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Hantering av mat vid tillfälliga evenemang
Anmälan

För att få sälja eller hantera mat ska du registrera
din verksamhet hos oss, Miljösamverkan östra
Skaraborg. Anmälan gör du på en särskild blankett som finns på www.miljoskaraborg.se. Om du
ringer till vår kundtjänst, 0500-49 36 30 så kan vi
skicka blanketten till dig.

Kontroll

Vi kan göra en kontroll av din verksamhet. Vid
kontrollen tittar vi bland annat på verksamhetens
egen kontroll, försäljningsplatsen och att hanteringen är den som registrerats. Vi kontrollerar att
alla som arbetar på platsen känner till verksamhetens egen kontroll och att de har de kunskaper
som behövs för att hantera maten på ett säkert sätt.
Om det finns brister i verksamheten och vi behöver
komma tillbaka för att göra en extra kontroll,
kommer du att få betala för den extra kontrollen.
Avgiftens storlek hittar du enklast på vår webbplats, www.miljoskaraborg.se. Det lönar sig alltså
att göra rätt från början.

Baslokal

Försäljningsplatsen är inte utrustad på samma sätt
som ett vanligt kök. Förberedelser, förvaring och
efterarbete måste därför göras i en annan lokal.
Den lokalen kallas baslokal och kan till exempel
vara en godkänd restaurang. Lokalen måste klara
av den extra belastning det innebär att vara baslokal.

Förberedelser av maten

All mat som ska säljas eller serveras ska vara förberedd i en baslokal eller köpas förberedd från
leverantör. På försäljningsplatsen ska endast slutberedning göras, till exempel grillning, annan
värmebehandling eller uppläggning.
Det här gäller för olika typer av livsmedel:
Grönsaker ska levereras sköljda och skurna från
baslokalen eller leverantör.
Kött och fisk ska levereras färdigt för grillning
eller stekning. Du får i regel inte skära kött/fisk,
forma hamburgare/fiskburgare eller trä upp kött/
fisk på spett på försäljningsplatsen.
Rå köttfärs, biffar, hamburgare eller andra
malda köttfärsprodukter ska levereras frysta till

försäljningsplatsen. Produkterna kan köpas färdiga
och frysta från leverantör eller formas och frysas
i baslokalen. Köttfärssås/röror levereras färdiglagade och nedkylda.
Kyckling ska levereras värmebehandlad från baslokalen eller leverantör.
Kall mat, alla röror, sallader och kallskuret ska
levereras färdiga för uppläggning och servering,
det vill säga färdigskuret och färdigblandat. Om du
vill kunna hantera råvaror på ett annat sätt än det
som beskrivs här, ställs särskilda krav på inredning
och utrustning.

Försäljningsplatsen

Om hanteringen sker utomhus ska försäljningsplatsen ha golv, väggar och tak. Golvet kan i vissa
fall vara en hård yta som asfalt och tältduk kan
vara vägg. Det måste också finnas tillgång till
personaltoalett.
Exempel på utrustning som kan behövas
på försäljningsplatsen:
Kök
• Termometer med insticksgivare så att du kan
mäta temperaturen i maten.
• Varma enheter som till exempel spis, ugn,
värmeri.
• Avställningsytor och arbetsbänkar.
• Kylar och frysar med termometrar. Separata kylar
för livsmedel och drycker. Använd inte kylmonter
för längre tids förvaring.
• Kylbrunnar för tillbehör till sallader, smörgåsar,
langos.
• Handtvättanordning med varmt och kallt vatten,
flytande tvål och papper/engångshanddukar i
närheten av beredningen.
• Diskbänk med dubbla hoar och stänkskydd mot
tältduk.
• Grill placerad utomhus ska stå i omedelbar
anslutning till tältets/bodens ingång.
Utlämning/servering
• Avställningsytor.
• Varuskydd mot kundsidan.
Förrådsutrymmen
• Hyllor för livsmedel, serveringsutrust-ning etc.
• Lagerkyl och frys med termometer, t.ex. kyl- och
fryscontainer.

