
Varför är detta viktigt?

Oönskade kemikalier kan hamna i maten på olika sätt, t.ex. vid odling och djuruppföd-
ning, produktion, tillagning eller servering. Barn är extra utsatta eftersom deras kropp-
ar inte är färdigutvecklade. Dessutom äter barn mer, i förhållande till sin kroppsvikt, 
än vad vuxna gör.
   Det här är ett viktigt område där förskolor kan se över sina rutiner och det är alltid 
bra att använda sig av försiktighetsprincipen. Råden i detta dokument är till viss del 
förenklade för att minska risken för felanvändning av olika material i köket. Välj det 
säkra före det osäkra!

Uppdrag 4: 
Kemikalie-

smarta kök!
Det här uppdraget handlar om vad som är viktigt 

för att göra köket mer kemikaliesmart.
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Bra att veta i 
köket

Läs igenom texten och rutorna i detta 
uppdrag. Gå sedan igenom innehållet 
tillsammans i personalgruppen. Gå varvet 
runt och ta upp det som ni inte kände till 
sedan tidigare. Försök att tillsammans 
markera punkter som är viktiga för er att 
ta tag i.

1. Gör en grön prick vid det som
redan är ok på er förskola.

2. Gör en röd prick vid det som ni vill
åtgärda omedelbart.

3. Gör en gul prick vid det som ni ska
tänka på framöver, t.ex. vid inköp.

4. Bestäm vem som gör vad och när
detta ska ske.

• Plastredskap för tillagning och
servering av varm mat ska vara
godkända att klara höga temperaturer.
Märkning som visar detta ska finnas
på produkten eller förpackningen som
den levererades i. Är ni osäkra kan ni
fråga leverantören eller sortera bort.
Använd gärna porslin eller glas när ni
värmer mat.

• Svarta plastredskap av polyamidplast
(nylon), har i vissa fall visat sig läcka
skadliga ämnen som exempelvis anilin
(MDA). Om ni har svarta köksredskap
kan ni antingen fråga leverantören
om det finns någon garanti för att
redskapen inte innehåller anilin eller
helt enkelt byta ut dem till metall- 
eller träredskap.

• Ni bör inte använda en förpackning
i mikrovågsugn, om det inte finns
märkning som visar att det går bra.

• Matförpackningar (som t.ex.
glasslådor) är inte gjorda för att
återanvändas till annan mat än
den som de är avsedda för. Då
kan oönskade ämnen hamna i
maten. Risken kan vara större om
uppvärmning sker i förpackningen.
Om du är osäker bör de sorteras bort.

• Undvik att förvara mat i repiga
plastförpackningar.

• Handskar av vinyl (PVC) kan innehålla
skadliga mjukgörare. Mjukgörarna
kan frigöras vid användning och
hamna i maten. Om handskar behövs
kan handskar av polyeten (PE) eller
nitril vara ett alternativ. Titta även
efter ”glas och gaffel”-symbolen eller
någon text som visar att handskarna
får komma i kontakt med livsmedel.
Används felaktiga handskar på er
förskola? Byt ut eller använd god
handhygien.

• Välj gärna plastfilm av polyeten (PE)
istället för PVC (vinyl) som innehåller
mjukgörande ämnen. PVC-plastfilm
kan vara problematiskt i kontakt med
fel sorts livsmedel.

• Aluminium (som folie, vissa kastruller
och engångskärl) ska inte användas
till förvaring av sur mat för då kan
aluminium lösas ut i livsmedlet.
Exempel på sur mat är saft, kräm,
juice, bärpaj, tomatsås och vinäger.

• Diskunderlägg, skärbrädor och
diskmedel ska inte innehålla
antimikrobiella ämnen eftersom de
kan vara skadliga för människa och
miljö. Är ni osäkra på vad ni har kan
ni fråga leverantören eller sortera bort.
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• ”Non-stick”-material som kan
finnas på exempelvis stekpannor,
ugnsformar och skärbrädor är
ifrågasatt ur miljösynpunkt då det
kan innehålla bl.a. perfluorerade
ämnen. Enligt Livsmedelsverket finns
inga hälsorisker förknippade med
användningen, men många förskolor
väljer att ersätta dessa med rostfritt,
gjutjärn och trä (skärbrädor).

