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Livsbladet
Ett nyhetsblad om livsmedel från Miljökontoret

Angående återtagande  
av mat från buffé
Vilka regler gäller? Får man spara maten och servera senare 

eller inte? Svaret är JA – OM man har tillräcklig kunskap för 

att göra det på rätt sätt. Här kommer en lista över vad som 

ingår i detta:

Tillsyn av  
tillfälliga  
verksamheter
Miljökontoret utför varje år tillsyn 
av tillfälliga verksamheter vid olika 
evenemang. Vilka evenemang som 
inspekteras under året varierar från 
år till år. Hittills i år har Miljökontoret 
utfört inspektioner på Stadsfesten, 
den Internationella matmarknaden 
samt torghandeln på Stora torget. 
Under en kväll på Stadsfesten kon
trollerades fem matvagnar. En vagn 
hade en avvikelse som åtgärdades 
direkt på plats. Under den Inter
nationella matmarknaden fanns 
26 olika företag på plats från olika 
länder. Av dessa kontrollerades tolv. 
Hygienen och hanteringen var bra, 
endast en avvikelse noterades och 
den åtgärdades direkt.

Ansvarig måste ha kunskap om vilka risker som finns med att servera 
mat på buffé samt spara mat från en buffé för att servera vid senare till
fälle. De mikrobiologiska riskerna är bakterier och virus. Kunskap ska 
även finnas om hur dessa risker förebyggs.

Det ska finnas rutiner för att förebygga aktuella risker.

a. Temperaturkontroller vid kylförvaring och/eller varmhållning ska i 
buffé och eventuellt värmeskåp göras regelbundet som en del av egen
kontrollen. Temperaturen vara bra (max + 8ºC för de flesta 
kylvaror och minst +60ºC för varm mat). Detta ska verksam
heten kontrollera.

b. Om varm mat sparas måste tid och temperatur vid nedkylningen 
kontrolleras. Total tid för varmhållning + nedkylning ska ej överstiga 
4 timmar.

c. Temperatur vid återuppvärmning av den varma maten 
ska kontrolleras och nå minst +72ºC.

d. Begränsa exponeringen. Ju fler gäster som passerar maten desto större 
risk att det hamnar olämpliga bakterier, virus eller andra saker i maten. 
Lägg hellre fram lite åt gången och fyll på när det tar slut.

Buffén ska hållas under uppsikt för att kunna upptäcka om det hamnar 
något olämpligt i maten. Exempelvis genom att kunderna nyser över 
maten, rör den med händerna eller gör något annat olämpligt.

Vid en inspektion ska vi kunna se att rutinerna följs. Om vi mäter  
temperaturerna ska de vara bra.

Följs detta kan mat från buffén sparas och serveras vid senare tillfälle. 
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Livsmedelshantering

Handhygien och  
plasthandskar
I en livsmedelverksamhet ska det finnas möjlighet att 
tvätta händerna. Det ska finnas ett fullt utrustat hand
tvättställ, vilket innebär att det ska finnas kallt och varmt 
rinnande vatten, tvål och papper att torka händerna med. 
Kökspersonalen ska tvätta händerna före och efter han
tering av oförpackade livsmedel samt under hantering 
om det finns risk för överföring av oönskade bakterier, 
allergener eller annat mellan olika livsmedel. 

Engångshandskar är ett bra komplement till god hand
hygien men ersätter inte handtvätt. Handskarna måste 
bytas mellan olika arbetsmoment. Det finns risk för att 
detta inte görs vid användning av handskar eftersom man 
inte känner sig smutsig om händerna på samma sätt som 
utan handskar. Då ökar risken för smittspridning. Miljön 
inuti handsken är även gynnsam för tillväxt av bakterier. 

Det är även viktigt att plasthandskarna är godkända 
för att komma i kontakt med den typ av livsmedel som 
hanteras. Till exempel kan plasthandskarna ha en glas 
och gaffelsymbol vilket betyder att de är avsedda för 
att komma i kontakt med livsmedel. Det kan dock även 
finnas en kompletterande text om att materialet inte är 
avsett för att komma i kontakt med feta livsmedel. Det 
är viktigt att tänka på om man till exempel blandar runt 
pizzasallad med plasthandskar eller bereder smörgåsar 
med till exempel ost och korv.

Kundundersökning

Hur upplever du  
Miljökontorets  
bemötande?
Miljökontoret genomför sedan början av 2017 en kund
undersökning som kallas INSIKT. Dina synpunkter är 
värdefulla för att Miljökontorets kommunikation med 
dig ska kunna förbättras. Undersökningen tar sikte på 
service och kvalitet i mötet mellan företagare och myn
dighet. Undersökningen utförs av en extern konsult och 
sker i första hand via e post/webbformulär och i andra 
hand via telefonintervju. Ett urval av de verksamheter 
som Miljökontoret har haft kontakt med kommer bli 
kontaktade av konsulten.

Det sammantagna resultat bland 
de som har svarat hit tills, visar 
att de är nöjda till mycket nöjda. 
Var med och påverka du också. 
Håll utkik efter INSIKT om du 
har haft ett tillsynsbesök eller 
ärende hos oss!

Vår personal

Nya medarbetare i  
livsmedelsgruppen
Tyvärr har vi fått säga hej då till våra uppskattade kol
legor Amanda Vitalisson och Jennie Söderstedt Tedelid 
i livsmedelsgruppen på Miljökontoret. Nu har vi istället 
två nya kollegor på plats som heter Lina Andersson och 
Ulf Dahlberg. Vi hoppas att de ska känna sig lika väl 
bemötta av er som vi gör ute på inspektionerna.


