 91 77 13 17
www.proffteknikk.no

Telf. 35 06 11 11
www.folkestad-kvv.no

Her finner du Metos 
og våre samarbeidspartnere

  MAGAZINET  19

http://www.gk.no
http://www.metos.com
http://www.tsstorkjokken.no
http://www.proffteknikk.no
http://www.folkestad-kvv.no


oppvask i grønne og 
historiske omgivelser

Miljøvennlig
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Kun 15 minutters biltur fra Oslo finner vi 

idylliske Sem Gjestegård – et moderne 

kurs- og konferansested bestående av 

gamle, ærverdige skolebygninger fra 

1800-tallet. 

Disse gamle bygningene har huset institusjoner 
som Statens Småbrukslærerskole og Norges 
landbrukshøgskole og har derfor også 
mange og lange tradisjoner innen landbruk 
og undervisning. Omgivelsene kombinert 
med gamle tradisjoner og tidsriktige kurs- og 
konferanse-fasiliteter gir et godt grunnlag for 
effektivitet og trivsel. Med grundig kunnskap 
om stedets særegenheter er Sem Gjestegårds 
personale opptatt av å gjøre alt de kan for 
at gjestene skal føle seg velkomne og godt 
tatt vare på uavhengig om de deltar på kurs/
konferanse, er gjest bryllup eller et i festlig lag. 

Sem Gjestegård er svært opptatt av miljø-
vennlig og kostnadseffektiv drift. Med lokaler 

som tar opptil 140 personer er det lett å forstå 
at strøm og vannforbruk står for en stor del 
av driftskostnadene. I 2008 iverksatte man 
en sertifiseringsprosess, og i 2009 ble Sem 
Gjestegård sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift.
De byttet bl.a. alt vannkjølt utstyr ut med 
sentralkjølte enheter, og kostnadsreduksjonen 
kunne måles etter bare noen få måneder. 

Den siste investeringen som ble gjort i august 
2010 var å installere WD-PRM-6 forvaskemaskin 
sammen med WD-6 hetteoppvaskmaskin. Den 
nye, automatiske PRM-forvaskemaskinen 
kompenserer for den manuelle forvasken og 
gjør oppvasken langt mer energieffektiv. PRM-
forvaskemaskinen vasker i 30 sek. med 200 
liter resirkulert, varmt og såpeholdig vann. I 
tillegg til å oppnå ekte vannbesparelse oppnår 
man også redusert kjemikaliebruk som sparer 
miljøet. 

Ønskes mer informasjon om disse løsningene 
ta kontakt med oss på telefon 92 42 88 60 eller 
mail: metos.norway@metos.com
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PRM-forvaskemaskinen 
forenkler arbeidet og 
gjør oppvasken langt 
mer energieffektiv

WD-PrM er 20 ganger så 
effektiv som hvis godset 
spyles med hånddusj. 
Dessuten sparer maskinen 
vann og gir bedre ergonomi, 
ved å erstatte den tunge 
manuelle forspylingen.

● miljøvennlig, sparer vann og oppvaskmiddel
● ergonomisk
● godset er nesten rent etter en effektiv forvask
● hetten kan åpnes og stenges automatisk
● større kapasitet
● brukervennlig, ingen sprut

M
etos gir med PRM green en innovativ 

og miljøvennlig løsning for profesjonell 

oppvask. Det er i dag stor fokus på 

vannforbruket i sluttskyllingen, denne løsningen 

gir store reduksjoner i den manuelle forvasken. 

Forbruk av strøm, vann og kjemikalier reduseres til et 

minimum. Sammen med Metos hettemaskiner tilbyr 

vi en automatisk og miljøvennlig oppvaskavdeling. 

Pålitelighet, blandt andre, gjør dette konseptet unikt.

Den nye automatiske forvaskemaskinen (PRM) kom-
penserer for den manuelle forvasken i oppvask rommet. 
Med automatisk hetteløft og autostart lukkes hetten og 
forvasken starter automatisk. Etter 30 sek. og 200 liter 
resirkulert forvaskevann åpnes hetten og kurven kan 
skyves videre inn i oppvaskmaskinen. Hvis godset ikke 
trenger forvask, kan man skyve kurven rett gjennom 
PRM-forvaskemaskinen. Den starter ikke hvis ikke kurven 
stanser inne i kammeret.

EKTE VANNBESPARELSE
Forvaskemaskinen PRM vasker i 30 sek. med 200 liter 
resirkulert varmt såpeholdig vann, fra både undersiden 
og  oversiden, noe som er vanskelig å oppnå ved 
manuell forspyling. Det er vesentlig vannbesparelse 
ved bruk av overskuddsvann fra oppvaskmaskinen i 
PRM forspyleenhet. Ikke bare gir PRM 20 ganger bedre 
effekt enn tradisjonelle forspyledusjer, men den reduserer 
også driftskostnader ved å eliminere mesteparten av den 
manuelle forspylingen. På denne måten kan personalet 
fokusere mer effektivt på sortering og håndtering av 
skittent gods.

