Logg från Älvå
Datum: 2020-01-21
Elevloggare: Lukas och Eleonor
Personalloggare: Catarina, chefskock ombord
Position: Las Palmas
Planerat datum för att segla vidare: 23 januari på morgonen
Beräknad ankomst till nästa hamn: Puerto Vueltas 24 januari på kvällen
Väder: Ganska svalt och lite blåsigt, mest sol men en och annan regnskur också

Elevlogg:
Idag serverades frukosten 06.15, eftersom vi skulle åka till Plocan. Det är ett havsforskningscentrum
som forskar med hjälp av olika teknologiska maskiner som vi fick se på vår guidning. Den skulle enligt
planen ha varit en och en halv timme lång men i verkligheten tog den 30 minuter. Turen startade
kl. 9.30 med en filmvisning och därefter blev vi ledda till en verkstad för deras undervattensinstrument, bl a små, obemannade undervattensfarkoster som ”glidflyger” under ytan och kan färdas
mycket långa sträckor med minimal energiförbrukning. Dessa kan användas för att samla in en stor
mängd data till låg kostnad. Det var intressant att se hur marinbiologer arbetar i fältet.
När vi kom tillbaka till Älva serverades lasagne till lunch. Den var väldigt god. Efter det gav vår mattelärare oss en överraskning… Det var ett matteprov. När matteprovet var skrivet fick vi några timmar
med valfri aktivitet. Klassen gjorde allt från att sova till att upptäcka Las Palmas mysterier och
shoppingcenter.
När kvällen närmade sig började alla ombord förbereda sig inför trerättersmiddagen. Denna gång var
det vaktlag 4 som höll i festligheterna. Barnkalas var kvällens tema med olika utklädningsteman för
varje bord, allt från superhjältar till superskurkar och allt där i mellan. Det serverades hummus och
grönsaker till förrätt. Pulled pork och till vegetarianerna var det spansk oumph. Till efterrätt var det
brownies med grädde. Det var otroligt kul då alla kom in bra i de olika karaktärerna. Kvällen avslutades med disk för vaktlag 4 och filmvisning för oss andra.

Personallogg:
Hej!
Catarina kock ombord på Älva. idag har eleverna varit på studiebesök, dom kom tillbaka lagom till
lunchen, som i dag var lasagne i olika varianter, vegansk, vegetarisk, glutenfri, laktosfri samt en
klassisk. Den var mycket uppskattad. Under resten av dagen har byssalaget varit full sysselsatta med
att förbereda sin avslutningsmidddag, bestående av en god hummus med grönsaksstavar till förrätt,

till varmrätt serverades pulled pork, klyftpotatis och en spicy majsröra. Allt lagat från grunden och
mycket väl utfört. Kalaset avslutades med en smaskig kladdkaka med grädde. Nu återstår bara det
sista i städning så att frukostlaget får komma till en ren byssa imorgon kl 06:30.
Tack och God Natt från oss genom kocken Catarina

