
Hygien och Rengöring 

Bakterier  trivs och förökar sig 
snabbast vid +8°C upp till +60°C �² 
FAROZON  för maten 

Tips och råd när du arbetar i köket:  
 Låt inte maten stå framme, utan ställ in den så fort 

som möjligt i kylen 
 Använd förkläde för att skydda mat och kläder 
 Sätt upp långt hår så undviker du att få hår i maten 

Håll kylskåpet  kallt och rent!  
+4-5°C är bra temperatur 

Råd vid avsvalning 
Kyl grytan i kallt vatten ifall den inte ska 
ätas förrän nästa dag eller ska frysa in! 
 

Låt kycklingen  bli helt genomstekt! Köttet ska  
vara vitt rakt igenom och köttsaften ofärgad.  

Använd flera skärbrädor ! 
 En för kött 
 En för grönsaker 
 En för bröd 
 Byt var tredje månad 

Tvätta alltid händerna innan mathantering! 
 

Skölj  grönsakerna och  
diska kniven innan  
den används! 

Disktrasan:  kan krylla av bakterier 
 Skölj ur ordentligt efter användning 
 Skölj sista gången i kallt vatten och låt lufttorka  
 Byt disktrasa varje dag 
 Tvätta den i maskin i 60°C 
 Använd disktrasan bara på köksbänken och spisen 

Diskborsten:  
Rengör efter varje diskning 



Förvara mat Anledning att maten ska förvaras rätt  
Syret i luften gör att:  
 Fett härsknar 
 

 Vitaminer förstörs �² särskilt vitamin C är känsligt 
 

 Maten missfärgas 
 

 Smaken försämras 

 Förvara maten övertäckt, så den inte torkar eller ger lukt  
      och smak till andra varor 
 

 Juice som är öppnad bör förbrukas inom några dagar �²  
     därefter förstörs vitaminerna 
 

 Förvara fett med lufttätt lock så att det inte härsknar 
 

 Förvara aldrig mat i konservburk, utan använd annan burk med lock  

Samförvaring:  
En del grönsaker och frukter minskar hållbarheten hos andra. 
 Äpplen, päron, melon och tomater utsöndrar etylengas som påverkar 

bland annat gurka, bladgrönsaker, morötter, purjolök och kiwi 
 

 Om t. ex. tomater förvaras tillsammans med gurka blir gurkan gul och seg 
 

 Förvara varje sak för sig i plastburk utan lock 
 

 Jordbakterier som finns på grönsaker utvecklas lätt i kött- och fiskrätter 
och kan orsaka matförgiftning 

 

 Skölj alltid grönsaker noga och plocka bort garnering med sallad och 
färska örter på kött och fisk innan du sätter in resterna i kylen 

TIPS! 
 

 Avokado mognar snabbare om den förvaras tillsammans med äpplen  

Skadedjur:  
Minska risken för insektsangrepp genom att hålla rent i skafferi och lådor 
 

 Om du får in skadedjuren måste du genast kasta angripna förpackningar och rengöra noga. 
 

 Lyckas du inte bli av med dem kan du får en sanering utförd av t. ex.  Anticimex. 
 

 Var extra uppmärksam under juli och augusti, då risken för angrepp är större   
 

 
 
 
 
Mjölbagge och mjöllarv   
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Förvara mat 

Förvara i frys:  
 Förpacka maten i hållbara kärl så att mesta möjliga luft stängs ute, då  
    luftens syre påverkar maten även i frysen 
 

 Frys in snabbt. 
 

Märk frysförpackningen med innehåll och datum 
 

Mat med hög fetthalt är mest känslig för förändring i smak och hållbarhet 
 

 OBS! Om frysdörren öppnas ofta kan hållbarheten förkortas 

Datummärkning:  
 Läs alltid på förpackningen! 
 

 Bäst före -dag - märkningen gäller alltid oöppnad förpackning �² en öppnad  
    förpackning har kortare hållbarhet.  
 

 Livsmedel håller ofta längre om de förvarats rätt.  Lukta och smaka innan livsmedlet kasseras.   
 

 Sista förbrukningsdag är den sista dag som ett livsmedel beräknas kunna förbrukas om det har förvarats  
    på rätt sätt och i obruten förpackning. Det får inte säljas efter att sista förbrukningsdagen har passerats. 

Förvara i kyl och sval:  
 Färska grönsaker, frukt, potatis och 

rotfrukter förvaras i svalen 
 

 Förvara maten väl övertäckt 
 

 Använd burkar med lock, plastpåsar eller 
plastfolie 

Majonnäs, senap, ketchup, kaviar, sill- och 
ansjoviskonserver samt grönsaker i 
ättikslag ska förvaras i kylskåp 

 Läs på förpackning där förvaringsanvisning 
ofta finns.  

 
 

Förvara i 
rumstemperatur:  
 

 Helkonserver typ frukt- och 
grönsakskonserver och de flesta 
kött- och fiskkonserver kan 
förvaras i rumstemperatur 

 
 

Mjukt börd ska förvaras i 
plastpåse i rumstemperatur eller 
i frysen annars blir brödet 
snabbt gammalt och torrt  

 


