
 
CHECKLISTA - EGENKONTROLL AV SÄKERHET I KÖKET 

 
Som dagbarnvårdare har du ett ansvar att du varje dag ska ge barnen bra och säker mat. 
Här har vi sammanställt en vägledning i hur du så bra som möjligt uppfyller 
livsmedelsverkets lagstiftning till egenkontroll i ditt kök och vid din matlagning. Som 
dagbarnvårdare bör du skapa trevliga måltidssituationer och vara en god förebild. Vi följer 
Livsmedelsverkets rekommendationer vad gäller mat och hygien. 
 
EGEN HYGIEN VID MATLAGNING 

• Var noga med att alla tvättar händerna innan de börjar med matlagningen, och även 
när man byter råvaror. 

• Ta av alla smycken man har på/runt händerna. 
• Se till att alla tvättar händerna innan ni äter. 
• Använd gärna handsprit när det är magsjuketider och med sunt förnuft! 
• Har du långt hår, ha det uppsatt! 
• Förkläde på. 

 
YTOR OCH REDSKAP 

• Byt disktrasa ofta! En gång om dagen minst. Använd den bara på köksbänk och spis. 
Tvätta i maskin i 60 grader t ex diskmaskin. Eller koka den. 

• En separat disktrasa till bord och stolar. Bytes minst en gång om dagen. Kokas eller 
tvättas i minst 60 grader i t ex diskmaskin. 

• Byt diskhandduk varje dag! 
• Använd alltid rena redskap. Diska dem ofta. Håll arbetsbänk ren, använd 

ytdesinfektionsmedel vid behov. Använd olika skärbrädor. Ex. En för kött, en för 
grönsaker och en för bröd. 

• Inga husdjur på köksbord och diskbänk! 
• Håll kylskåpet, skafferiet osv. rent! 
• Diskmaskinen bör ha en temperatur på minst +55 grader, om man diskar utrustning 

som kommit i kontakt med råa livsmedel. 
• Vid handdisk gäller varmt vatten och diskmedel så att diskgodset blir synligt rent, en 

förutsättning för att det ska bli tillräckligt rent med handdisk är att det använda 
godset inte är skadat eller har sprickor. 

• Köket ska ha separata städredskap (moppar, trasor) 
 



 
LIVSMEDEL 

• Laga aldrig mat till andra när du är sjuk! 
• Se till att inte livsmedel droppar på varandra i kylskåpet. Lägg i skål och förslut. 
• Skölj alltid frukt och grönsaker! 
• Värm maten ordentligt till minst 70 grader. OBS Microvågsugn kan värma lite 

ojämnt. Rör om eller låt maten stå en stund så värmen fördelar sig. 
• Genomstek alltid all slags kött när små barn ska äta det. 
• Genomstek alltid fågel och köttfärs 
• Om du håller maten varm, gör det i minst 60 grader. 
• Tillagad mat som ska sparas skall kylas så snart som möjligt. 
• Snabbt i med kylvaror i kylskåpet. +4-5 är en bra temperatur. 
• -18 grader är en bra temperatur för frysen. 
• Spara aldrig mat och ge till barnen. Ny fräsch mat varje dag. 

 
 
 ÖVRIG SÄKERHET I KÖKET 

• Knivar, saxar och övriga vassa föremål i säkert förvar 
• Spisen – ugnsluckan, tippskydd, spärr för luckan, kantskydd rund plattorna. 
• Maskindiskmedel och andra medel placeras oåtkomligt för barnen. 
• Husdjur äter inte i köket. 

 

 


