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Året som gått

Aktiviteter och
projekt under året
Livsmedelsgruppen på miljökontoret har även 
i år jobbat med riktade aktiviteter och projekt. 
I december förra året trädde den nya infor-
mationsförordningen i kraft. Miljökontoret 
har därför gjort riktade kontroller avseende 
information. 

Bland annat har vi kontrollerat hur restauranger 
och andra serveringar presenterar matens inne-
håll (allergener) till gästerna, hur etiketter och 
annan presentation ser ut hos verksamheter som 
märker och förpackar livsmedel samt hur märk-
ningen ser ut på förpackat godis hos kiosker och 
mindre butiker.
 
Linköpings kommun kommer också att delta i 
ett av Livsmedelsverkets projekt, som handlar 
om odeklarerade allergener. Projektet kommer 
att genomföras hos ett fåtal verksamheter som 
tillverkar, förpackar, märker och/eller importerar 
livsmedel, för att kontrollera om produkter inne-
håller allergener som inte framgår av innehålls-
deklarationen.  

Kvällsinspektioner
De senaste åren har livsmedelsgruppen gjort 
gemensam kontroll under kvällstid. Vi har då 
besökt många verksamheter under en och samma 
kväll. Det har visat sig mycket givande att komma 

ut på inspektioner olika tider. I år besökte vi 
verksamheter i områdena Skäggetorp, Tornby, 
Ryd, Malmslätt, Valla, Tallboda och Herrbeta. 
Totalt besöktes 18 ställen under en kväll. 

Material i kontakt med livsmedel
Under 2015 har vårt arbete med att kontrollera 
plastmaterial som kan komma i kontakt med 
livsmedel fortsatt, denna gång med inriktning på 
restauranger som serverar fler än 80 portioner 
om dagen. Detta arbete kommer att fortsätta 
även kommande år på andra verksamheter. 

Kontroll av salladsbarer
Det har blivit allt vanligare att butiker har 
självplock av sallad, så kallade salladsbarer. 
Miljökontoret har i ett projekt kontrollerat om 
butikerna har en godtagbar livsmedelshygienisk 
hantering och förvaring i salladsbarerna samt 
om ansvarig personal har tillräckliga kunskaper 
om hanteringen. Vi har också kontrollerat om de 
nya kraven gällande allergiinformation uppfylls. 
Projektet visade att hanteringen över lag var 
mycket bra.
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Julbord
Snart är det jul igen och det var länge sedan 
miljökontoret utförde riktad kontroll av julbord. 
Därför kommer många av de restauranger som 
under november och december månad serverar 
julbord, få besök med särskilt fokus på kontroll 
av rutiner kring detta.

Alla projekt som genomförs av miljökotoret sam-
manfattas i en projektrapport. Projektrapporter 
publiceras på kommunens hemsida
www.linkoping.se. En del är inte projekt utan
riktade aktiviteter inom den ordinarie kontrollen. 
I de fallen skrivs ingen sammanställd rapport.

Viktigt att tänka på

Bufféservering
Lite att tänka på vid bufféservering, som till 
exempel lunchbufféer och julbord.

Vid servering:
• Begränsa antalet rätter.
• Buffén ska fortlöpande bevakas.
• Gästerna bör nå en maträtt utan att behöva  
 sträcka sig över en annan.
• Lägg inte upp mer än vad som går åt inom
 den närmaste tiden.

Hantering:
• Varma rätter ska hållas så varma att tempera 
 turen är +60° C eller högre.
• Värmebehandlade rätter som är avsedda att  
 serveras kalla, ska kylas ned till +8° C inom  
 max 4 timmar. Ju fortare nedkylningen går  
 desto bättre.
• Kalla rätter placeras på kylt underlag eller i  
 kylutrymme så att temperaturen håller + 8° C  
 eller lägre. En del produkter ska ha en lägre  
 förvaringstemperatur, se på förpackningen.
• Råa grönsaker och färsk frukt som används till
 garnering ska vara omsorgsfullt rengjorda och  
 tvättade.

• Upptining av djupfrysta livsmedel bör ske i kyla.
• Använd hela, väl rengjorda och torra redskap.
• Förbered noggrant. Det måste finnas tillräck 
 liga utrymmen för att förvara livsmedel på ett  
 säkert sätt. Till exempel ska råvaror skiljas från  
 färdiga rätter. 

Verksamheter som återtar mat som varit ute 
på buffén och blivit exponerad för gäster måste 
kunna presentera en faroanalys/riskvärdering för 
att visa att maten är säker att servera igen.

forts.
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