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Livsmedelshygien, temperaturer och rätt information till 
kunderna 

Här nedan finns till dig som bedriver livsmedelsverksamhet lite grundläggande tips 
om bl.a. livsmedelsygien. Denna information kan underlätta för er verksamhet att 
uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen. Till exempel så är god livsmedelshygien 
samt att förvara livsmedel vid lämpliga temperaturer några av de viktigaste sakerna i 
en livsmedelsverksamhet. Det är också viktig att skyndsamt kunna lämna rätt 
information gällande matens innehåll av allergener så att personer med allergier kan 
känna sig trygga med att äta på exempelvis restaurang eller kafé.  

God handhygien Möjlighet att tvätta händerna är 
grundläggande i en livsmedelsverksamhet. Det ska 
vara möjligt att tvätta händerna före och eventuellt 
efter arbetsmoment där oförpackade livsmedel 
hanteras. Om arbetsmomenten är sådana att man kan 
behöva tvätta händerna under hanteringen för att 
förhindra kontaminering, ska det finnas 
handtvättsmöjlighet  

Engångshandskar ersätter inte handtvätt och ska 
endast användas som ett komplement till god 
handhygien. Om engångshandskar används på fel 
sätt kan det öka risken för smittspridning. Det är även viktigt att materialet i handskarna är 
godkända att komma i kontakt med den typ av livsmedel som hanteras. 

Beredning och tillagning Lokalerna ska vara anpassade till den beredning och tillagning 
som sker. Det ska finnas anordningar för rengöring och förvaring av arbetsredskap och 
utrustning. Avställningsytor och arbetsbänkar med tillgång till vatten är också ett krav.  

Förpackningsmaterial ska kontrolleras vid inköp så att inte felaktigt material används, 
som kan överföra skadliga ämnen till livsmedlet. Förpackningsmaterial som är i kontakt 
med oförpackade livsmedel t ex plastfilm, plastpåsar, plastkärl, aluminiumfolie, tråg, med 
mera, ska vara godkänt för livsmedel. Det ska framgå av märkningsuppgifterna på 
förpackningen eller i separata handlingar. Det är vanligt att de är märkta med glas- och 
gaffelsymbolen  

Rätt information till konsumenterna/kunderna Rutiner ska finnas för att garantera att 
förpackade livsmedel är korrekt märkta. Det behövs också en rutin för att garantera att det 
finns korrekt information till kund om ursprunget, allergener och sammansättningen av de 
maträtter eller produkter som serveras eller säljs manuellt över disk. Inom EU finns en lista 
med de 14 vanligaste allergenerna, dessa är särskilt viktiga att lämna rätt information om.  
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Spårbarhet: alla livsmedel ska kunna spåras ett steg bakåt och ett steg framåt i 
livsmedelskedjan (undatag för livsmedel som säljs till slutkonsument).  
Du ska därför veta från vilka du har tagit emot livsmedel samt till vilka företag du har 
levererat livsmedel. Du ska även kunna informera kontrollmyndigheterna om detta.  

Temperaturer Det ska finnas tydliga rutiner för att säkerställa att tillagning, 
återuppvärmning, upptining, varmhållning, nedkylning, samt kyl- och frysförvaring sker i 
rätt temperatur och på ett säkert sätt. För att mäta alla olika temperaturer krävs det att man 
har en eller flera termometrar som är anpassad för verksamheten. 

Mer information om lagar och olika branschriktlinjer finns på Livsmedelsverkets 
webbplats: www.slv.se. Branschriktlinjer innehåller råd för hur du kan göra för att uppfylla 
lagstiftningens krav. Har du frågor kan du höra av sig till oss livsmedelsinspektörer på 
Västra Gästriklands samhällbyggnadsförvaltning på e:post: vgs.livsmedel@sandviken.se 
eller telefonnummer 026-24 00 00. 
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Rekommederade temperaturer vid livsmedelshantering 
 

 
Hantering Temperatur 

Tillagning/återupphettning  

Bör ske till en kärntemperatur av minst + 70 °C. Vid denna 
temperatur har många farliga bakterier dött. 
 

Minst + 70 °C 

Varmhållning  
Bör ske vid en temperatur på lägst + 60 °C. Det minskar 
bakteriernas möjlighet att tillväxa. Om varmhållningen sköts 
på ett korrekt sätt kan maten varmhållas under en längre 
period. Varmhållning under en längre tid kan dock påverka 
exempelvis smak, konsistens och utseende. 
 

Minst + 60 °C 

Kylförvaring  
Kontrollera temperaturen i kylskåpet regelbundet så att 
livsmedlen förvaras i lämpliga temperaturer. Det är viktigt 
att livsmedel förvaras på ett korrekt sätt för att minska 
risken för bakterietillväxt. 
 

+ 0–8 °C 

Frysförvaring  
Kontrollera temperaturen i frysen regelbundet. 
Hållbarheten och kvalitén försämras om livsmedlen 
förvaras i fel temperatur. 
 

Kallare än  
-18 °C 

Upptining  
Upptining av frysta livsmedel bör ske i kyl eller övervakat i 
vattenbad. Undvik upptining i rumstemperatur. 

 

Nedkylning  
Nedkylning av varma livsmedel ska ske på ett säkert sätt 
det får därför inte ta längre tid än 6 timmar för livsmedlets 
kärntemperatur att nå under + 8 °C. 
Var noga med att kontrollera temperatur med 
instickstermometer och tid. Avsätt ett utrymme där säker 
nedkylning kan ske. Tänk på att andra livsmedel kan 
påverkas om nedkylningen sker i en kyl eller frys. 
 

+60 °C till +8°C 
Max 6 timmar 

Förvaringsanvisning 
Läs alltid på förpackningens anvisning för korrekt 
förvaringstemperatur eller kontakta din leverantör. Fisk, 
skaldjur och köttfärs är exempel på extra känsliga kylvaror. 
De kan behöva förvaras kallare än andra livsmedel. 
 

 

 


