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Av: Kök och Städ 



Renlighet:  

 

Rena händer och redskap 

Tvätta händerna med tvål och vatten innan du börjar hantera livsmedel och efter att du 

exempelvis varit på toaletten, hanterat sopor eller städat. Använd flytande tvål och papper. 

För att inte tillföra maten bakterier eller andra smittämnen måste du använda rena redskap 

och hantera maten på rena ytor. Vanliga smittspridare i köket är knivar, skärbrädor och 

disktrasor. 

Diska skärbrädor, knivar och andra verktyg mellan varje moment, till exempel efter att du 

gjort salladen och innan du skär upp köttet.  

När du torkat av ytor med disktrasa är det viktigt att skölja med varmt sen kallt vatten och 

sedan krama ur allt vatten. I en fuktig disktrasa förökar sig bakterier snabbt och risken för att 

du sprider bakterier i köket med din disktrasa är stor. 

 

Laga aldrig mat till andra om du är sjuk 

En grundregel för att undvika att orsaka en matförgiftning är att aldrig laga mat till andra när 

du är sjuk. Förkylningar, magsjukor, diarréer och andra sjukdomar kan spridas via maten och 

göra dina vänner sjuka. Även i små sår finns det ofta bakterier. Täck över såret med plåster 

och tvätta händerna ofta.  

 

Håll isär olika livsmedel (matprodukter)  

Korskontamination innebär att bakterier eller allergener överförs från en livsmedelsgrupp till 

en annan. Det kan till exempel vara bakterier från en rå kyckling som hamnar på ett 

salladsblad. När kycklingen tillagas dör de flesta bakterier. Men eftersom sallad normalt inte 

värms innan den äts så är risken stor att den som äter salladen blir sjuk. För att undvika 

korskontaminering är det viktigt att separera råa livsmedel från rätter som är färdiga att äta. 

Rengör din skärbräda efter du använt olika produktgrupper och rengör alltid verktyg, 

skärbrädor och arbetsbänkar efter att de kommit i kontakt med rått kött, kyckling eller 

skaldjur. Lägg aldrig upp färdig mat på tallrik, fat eller skärbräda där det nyligen legat rått 

kött eller likande. 
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Uppvärmning och temperaturer: 

 

Matlagning 

Tillagning i mikrovågsugn kan ibland medföra att maten värms upp ojämnt. För att vara säker 

på att det inte är kallt i mitten av den mat som värms, är det bra att röra om i maten och 

använda mikrovågsugn med roterande tallrik och Micro-lock. OBS! Använd ALDRIG 

metallföremål i Micron så som, folie, bestick osv. (Blåbär innehåller mycket järn och kan få 

Micron att blixtra, men det är inget farligt.) 

Att tillaga eller hetta upp mat är ett sätt att döda bakterier. Maten är ordentligt tillagad när 

det varit uppvärmt i tillräckligt hög temperatur under tillräckligt lång tid för att ta död på de 

bakterier som orsakar matförgiftning. Använd en instickstermometer för att kontrollera 

kärntemperaturen i de livsmedel som upphettas och tillagas. Värm normalt till minst 70°C.  

Skölj all frukt, grönsaker och rotfrukter innan du tillagar eller äter dem. 

 

Temperaturer 

Olika kött kräver olika tillagningstemperaturer och det mäts med en instickstemp i mitten, 

inuti köttet. 

De vanligaste 

Nötkött: ca 60 grader 

Fläskkött: 70-75 grader (får ej vara rosa vätska som kommer ur)  

Kycklingkött: minst 72 grader (får ej vara rosa vätska som kommer ur) 

 

För mer exakta temperaturer för olika styckdelar, besök länken nedan. 

 

https://www.ica.se/buffe/artikel/innertemperatur/ 

 

 

 

 

 



Förvaring:  

 

Förvara maten i väl slutna påsar med klämma eller i lådor med lock. Ingen förpackning får 

vara öppen utan att förslutas. 

Om du vill kyla ned och spara mat som du tillagat bör nedkylningen gå fort. Nedkylning bör 

aldrig ta längre tid än fyra timmar. (Små mängder varm eller ljummen mat kan ställas in i 

kylen direkt.) 

