
Hygien 
H.A.C.C.P



Rutiner

• Vad är HACCP och varför har EU 
fått detta direktiv, hur ska vi 
förhålla oss till detta direktiv och 
jobba så att vi säkerhetsställer 
livsmedelskedjan från inköp till 
att den förtärs av gäst/gäster.



Godkända leverantörer

• Hygieniskt säkra råvaror och ingredienser är 
mycket viktigt och man bör därför köpa från 
leverantörer som man känner väl till och har 
bra erfarenhet av.

• Ställ krav på leverantören.

• Följ upp om det är återkommande problem.

• Byt om leverantören inte sköter sig.

• Säkerheten är nr 1 och det finns inget 
utrymme för annat.



Varumottagning

• Se till att göra temperatur kontroll på kylda och 
fryst varor.

• Plocka leveransen omedelbart vid ankomst.

• Se över om det finns trasiga förpackningar.

• Se över om det finns skadade förpackningar.

• Ta bort ytter emballage innan varor packas in på 
sina platser.

• Kontrollera att leveransen stämmer.

• Kontrollera produkternas hållbarhetsdatum.



Lagring

• Se till att ha hög renlighet, rätt temperatur, 
lagom luftfuktighet och god varuomsättning.

• Allt detta är viktigt för att inte det ska bli 
mögelväxt, missfärgning, unken lukt samt 
angrepp från skadedjur.

• Om man håller en hög kvalitet och säkerhet 
så säkerhetsställer man livsmedlens 
näringsvärde, utseende, smak och tjänlighet 
av högsta kvalitet.



Konserver

• Risken att man råkar ut för dåliga konserver är 
minimal, men det händer och därför är det 
viktigt att man kasserar trasiga, buckliga och 
rostiga burkar. 

• Konserver har god hållbarhet men det kan efter 
bäst före datum få försämrad färg, konsistens 
och smak.

• Ha god varuomsättning för högst säkerhet.

• Öppnade konserver skall alltid om förpackas i 
säkra kärl med lock eller plastfilm över. 



Lagring av känsliga livsmedel

• Riklivsmedel och lättförstörbara varor kan 
kontamineras av skadliga bakterier vilka kan 
föröka sig till hälsovådliga nivåer om inte 
varorna lagras i kyla.

• Dagens mattrender med minskade mängder 
livsmedelstillsatser innebär att vissa varor 
måste förvaras i kyla, vilket inte var fallet 
tigigare i samma utsträckning.



Rätt bruk av kylar

• De vanligaste bakterierna kan inte föröka sig 
eller producera toxiner vid temperaturer 
under 5 grader.

• Temperaturer under denna minskar 
dessutom risken för att livsmedel förstörs av 
bakterier och mögel.

• Rätt temperatur är den enskilt viktigaste 
åtgärden för att förhindra matförgiftning.



Kylar
• Kylar ska placeras i välventilerade utrymmen, avskilda från 

värmekällor och solljus.

• Kylar ska vara så konstruerade att de är lätta att rengöra.

• Hyllor ska gå att lyfta ut och vara släta och av rostfritt 
material.

• Lister ska vara hela.

• Det ska utföras regelbunden service.

• Temperaturen ska helst vara mellan 1-4 grader.

• Det ska sitta eller ligga en termometer i kylen.

• Rengöring minst en gång i veckan.’

• Packa inte kylarna proppfulla då detta försämrar 
cirkulationen.

• Ha god varuomsättning



Nedkylnings kyl
• Ställ aldrig in varm mat i en vanlig kyl.

• Du kan få förhöjd temperatur på livsmedlen 
och detta sätter igång tillväxt av bakterier.

• Kyl ner i mindre kärl så att nedkylningen tar 
max 1 ½ timme ner till 8 grader.

• Använd inte en nedkylningskyl för att förvara 
livsmedel.

• Omplacera livsmedlen till rätt förvaring efter 
nedkylning.



Kontaminering och övertäckning

• Håll alltid råvaror separerade från 
risklivsmedel.

• Se till att ha separata kylar till olika 
livsmedel.

