Logg frå n Alva
Datum: 2014-09-17
Elevloggare: Max och Jessika
Personalloggare: Frida
Position: Brygge
Segelsättning: ingen
Fart: ?
Kurs: ?
Ankomst till Brygge kl. ??
Väder: Disigt på morgonen men fint på eftermiddagen

Elevlogg:
Dagen började med en disig soluppgång, i alla fall för de lyckosamma som inte hade vakt utan fick
sova hela natten. Vi ankom till Zeebrygge i Belgien runt 6.30 och slussades in i en kanal tillsammans
med ett stort lastfartyg och ett ännu större kryssningsfartyg. Efter ett par timmars färd på kanalen
kom vi fram till vår slutdestination: Brygge. Eleverna visste precis vad de skulle göra, Belgien är ju
nämligen känt för sin choklad så hur kan man besöka detta chokladens land utan att föräta sig på
denna underbara godsak? Endast ett par minuters promenad från båten fanns den fösta
chokladbutiken, skulle det bli dyrt tänkte några? NEJ! För butiken var fylld med gratis smakprover!
Resten av dagen spenderades sedan med att kryssa mellan chokladbutikerna (som fanns i överflöd på
varje gata) i jakt på fler gratis gobitar. Förutom chokladen klämdes det även ner lite belgiska vofflor.
De som inte var upptagna med att äta kunde också notera att Brygge var en mycket fin stad fylld med
kanaler och gamla fina hus.
Höjdpunkten på dagen blev dock BARNKALAS som bjöd på dansstopp, fiskedamm, skattjakt och
trerätters. Kan man tänka sig ett bättre sätt att avsluta dagen på?
Nu ser vi fram emot städning imorgon, hej hopp igelkott!

Besättningslogg:
Den sista trerättersmiddagen är avslutad och lugnet börjar lägga sig i båten. Men vilken dag det vart!
Vaknade till sjöss men två timmar senare låg vi till kaj i Brügge. Eleverna slapp ”rent skepp”-städ idag
då hela dagen imorgon kommer att dediceras till detta, så nästan hela klassen har spenderat
eftermiddagen i den vackra staden. Byssalaget planerade en färgspäckad middag med tema
”Barnkalas”, ett inbjudningskort skickades ut och mässen pyntades med ballonger. Till förrätt
serverades perfekta smörstekta sparrisar med parmesan. Tillvarmrätt blev det nötstek serverad med
potatisgratäng och reducerad balsamvinäger. Köttet var sådär perfekt rosa när det skars upp vilket
värmde ett kockahjärta. Till dessert serverades en vitchokladpannacotta, som var otroligt vackert
upplagd med en marsipanros i mitten.

Nu är det kojen som gäller för imorgon blir en hård dag.
/KockFrida

