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BEIJER I ÄLVÄNGEN
Åkarevägen 4

beijerbygg.se 
Tel: 075-241  70 50 

ÖPPETTIDER
Mån–Fre  6.30–18  
Lör  9–14
Sön stängt

Erbjudandet gäller tom 23 december 2011 eller så långt lagret räcker i följande butiker:

Högsbo, Hisings Backa, Kungsbacka, Borås, Älvängen, Lerum, Alingsås och Stenungsund. 

Lokala avvikelser kan förekomma. Hitta ditt lokala Byggvaruhus på Beijerbygg.se

8 byggvaruhus 
alltid nära dig.

BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE 
DCD710S2 (004973759) 
10.8 V, 10 mm
Ord. pris 2595:-

INKLUDERAR

 och 120 korn

899:-
SPARA 196:-

MULTIVERKTYG
MT 250 KA (005175003)

250 W multiverktyg inklusive 

förvarings väska och tillbehör. 

Ord. pris 1 095:- 

99:-
SPARA 100:-

BORR OCH BITSSATS 

Ord. pris 199:-

INKLUDERAR
 9 st Titanium HSS 

 metallborr

Borrmaskin/
Skruvdragare

1495:-
SPARA 1100:-

NÖDINGE. På Ica Kvan-
tum spred sig i onsdags 
ett väldoftande matos 
bland hyllorna. 

Mitt i butiken hade 
man byggt upp ett litet 
kök där personalen 
utbildades i matlagning 
av kocken Emil Boson 
från Ica-skolan.

Vad ska vi äta ikväll? Brist på 
fantasi och inspiration gör 
det inte lättare att finna svar 
på denna ständigt återkom-
mande fråga. 

För att öka servicen gen-
temot sina kunder satsar Ica 
Kvantum i Nödinge på att 
öka matkunskapen hos per-
sonalen för att de i sin tur 
ska kunna ge användbara tips 
och råd.

– Det kan handla om allt 
från vilka kryddor som passar 
till hur man får rätt stektem-
peratur på köttet. Fokus ska 
ligga på det enkla och snabb-
lagade och inte vara krång-
ligt, säger Emil Boson.

Han är kock i grunden och 
har jobbat med utbildning på 
Ica sedan tre år tillbaka.

Personalen har utbildats i 
två omgångar och onsdagens 
grupp var sist ut. 

Många nyfikna kunder 
kom fram till det lilla köket 
som placerats mellan taco-

hyllan och frysdisken. Inled-
ningsvis berättade han om de 
olika rätterna och utförandet 
av dessa. Därefter fick delta-
garna snöra på sig förklädet 
och sätta igång.

Recepthäften
Sammanlagt tillagade de ett 
20-tal rätter, av det mindre 
slaget. Bland annat fick de 
lära sig hur man råsteker 

sparris, kryddar kött, delar 
hummer och gör sin egen 
vaniljglass. 

Icahandlaren Marianne 
Sjöö var också med och 
deltog i de olika momenten.

– Vi håller på att utveckla 
butiken och det gäller inte 
bara ”hårdvaran” utan även 
”mjukvaran”, som är vår per-
sonal. Genom utbildningen 
får vi inspiration och blir 

samtidigt mer kunniga om 
maten vi säljer. Vi månar om 
våra kunder och vill vara ale-
bornas självklara val.

I samband med utbild-
ningen fick personalen var-
sitt litet recepthäfte med lösa 
kort att bära med sig ute i 
butiken. Tanken är att dessa 
tipskort ska kunna delas ut 
till kunderna.

– När det gäller matlag-

ning ligger alla i personalen 
på olika nivåer. En del har 
ingen relation alls till det 
medan andra har jobbat på 
Sjömagasinet. Därför försö-
ker vi att hitta uppgifter som 
både är utmanande och läro-
rika, säger Emil Boson.

Matglädje på jobbet
– Ica Kvantums personal utbildades i matlagning

PÅ KVANTUM

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Koncentrerade. Personalen tittade med spänning på när kocken Emil Boson demonstrerade 
de olika momenten. 

Erfaren. Emil Boson är kock 
i grunden och har arbetat 
med utbildning på Ica-sko-
lan i tre år. 

Arbetsglädje. Citroner 
skulle pressas och skal 
rivas när gruppen hjälp-
tes åt att tillaga hela 20 
rätter.


