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Råd till Er som tillfälligt ska hantera livsmedel
Allmänt









Anordning för handtvätt bör finnas vid varje livsmedelshanteringsställe samt
vara försedd med vatten, flytande tvål och pappershanddukar. (om enbart kallt
vatten finns att tillgå ska handsprit användas)
Kyl- och frysmöjligheter skall finnas för de livsmedel som normalt skall
förvaras i kyl- respektive frystemperatur.
Tillfredsställande förvaringsutrymmen bör finnas för de olika livsmedlen.
Personalen skall iaktta en noggrann personlig hygien samt ha ändamålsenliga
och rena skyddskläder.
Tillgång till toalett som enbart användes av livsmedelspersonal bör finnas.
Försäljningsplatsen bör vara utrustad med papperskorg eller liknande för
kunderna.
Rökning är förbjuden i samband med livsmedelshantering.
Om vatten används i produkten skall detta vara av dricksvattenkvalitet.

Råd vid hantering av oförpackade livsmedel








Oförpackade livsmedel bör hanteras med redskap.
Grillbord, varmhållningsgryta och dylikt skall ha en skyddad placering.
Vid tillagning skall en kärntemperatur på +72˚C uppnås i produkten, vilket är
speciellt viktigt vid tillagning av vissa typer av livsmedel, såsom kyckling,
fläskkött, hamburgare.
Varmhållning skall ske vid en temperatur på minst +60˚C i samtliga delar av
livsmedlet.
Försäljningsdisk, tak, varuskydd samt övrig inredning och utrustning skall vara
av för ändamålet lämpligt material samt utformade så att de är lätt rengörbara.
Personal med förkylningar, halsinfektioner, maginfektioner och andra
smittsamma sjukdomar bör ej arbeta med oförpackade livsmedel.
Alla livsmedel skall skyddas från damm, andra föroreningar, fåglar och andra
djur samt inte förvaras på marken.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 178/2002 av den 28 januari
2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet
Artikel 14
Krav på livsmedelssäkerhet
1 Livsmedel skall inte släppas ut på marknaden om de inte är säkra.
Livsmedel skall anses som icke säkra om de anses vara
a skadliga för hälsan,
b otjänliga som människoföda.
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