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Förpackningar

Material i kontakt
med livsmedel
Förpackningar och redskap av plast används 
flitigt i många kök. Plast är oftast lätt att an-
vända och förlänger hållbarheten på många 
livsmedel vid förvaring. Men tänk på att all 
plast inte är gjord för alla sorters livsmedel.

Vissa plaster tål inte frystemperaturer, andra tål 
inte att man använder dom i mikron, eller häller 
varma saker på. En del plaster är olämpliga att 
komma i kontakt med livsmedel som innehåller 
fett eller något som är surt. Även andra material 
som kartong, keramik och metall kan påverka 
livsmedel. 

Vad är det som kan hända? 
Ämnen från materialet kan släppa och hamna 
i livsmedlet. Enligt lagstiftningen får material 
och produkter som är avsedda att komma i 
kontakt med livsmedel inte överföra ämnen till 
livsmedlet i sådana mängder att de utgör en fara 
för människors hälsa, medför en oacceptabel 
förändring av livsmedlets sammansättning och/
eller försämrar dess smak och lukt.

Om du är osäker på materialen som du använder 
i din verksamhet, ta kontakt med din leverantör. 
Det finns krav på att plast som ska användas till 
livsmedel testas. Därmed ska det finnas doku-
ment som visar vad plasten är testat för. 

Köttfärs är känsligt

Hamburgare som inte
är genomstekta
Av smakmässiga skäl kan man ibland välja 
att avsluta värmebehandling av mat vid en 
kärntemperatur som understiger rekommen-
dationer om lägst 70ºC. 

Vid tillagning av en hel köttbit som inte perfore-
rats är detta oftast inget problem. Bakterierna är 
inte inne i köttet, utan på ytan.

När köttet mals till färs blandas bakterierna 
från köttets yta in i hela färsen. Två av riskerna 
med köttfärs av nötkött, som ofta används till 
hamburgare, är salmonella och EHEC. Färs bör 
genomstekas för att avdöda även de bakterier 
som kan finnas inuti.

Tillagning till cirka 70°C innebär normalt att alla 
skadliga bakterierna dör, men även temperaturer 
mellan 60°C och 70°C kan vara tillräckligt bero-
ende på hur lång tid tillagningen tar. Salmonella 
dör till exempel efter ungefär fem minuter vid 
62°C, men efter en och en halv minut vid 87°C 
(källa Livsmedelsverket).
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Då hamburgare serveras medium rare krävs att 
företagaren är extra noggrann med hygien, kyl-
förvaring, råvara och tillagningstid för att minska 
riskerna så mycket som möjligt.

Eftersom färgen på köttfärsen ändras olika bero-
ende på hur färsen varit förpackad eller blandats, 
kan det vara svårt för den som lagar maten att 
bedöma om färsen har nått tillräckligt hög tem-
peratur genom att titta på färgen. För att vara 
säker bör man använda termometer.

Miljökontorets ställningstagande
Hamburgare som tillverkas av färdiginköpt 
köttfärs ska tillagas till en kärntemperatur på 
60-70°C, beroende på tid. Att servera hambur-
garna vid en lägre kärntemperatur tillåts endast 
om köttfärsen mals från lämpliga köttstycken i 
direkt anslutning till beställning, eller om leve-
rantören intygar (skriftligen) att köttfärsen som 
levereras är av sådan hygienisk kvalitet, att den 
inte behöver genomstekas, samt att verksamheten 
har en lämplig faroanalys som följs.

Hållbar verksamhet

Avfall
I miljöbalkens hänsynsregler står att alla ska 
spara på råvaror och energi samt utnyttja möj-
ligheterna till återanvändning och återvinning. 

Enligt livsmedelslagstiftningen ska avfall tas om 
hand på ett hygieniskt och miljövänligt sätt och 
får inte riskera att spridas till livsmedel.     

Dessa regler ska följas av alla som bedriver 
någon form av verksamhet. Enligt avfallsförord-
ningen ska den som innehar förpackningsavfall, 
sortera ut förpackningsavfallet och lämna det 
till någon som har ett insamlingssystem eller 
som samlar in förpackningsavfall.

I Linköpings Kommun samlar Tekniska verken 
in matavfall genom Gröna påsen och Gröna linjen 
(i kärl och container).

Resultat

Publicering av
kontrollresultat
Kolla matstället är appen för dig som vill veta 
att maten du äter är säker. Med appen ser du 
vilka restauranger, kök och butiker som är 
kontrollerade av miljökontoret i Linköping.

Miljökontoret publicerar resultaten från livs-
medelsinspektionerna i en karta, som finns på 
Linköpings kommuns hemsida, www.linkoping.se, 
samt i appen ”kolla matstället”.

forts.
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