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Oiva-inspektion av restaurang 

Åbo miljöhälsa utför planenliga inspektioner av restauranger, s.k. Oiva-inspektioner. 

Tillsynen är avgiftsbelagd. Mer information om Oiva-inspektionerna finns på 

www.oivahymy.fi 

 

Inspektionen utförs utan att företagaren anmäls på förhand. Med inspektionen bedömer man 

iakttagandet av livsmedelslagstiftningen. Närmare inspektionsanvisningar hittar du via 

länken nedan 

https://www.oivahymy.fi/wp-content/uploads/2020/07/ruotsinkieliset_ieh_pino_3.3.2020.pdf 

 

Du får ett kontrollprotokoll över Oiva-inspektionen. Dess rapport ska läggas fram vid 

restaurangens ytterdörr och på restaurangens webbplats där kunden kan se 

rapporten. Betyg som ges under inspektionen 

 

 

 

Livsmedelsarbetarens goda hygien och arbetssätt 

 

Tillred inte mat när du är sjuk 

Om du är sjuk lönar det sig inte för dig att tillreda mat för andra. Det kan hamna bakterier i 

maten, och då kan även andra personer insjukna. 

 

Om du har sår på händerna ska du sätta plåster på såret. Det finns fler bakterier i sår och 

inflammerad hud än i frisk hud. Skydda då händerna med engångshandskar som lämpar sig 

för livsmedelsarbete. 

 

 

 

https://www.oivahymy.fi/sv/framsida/
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Börja alltid matlagningen med handtvätt 

Det finns alltid mikrober, dvs. mikroorganismer, på otvättade händer. När man rör vid 

livsmedel med bara händer flyttar sig bakterier och virus från händerna till livsmedlen. 

Bakterier och virus i livsmedel kan leda till insjuknande. 

 

Tvätta alltid händerna: 

– innan du börjar tillreda mat 

– när du har hanterat rått kött eller rå fisk 

– när du övergår till ett annat arbetsmoment eller hanterar en annan råvara. Om du till 

exempel just har tillrett en sallad ska du tvätta händerna innan du hanterar färdig mat. 

– Om du går på toalett, snyter dig, städar eller för bort soppåsen mitt under matlagningen 

ska du komma ihåg att tvätta händerna innan du fortsätter med matlagningen 
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Så här tvättar du händerna rätt

 

 

Använd rena arbetsredskap 

Tvätta redskapen ofta. Använd olika arbetsredskap för olika livsmedel. 

Ha en egen skärbräda för följande födoämnen: 

• rått kött 

• rå fisk 

• grönsaker 

• bröd. 

Skärbrädor av plast är bra eftersom de kan diskas i diskmaskin.  
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Sköt om att livsmedel som orsakar allergi förvaras och hanteras skilt från andra 

livsmedel. 

 

Använd rena städredskap och städa livsmedelslokalen dagligen 

Renhet är viktig när man hanterar livsmedel. Rengör livsmedelslokalen varje dag. Det 

finns också objekt i livsmedelslokalen vars rengöring är lätt att glömma, kom ihåg att rengöra 

även dessa. Övervaka ytornas renhet med ytrenhetsprov. Bekämpa skadedjur såsom 

möss och flugor genom att städa restauranglokalerna dagligen så att det inte finns mat för 

skadedjuren. 

Håll städdukarna och -redskapen rena. Ta i bruk en ny vid behov. Använd olika dukar för 

torkning av bord och golv. Låt städduken torka ordentligt innan du använder den igen. 

 

Restaurangens egenkontroll och bokföring 

 

Inköp av livsmedel och deras transport till restaurangen 

Kontrollera att livsmedlen är försedda med tillräcklig information när du köper dem 

eller tar emot dem. Bevara sändningslistor och kvitton på inköp. Från dessa kan man 

senare kontrollera vem produkten har köpts från. Bevara livsmedlen i sina ursprungliga 

förpackningar så länge som möjligt.  Förpackningsetiketterna ger information om bland 

annat datum för livsmedlet du har köpt och dess parti. Dessa behövs till exempel när man 

utreder misstankar om matförgiftning. 

 

Sätt in lättfördärvliga livsmedel i kylskåpet eller frysen genast när du har hämtat dem från 

butiken eller fått dem från leverantören. På så sätt hindrar du att kylkedjan bryts. En kylkedja 

betyder att lättfördärvliga livsmedel hålls i kallt hela tiden, från stunden de köps till att de 

används. 

 

Under en het sommardag lönar det sig att transportera inköpen till restaurangen så snabbt 

som möjligt i en kylväska. Professionella leverantörer transporterar produkterna med kylbil. 

