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Viktigt att tänka på

Grillning och hygien
Nu när våren kommer är det många
som tar fram sina grillar. Det är viktigt att tänka 
på att köttet, kycklingen eller fisken som kom-
mer med leverans, kommer in i kylskåpet så fort 
som möjligt, så att kylkedjan inte bryts. 

Köper företaget själv in kött direkt från butik, är det 
bra att ha med en kylväska med kylklampar i så att 
varorna hålls kalla.
 Vid marinering av produkter som ska grillas ska 
man ta undan den marinad som ska användas 
senare vid grillningen eller till sås innan produkten 
stoppas i marinaden.

God handhygien är viktigt
Det är viktigt att tvätta händerna innan man börjar 
att förbereda livsmedel till grillning. Det är viktigt 
att tänka på att tvätta händerna mellan hantering 
av råa livsmedel och färdiggrillade livsmedel.

Torka bort överflödig marinad
Grilla väl men bränn inte maten. Om köttet, kyck-
lingen eller fisken är marinerad är det viktigt att 
torka av det innan köttet läggs på grillen. Annars är 
det en risk att det droppar ner marinad eller fett i 
grillen. Se till att produkter av köttfärs (till exempel 
hamburgare), kyckling och rå korv blir helt genom-
stekta.
 Diska skärbräda och kniv du använt till rå
kyckling eller kött innan du använder dem till att 
skära upp de färdiggrillade produkterna eller skära 
sallad. Blir det rester efter grillningen så ska det 
kylas ner så fort som möjligt.

Snabb återkallning

Spårbarhet
Livsmedelskontrollens uppdrag är att se
till att felaktiga livsmedel inte släpps ut
på marknaden.

En företagare ska kunna visa var de har köpt sina 
varor ifrån. Det görs på nedanstående sätt och 
följande uppgifter ska finnas.

• Info om namn och adress till leverantören.
• Typ av produkt, mängd och leveransdatum.

Dessa uppgifter brukar finnas på följesedeln. 
Uppgifter som framgår av fakturor eller följesedlar 
ska kunna skaffas fram skyndsamt, en rimlig tid 
är inom ett dygn. En av orsakerna till att uppgifter 
om spårbarhet ska kunna tas fram så snabbt är 
att produkter som är felaktiga snabbt ska kunna 
återkallas. Det kan gälla till exempel produkter 
som innehåller allergiframkallande ingredienser 
som inte står med på förpackningen eller livs-
medel som innehåller hälsofarliga bakterier.

Vi kommer i vår kontroll under hösten 2016 och 
framåt, att kontrollera spårbarheten på ett antal 
produkter vid en del inspektioner.



Tips för en snabbare nedkylning
Nu är det snart sommar och förhoppningsvis kom-
mer värmen. Med den så blir det svårare att se till 
att känsliga livsmedel förvaras vid rätt temperatur 
och kyls ner tillräckligt snabbt. Här kommer några 
enkla tips för att snabba på nedkylningen.
 Använd is! Is kan användas på flera sätt och en 
frys för att göra is i har de flesta. Vid användning 
av vattenbad så kan is i vattnet snabba på nedkyl-
ningen betydligt. Ett enkelt knep är att ha några 
kylklampar i frysen och ta fram och lägga ner i vatt-
net vid nedkylningen i vattenbad.
 Det finns större kylplattor som förvaras i frysen. 
På dessa går det att ställa ett bleck eller en kastrull 
med varm mat för att snabbt påbörja nedkylningen 
innan maten kan ställas in i en kyl eller så ställs den 
varma maten på kylplattan i kylen. Ett alternativ 
till kylplatta är att frysa in vatten i en stor kantin 
och använda det istället för en kylplatta. Har du en 
drickakyl men enbart läsk så kan det vara ett lämp-
ligt ställe att ställa in varm mat på för nedkylning 
då läsken inte är en kylvara som blir förstörd om 
den värms upp. Viktigt är att inte ställa in varm mat 
i en kyl där andra känsliga livsmedel kan värmas 
upp och bli förstörda.

Kyl ned snabbt
Oavsett hur nedkylningen sker så ska den påbörjas 
så snart som möjligt efter avslutad tillagning eller 
varmhållning. Ingen varm mat ska ställas på en 
bänk i köket för avsvalning mer än en mycket kort 
stund innan nedkylning i kyl, vattenbad eller med 
annan metod. Det är extra viktigt på sommaren då 
det troligtvis är varmare än vanligt i köket vilket gör 
att bakterierna växer extra snabbt. Glöm inte att 
kontrollera temperaturen vid nedkylningen med en 
instickstermometer!
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IR-termometer och instickstermometer 
Vilken termometer ska användas vid olika tillfällen?
För temperaturkontroll av livsmedel används i 
huvudsak två olika typer av termometrar. Så kallad 
IR-termometer, även kallad lasertermometer, och 
instickstermometer. Det finns även termometrar 
med båda dessa funktioner.
 Vilken funktion du ska använda när beror på vad 
du vill veta. Vill du veta vilken temperatur det är 
inuti ett livsmedel bör du använda en termometer 
med insticksfunktion. Tillfällen när du vill veta 
detta kan vara vid tillagning av livsmedel i ugn 
eller vid nedkylning av livsmedel. Använder du en 
IR-termometer för att exempelvis mäta temperatu-
ren vid nedkylning så får du endast veta temperatu-
ren på livsmedlets yta där det svalnar snabbast. En 
del kanske rör runt lite i livsmedlet innan mätning 
om det är möjligt men inte heller då fås en korrekt 
temperatur på hur snabbt nedkylningen går efter-
som temperaturen då jämnats ut i livsmedlet.

Mäter på ytan
IR-termometern mäter temperaturen på ytan. 
Den fungerar till att mäta temperaturen när livs-
medlets inre och yttre temperatur är densamma. 
Exempelvis vid kyl- och frysförvaring eller varu-
mottagning. Men även detta går att göra med en 
instickstermometer som kan placeras mellan två 
livsmedel eller förpackningar för att få veta en tem-
peratur. En IR-termometer kan fungera mindre bra 
på vissa material som exempelvis metaller. Det är 
inte heller lika exakt vid mätningen som en instick-
stermometer, ibland kan det skilja flera grader. En 
fördel med IR-termometern är att den är snabb och 
inte kräver rengöring mellan varje mättillfälle.
I de flesta kök kan inte en IR-termometer ersätta en 
instickstermometer.

Ta temperaturen!