Tillagad mat får förvaras högst två dygn i kyl, vet du att den inte kommer att ätas inom två 

dygn så fryser du in den. (Tips: skriv datum och innehåll på en fryslapp och sätt den på 

locket) 

Uppskurna grönsaker kan förvaras i låda (ej påsar) högst ett dygn i kyl. Men lite tips på 

ytterligare ett dygns förvaring kommer längre ned på sidan. 

 

Tips: 

Frys in bröd och ta fram lite åt gången eller köp bröd med en vän, för att slippa att brödet 

möglar. Bröd håller inte bättre i kyl, snarare tvärt om, det blir torrt och tappar sin konsistens. 

OBS! Har det kommit mögel på en skiva bröd måste du slänga allt bröd i påsen, då möglet 

skjuter osynliga mögeltrådar. 

Uppskurna grönsaker så som gurka, grönsallad, och morötter kan du förvara i vatten ett 

dygn extra än det som står ovan. Men bara om du förvarar detta i sin egna produkt. (Mixa ej 

grönsakerna) 

När du köpt kött, frys ned det portionsvis. Enklare att ta upp och tina och du får dessutom 

bättre Tetrisfunktion i ditt frysfack. 

 

 

GYLLENE REGELN: 

TITTA LUKTA SMAKA 

Ser det bra ut? Om JA… … Lukta 

Luktar det bra? Om JA… … Smaka 

Smakar det bra? Om JA… GRATTIS du har en ätbar produkt framför dig. 
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MÖGEL, BAKTERIER och Oordning: 

Visste du att mögel och bakterier sprids via luft? Varje gång du öppnar kylskåpet så cirkulerar 

luften och eventuella produkter som har mögel eller bakterier på sig sprider då vidare och 

smittar annan mat. Möglet vet inte att det är din kompis mat som redan är smittat. Det är 

därför JÄTTEVIKTIGT att slänga mat som du ser har mögeltillväxt på sig och att du förvarar 

allt i förslutna påsar eller förpackningar. Kontakta din kompis innan och be hen slänga sin 

smittade mat. Det är även viktigt att hålla rent i kylen för att inte smitta vidare till ätbar mat. 

Om du spiller något i kylen eller att en förpackning har läckt, torka genast upp. 

Torka upp och diska så fort som möjligt efter att du lagat mat annars sprider sig de olika 

bakterierna och mögel. 

 

Att hålla rent på sitt rum är även viktigt för att inte sprida vidare: 

 Oönskade dofter (som sätter sig i väggar och påverkar nästa boende i ditt rum)  

Smutspartiklar som flyger vidare in i andra utrymmen och rum när du öppnar, stänger och 

går förbi. 

Ditt välmående påverkas av den luft som du vistas i. Ett smutsigt rum kan orsaka sjukdom 

oftare.  

Att lägga din macka på ett smutsigt skrivbord är näst intill detsamma som att äta från 

toalettringen pga. de olika bakterierna som finns och växer där. 

 

Nedanstående tabell visar hur snabbt bakterier förökar med ursprungsvärdena 1 och 10 000 

bakterier/gram. 

Tid  Antal  Antal  
0  1  10 000  

20 min  2  20 000  

40 min  4  40 000  

1 tim  8  80 000  

1 tim 20 min  16  160 000  

1 tim 40 min  32  320 000  

2 tim  64  640 000  

2 tim 20 min  128  1 280 000  

2 tim 40 min  256  2 560 000  

3 tim  512  5 120 000  

 

VAD kan hända? 

Du kan bli matförgiftad. Och allmänt sjuk med diarré, feber och kräkningar om du inte sköter 

din personliga hygien samt mathygien.  
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MAT-QUIZ! 
Här kommer bilder på mat vi hittat tidigare år på internatet. Kan du se vad det är för något? 

1.   

 

                                          

                                                                                                    2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

                                                                                                                    4. 

 

Tveka aldrig att ställa frågor till oss om du vill ha något tips, tricks eller om 

du bara undrar över något. Ingen fråga är dum nog att ställa. ”Om man 

ingenting frågar, får man ingenting veta” 

Vi finns här för dig /Köket & Städet  

 

                                                                          Facit: 1. Potatisbullar & bacon. 2. Pommes. 3. Oidentifierbart. 4. Gurka 
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