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Vi följer livsmedelsverkets rekommendationer vad gäller matlagning samt mathantering. 

Som dagbarnvårdare har du ansvaret för att säkerheten kring mat och matlagning uppfylls. 

Det är också du som bär ansvaret för att skapa trevliga måltidssituationer och att vara en 

god förebild. 

UTBILDNING 

• All nyanställd personal ska genomgå Ekoleks utbildning i kost och näringslära. Sker 

oftast i samband med deltagande på första studiedagen. 

• Hygienutbildning via HYFS 

MATHANTERING 

• Håll kylkedjan mellan affär och hem, frakta i kylväskor och packa omgående in 

matvarorna i kyl/frys.  

(Ett tips är att beställa mat som fraktas hem av matleverantör.) 

EGENKONTROLL HYGIEN VID MATLAGNING 

• Alla som deltar i matlagningen skall vara friska, ha tvättat händerna samt ha rena 

kläder och förkläde. 

• Eventuella smycken skall tas av innan handtvätt. 

• Har du långt hår – ha det uppsatt. 

INNAN MAN ÄTER 

• Matbordet skall torkas rent med trasa 

• Alla skall tvätta händerna (gäller alla måltider, även fruktstund) 

SERVERING 

• Ta endast fram den mat och dryck till bordet som beräknas gå åt, ex. smör, pålägg 

etc. 



YTOR OCH REDSKAP 

• Disktrasan skall bytas ut dagligen. Se städrutin 

• Byt diskhandduken dagligen. Se städrutin 

• Separata skärbrädor för bröd, kött & kyckling, frukt & grönsaker samt fisk. Förslagsvis 

i olika färg alternativt/och märkta. 

• Inga husdjur på diskbänk och/eller köksbord. 

• Köket ska ha separat städutrustning. Se städrutin 

• Håll stolar, kylskåp, skafferi och lådor etc rent. Se städrutin 

• Använd hushållspapper när du torkar bort matrester 

LIVSMEDEL 

• Laga aldrig mat till andra om du själv är sjuk 

• Se till att livsmedel inte droppar på andra livsmedel i kylskåpet, lägg i burkar/skålar 

och förslut väl. 

• Skölj alltid frukt och grönsaker. 

• Genomstek alltid kött, fågel och färs. 

• Spara ingen mat 

• Förvara livsmedel åtskilda 

TEMPERATURER 

• Kyl +4 grader 

• Frys – 18 grader 

• Mat 70 grader 

• Diskmaskin 60 grader 

• Tvättmaskin 60 grader 

ÖVRIGT ATT TÄNKA PÅ I KÖKET 

• Knivar, saxar och andra vassa föremål ska förvaras utom räckhåll för barn 

• Spis – spärr på ugnslucka, tippskydd och kantskydd 

• Maskindiskmedel o.likn. förvaras oåtkomligt för barn och i originalförpackning, ev. 

säkerhetsdatablad i pärm 

• Husdjur äter inte i köket 

ÅTERKALLANDE AV LIVSMEDEL/SPÅRBARHET O.LIKN. 

• Håll dig uppdaterad via livsmedelsverket.se och prenumerera på deras tjänst  