• Bisfenol A (BPA) är ett omdiskuterat
ämne. BPA kan finnas på insidan av
konservburkar och i plasttallrikar/
glas/karaffer gjorda av vissa
polykarbonatplaster(PC). BPA är
förbjudet i nappflaskor i hela EU.
Sverige har ett eget förbud mot
BPA i matförpackningar för barn
upp till tre år. Många förskolor
väljer av försiktighetsskäl bort
både konservburkar och serviser
av polykarbonat. Vissa kommuner
har också tagit beslut om BPA i sina
kemikalieplaner.

• Använder ni konservburkar är det
viktigt att inte förvara mat i öppnade
konservburkar. Metaller från burken
kan läcka ut om det skyddande
innerskiktet är skadat.

• Märkningen med ”glas och gaffel”-
symbolen eller orden ”till livsmedel”
visar att varan får komma i kontakt
med livsmedel. Denna märkning ska
finnas på allt i köket (på produkten
eller förpackningen som den levereras
i). Om det är uppenbart att produkten
är avsedd för livsmedel behövs ingen
märkning (t.ex. på bestick).

• När det gäller dricksvatten bör man
spola i vattenkranen tills vattnet är
riktigt kallt. Varmt vatten kan bland
annat innehålla bly och koppar som
kommer från ledningarna.

Ni kan läsa mer på www.kemi.se eller 
www.livsmedelsverket.se 

Var slängs prylarna 
som sorteras bort?
Var prylarna som sorterats bort ska 
slängas eller sopsorteras beror lite på 
vilken kommun ni bor i och vilken lösning 
ni har på just er förskola. Åker ni själva 
till återvinningscentralen eller hämtas 
ert sorterade avfall av ett företag? Har 
kommunen en plan för giftfri förskola 
med speciella anvisningar? Ta reda på hur 
det fungerar hos er. Ni kan alltid fråga 
kommunen eller det lokala avfallsbolaget. 
Här kommer några generella tips.
 Förpackningar återvinns i kärl 
för just förpackningar medan annan 
köksutrustning oftast sorteras som 
grovsopor! Ta med eller skicka till 
återvinningscentralen.

Ekologisk mat
Många förskolor ökar andelen ekologisk 
mat. Ekologiska val minskar 
kemikalieanvändningen i jordbruket och 
minskar därmed spridningen av 
kemikalier i miljön. 
Exempel på varor att byta ut är:
• Bananer och vindruvor (inklusive

russin)
• Mejeriprodukter
• Kött
• Potatis
• Kaffe
Läs mer här: 
www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-
innehall/ekologisk-mat1/
www.naturskyddsforeningen.se/
artiklar/5-viktiga-varor-att-byta-till-eko/

Plast i köket?
När det gäller arbetsredskap och servis 
finns många saker att ta hänsyn till 
(hygien, vikt, buller m.m.), men många 
förskolor väljer bort plast som en 
försiktighetsåtgärd då plast idag är mycket 
omdiskuterat. Istället används porslin, 
glas och rostfritt eller trä. Många behåller 
plastservis till utflykter.
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Hur 
involveras 
barnen?

Ju mindre onödigheter i maten desto 
bättre, är det ofta ur kemikaliesynpunkt. 
Passa på att väcka ett intresse hos 
barnen för råvaror och matlagning från 
grunden när ni gör detta uppdrag. Kanske 
följer intresset med barnen senare i 
livet? Undersök tillsammans var maten 
kommer ifrån, eller vad det finns för 
ingredienser i en maträtt. Kan ni visa alla 
ingredienser var för sig och undersöka 
dem med era sinnen? Odla gärna några 
av ingredienserna själva eller laga något 
tillsammans! På aktivitetskortet till detta 
uppdrag tipsar vi om enkla grönsaksspett. 

Vill ni ha mer inspiration? 
Livsmedelsverket har samlat 
förskolepedagogers och förskolekockars 

idéer kring hur ni på ett roligt och 
lärorikt sätt kan involvera måltiden i 
verksamheten. Läs mer här:  
https://www.livsmedelsverket.se/
matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-
skola-och-omsorg/forskola

Kommunicera!
Berätta för vårdnadshavarna att ni jobbar 
med att göra köket mer kemikaliesmart. 
Det brukar vara mycket uppskattat! Tipsa 
gärna om Kemikalieinspektionens sida 
"Kemikalier
i barns vardag” om vårdnadshavarna vill 
läsa mer: https://www.kemi.se/
kemikalier-i-vardagen/kemikalier-i-
barns-vardag
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