Material och inredning
• All inredning och utrustning ska vara av material
som är tätt, slätt och lätt att göra rent. Arbetsbänkar och avställningsytor bör vara av rostfritt
eller annat slätt och vattentåligt material. Golv
materialet ska vara lätt att göra rent.

Egen kontroll

Rutinerna som finns ska fungera och alla som
arbetar med maten ska känna till dessa. De kritiska
kontrollpunkterna ska kontrolleras och dokumenteras extra noga. Det ska även finnas rutiner för
hanteringen i baslokalen.
1. Utbildning
Alla som arbetar på plats ska ha kunskaper i livsmedelshygien och känna till innehållet i rutinerna.
Det ska finnas en rutin som beskriver era regler för
hur personalen får instruktioner eller utbildning.
2. Personalhygien
En rutin ska finnas som beskriver era regler för
arbetskläder, handhygien, personaltoalett och
smittspridning.
3. Rengöring
Det ska finnas en rengöringsrutin som beskriver
vad och hur ofta ni rengör utrustning och inredning
på försäljningsplatsen.
4. Temperaturkontroll av maten när den
kommer till försäljningsplatsen
Det ska finnas rutiner för hur ni kontrollerar temperaturen på maten när den tas emot på försäljningsstället. Det ska tydligt framgå vilka temperaturer
som gäller och vad som ska göras med maten om
temperaturen är för hög i kylvaror eller för låg i
varmhållen mat (ska dokumenteras vid varje
leverans).
5. Temperatur i kylar och frysar
Rutin ska finnas för hur, var och hur ofta ni ska
kontrollera förvaringstemperaturerna. Det ska tydligt framgå vilka temperaturer som gäller och vad
ni ska göra med maten om temperaturen är för hög.

6. Varmhållning
Rutin ska finnas för hur, var och hur ofta ni ska
kontrollera temperaturen i varmhållen mat. Det ska
tydligt framgå vilken temperatur det ska vara i
maten och vad som ska göras med maten om mätningarna visar för låg temperatur.
7. Återupphettning
Rutin ska finnas för hur ni gör för att kontrollera
återupphettning av kall mat som ska serveras varm
och vilken temperatur som gäller.
8. Lista på leverantörer
För att snabbt kunna spåra livsmedel, till exempel
vid en matförgiftning, ska ni ha en förteckning
över era leverantörer av livsmedel och mat. Skriv
upp namn och telefonnummer samt vilka livsmedel
som levererats från respektive leverantör.
Dokumentation
För varje rutin gäller att företagaren sätter ett
lämpligt intervall på dokumentationen.
Vid en festival eller mässa där mycket mat hanteras
på liten yta är det extra viktigt att ha kontroll över
sin verksamhet.

Bra webbplatser:
Miljösamverkan östra Skaraborg
www.miljoskaraborg.se
Livsmedelsverket – Branschriktlinjer
www.livsmedelsverket.se/produktion-handel-kontroll/branschriktlinjer2/
Livsmedelsverket – Hygienregler
www.livsmedelsverket.se/produktion-handel-kontroll/lokaler-hantering-och-hygien/
hygienregler---foretagens-egen-kontroll/
Tips på bra informationsmaterial:
Exempel på branschriktlinje
Säker mat i idrottsrörelsen – En handbok för
dig som säljer och hanterar mat i föreningens
regi
Livsmedelsverket och Tillväxtverket –
Rådgivning inom livsmedelskontrollen
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Övriga utrymmen
• Separat toalett som inte används av allmänheten,
utrustad med rinnande varmt och kallt vatten,
flytande tvål samt engångshanddukar.
• Särskild plats för personalens tillhörigheter. Klädskåp eller hyllor.
• Avskild plats för städ- och rengöringsutrustning.
• Plats för returemballage.

Hertig Johans torg 2, 541 83 Skövde • 0500-49 36 30

• miljoskaraborg@skovde.se • www.miljoskaraborg.se