ANDRE FORDELER
Ved bruk av PRM utvides den totale kontakttiden. 
Dette øker den totalte kapasiteten for hettemaskinen 
fordi man kan vaske med kortere programmer. 
Arbeidsmiljøet blir også forbedret ved at repeterende 
manuelt forspylingsarbeid, som kan føre til yrkesskader 
blir erstattet. I tillegg gir mindre vannsprut et bedret 
arbeidsmiljø.
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www.metos.com

Hvis du allerede har artikkel-
nummeret på produktet, kan 
du taste inn dette her og 
trykke “Seach”.

Produkter - velg ulike områder i menyen 
til venstre. Klikk på riktig produkt for å 
laste ned beskrivelse i pdf-format eller 
installasjonsveiledning.

Velg norsk flagg !

Her har man ulike 
menyvalg i menyen 
til venstre

Her kan du laste ned vårt systembibliotek. 
Pass på at instruksjonene under nedlasting 
følges slik de er beskrevet.

 Kontaktinformasjon er endret siden _______ / _______

 Ønsker å bestille Metos Magazinet

 Ønsker å bestille Metos Produktkatalog

 Ønsker at dere tar kontakt

Navn  _______________________________________________________

Firmanavn __________________________________________________

Vei-/postboksadr. ____________________________________________

Postnr./-sted _________________________________________________

Adresseendring (fyll inn de opplysningene som er endret):

Nytt navn ___________________________________________________

Ny adresse __________________________________________________

Ny postadresse ______________________________________________

Nytt postnr. _________________________________________________

Annen info  __________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

ønsker du flere eksemplarer av Metos Magazinet eller  
vår produktkatalog fritt tilsendt? Eller har du byttet adresse?

Fyll inn dine opplysninger i nedenstående skjema og send 
oss på fax i dag. 

Du kan også ringe vår salgsupport på 92 42 88 60 eller sende 
oss en mail på: metos.norway@metos.com

SEND DIN SVArFAX TIl FAXNr.:  22 62 31 71

eller send oss en mail til metos.norway@metos.com

Svarfax
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15.900,-

26.300,-

P
OSTEN NORG

E

P
. P.  P O R T O  B E TA

LT

Returaddresse:
Metos AS
PB 184 Holmlia
1203 OSLO B

Økonomi

METOS MASTER HOOD 130S
OPPVASKMASKIN
Større display for bedre visualisering
Displayet har soft-touch knapper og
rullende menyer.
Elektronisk, programmerbar 
4 vaskeprogram
Diagnosefunksjon
GN1/1 får plass i vaskerommet
Energisparefunksjon
Fri høyde 400 mm
Tilpasset 500x500 mm kurver
Tankvolum 42 ltr.
Støynivå 64 dB(A)
Inkl. tørremiddelinjektor
230V el. 400V/3/50 – 10,5kW
Sommerpris kr. 26 300,-*

Metos AS

Salg Telf. 9242 8860

Service Telf. 9824 0142

Reservedeler Telf. 9824 0143

Administrasjon Telf. 9824 0146

metos.norway@metos.com

www.metos.com

Hovedkontor Oslo

Rosenholmveien 4A

1252 Oslo

Fax 2262 3170

Metos Moelv

Storgata 111 

2390 Moelv

Fax 6235 1901

Metos Kristiansand

Ægirsvei 10, inng. B

4632 Kristiansand

Fax 3804 2671

Metos Vestfold

Berg

3158 Andebu

Fax 3344 2883 

Metos Trondheim

Tempeveien 35

7037 Trondheim

Fax 7396 6183 

Metos Bergen

Kanalveien 46

5063 Bergen

Fax 5520 8910

METOS MASTER LUX 60 
OPPVASKMASKIN

Med tømmepumpe
Elektronisk, programmerbar
Inkl. såpe- og tørremiddelinjektor
Kan plasseres under benk 
230V eller 400V/3/50 eller 230V/1/50

Sommerpris kr. 15 900,- *

Kampanje

Ring METOS salgsupport i dag 
på telf. 92 42 88 60
eller send oss en mail; metos.norway@metos.com

* Alle priser er eks. ,mva, miljøgebyr, EXW lager Oslo. 
Frakt og evt. montasje tilkommer til prisen, salgs- og 
leveringsbetingelser i ht. BFSN. Kampanjen er gyldig 
t.o.m. 15.09.2011

Vil du bestille 
allerede nå?

http://www.metos.com/page.asp?pageid=prods&languageid=SV&groupid=377
http://www.metos.com/page.asp?pageid=prods&languageid=SV&groupid=377
mailto:metos.norway%40metos.com?subject=
http://www.metos.com
http://www.metos.com/page.asp?pageid=prods&languageid=SV&groupid=374
http://www.metos.com/page.asp?pageid=prods&languageid=SV&groupid=374
mailto:metos.norway@metos.com