• Om detta ej är möjligt så ha råvaror längst 
ner.

• Täck alltid över mat för att förhindra att det 
sker uttorkning, korskontaminering och att 
livsmedlen inte tar lukt från andra livsmedel.



Frysar och frysvaror

• Frysar skall alltid hålla minst -18 grader men 
neråt -22 är att föredra då det försvinner kyla 
när man öppnar.

• Vid -10 eller varmare så börjar de flesta 
mikroorganismer bli aktiva och föröka sig.

• Godkänn aldrig varor från en leverantör om 
dessa inte håller -18 grader.

• Lagra aldrig längre än producenten anger.

• Förpacka alltid varor som skall frysas in väl.



Upptining

• Tina alltid upp varor i upptiningskyl eller 
motsvarande som håller en temperatur runt 
10 grader.

• Tina i mikrovågsung är ok om man ser till att 
det blir en jämn uppvärmning.

• Tina under kallt rinnande vatten är också ok 
om det är runt 10 grader.

• Placera aldrig varor som ska tinas med andra 
livsmedel där det kan uppstå problem.



Varuomsättning

• Använd alltid de äldsta varorna först.
• Köp aldrig in mer än vad du gör av med inom en 

snar framtid, det är leverantören som ska ligga 
på ett lager inte du.

• Märk alltid om förpackade livsmedel.
• Tänk alltid enligt följande principer ”först in först 

ut” och ”skulle jag vilja laga och äta detta 
livsmedel”

• Titta alltid på märkningen innan vara används ta 
aldrig förgivet att det är ok.



Beredning

• Iaktta alltid god hygien.
• Bered råvaror och risklivsmedel ifrånskilda.
• Grönsaker förbereds i skalrummet ej i köket.
• Ta i maten med händer så lite som möjligt.
• Ha rena redskap och arbetsytor, städa ofta.
• Ta bort spill och matrester så fort som möjligt.
• Arbeta genomtänkt och metodiskt för att 

undvika kontaminering mellan livsmedel.
• Ställ aldrig livsmedel varmt och fuktigt.
• Torka av bänkar med engångsdukar eller papper.



Tillagning

• Var alltid noga med temperaturer och tid.

• Se till att ha rena redskap.

• Tänk på att vissa livsmedel är känsligare än 
andra.

• När tillagningen är klar varmhåll korrekt eller 
kyl ner omedelbart, låt aldrig mat stå och 
svalna på bänken.

• Se alltid till att ha god hygien.



Varmhållning

• Lägst 60 grader i värmeskåp och vattenbad ca 
75 grader.

• Varmhåll inte över 1 timme dock max 2 tim.

• Ha varma serveringskärl och använd lock.

• Se till att ha rena redskap och kärl.

• Iaktta alltid god hygien.

• Mat som närmar si rekommenderad tid skall 
kylas ner omedelbart.



Nedkylning

• Kyl ner snabbt dock max 1 ½ timme.

• Använd nedkylningsskåp.

• Förvara maten i mindre kärl.

• Rör om ofta i såser och grytor då det bildas 
en hinna ovanpå som stänger in värmen.

• Vattenbad med is är ok om det är fullt i kylen.

• Se till att kärl och kyl är rena.

• Ha god hygien.



Servering

• Se till att ha god hygien.

• Se till att ha rena redskap.

• Sätt aldrig fram matvaror 2 gånger.

• Undvik att presentera mat så att den kan 
kontamineras, mat som gäster tar själva ska 
kasseras innan den kommer tillbaka.

• Ha fungerande kylar eller kylplattor.

• Iaktta alltid stor försiktighet.



Slutord
• Se alltid till att iaktta stor försiktighet och tänk 

dig för innan  du handskas med matvaror.

• Var noga och följ de råd och regler som finns.

• Ta hjälp av kollegor vid funderingar och frågor.

• Tänk på att du allt som oftast inte kan se om mat 
har för hög mikrobiologisk tillväxt.

• Se alltid till att hålla en hög hygiennivå.

• Uppdatera dig själv på www.slv.se