Kontrollera temperaturerna på livsmedlen när de anländer till restaurangen. Anteckna 

till exempel på papper vad du gjorde till livsmedlet om dess temperatur var för hög! 

Fundera på om det i detta fall är säkert att använda livsmedlet eller om det ska returneras. 

Köp inte livsmedel från en företagare som inte sköter om att transportförhållandena är bra 

vad gäller temperaturen! 
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Att förvara livsmedel i rätt temperatur saktar ner eller hindrar förökningen av bakterier 

och andra mikrober.  

När du förvarar livsmedlen på rätt sätt håller de sig längre. Lättfördärvliga livsmedel är till 

exempel 

• rått kött 

• rå fisk 

• färdig mat 

• skurna grönsaker 

• mjölkprodukter 

• marinerat kött 

• fisk förpackad i en skyddande atmosfär 

 

Livsmedelsförpackningarna är försedda med information om livsmedlens 

förvaringstemperaturer. Följ förvaringsanvisningarna. Kontrollera temperaturen i kylskåp 

och frysar regelbundet och anteckna resultaten på papper! De vanligaste 

förvaringstemperaturerna för produkter är under +6 °C i kylskåp och under -18 °C i frys. Rått 

kött och rå fisk kräver lägre förvaringstemperaturer, observera detta. 

 

Hetta upp maten väl och förvara den i tillräckligt varmt 

– När maten är ångande het dör alla skadliga bakterier. Tillred kött så att det är genomstekt. 

Detta gäller särskilt kyckling och köttfärs. Som upphettad ska temperaturen i kött av fjäderfä 

vara över +75 °C. 

– Het mat ska alltid förvaras så att den är över +60 °C. Kontrollera och anteckna 

temperaturresultat regelbundet till exempel på papper! 

 

 

Servera varm mat som varm och kall mat som kall 

Servera maten genast efter att den har upphettats eller håll maten varm tills den serveras. 

Temperaturen ska vara över +60 °C för varm mat och under +6 °C för kall. Om du serverar 

kall mat i under fyra timmar kan dess temperatur vara under +12 °C vid serveringen. 

Kontrollera temperaturerna och anteckna dem på papper regelbundet! 

 

Släng bort mat som har stått framme i alltför kallt (varm mat) eller alltför länge (kall mat i över 

fyra timmar). Servera inte dem på nytt. 
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Kyl ner varm mat snabbt 

Om varm mat måste kylas ner ska du göra detta inom fyra timmar efter att maten har tillretts. 

Maten ska kylas ner till under +6 °C inom fyra timmar. Övervaka nedkylningen och 

anteckna klockslagen och livsmedlens temperatur på papper i början och slutet av 

nedkylningen. 

Maten kyls ner snabbare om du håller kärlet i till exempel kallt vatten en kort stund, 

använder is för nedkylningen och delar maten i mindre kärl. Sätt inte maten i kylskåpet när 

den ännu är het! 

 

Restaurangen ska minska bildningen av akrylamid vid matlagning. Nedan som 

exempel anvisningar om tillredning av pommes frites med hjälp av vilka man kan 

minska denna bildning: 

– fritera pommes frites i under 175 °C, övervaka detta 

– avlägsna lösa partiklar från stekoljan  

– använd till exempel en färgguide för att uppnå en ideal färg för slutprodukten 

 

Övervakning av livsmedlens användningstid 

Använd livsmedlen när de är färska 

Kontrollera förvaringstiden på förpackningen. Den förvaringstid som nämns på 

förpackningen hänvisar endast till förpackningar som inte har öppnats och som är 

hela! En öppnad förpackning ska användas så snabbt som möjligt. En bucklig konservburk 

ska användas genast. Det lönar sig att använda livsmedlen när de är så färska som möjligt. 

En bra regel att komma ihåg: Det som köpts först används först.  

Lukta och smaka alltid på livsmedlen före användning. Använd inte livsmedel som luktar 

eller smakar illa. 

Använd inte mögliga livsmedel. Förvara inte livsmedel i öppnade konservburkar eftersom det 

kan utlösas metaller från burken till livsmedlet. 

 

Sista förbrukningsdag på livsmedel 

Den sista förbrukningsdagen ska nämnas på förpackningar som innehåller lättfördärvliga 

livsmedel såsom kött eller fisk.  Produkten får inte säljas eller användas efter den sista 

förbrukningsdagen. 
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Bäst före-datum på livsmedel 

Bäst före-datum på en produkt innebär att produkten är som bäst fram till det nämnda 

datumet. Användningen av produkten efter detta datum bedöms av den anställda. 

Livsmedelslokalen svarar för livsmedlets användbarhet. 

 

Förpackning av livsmedel 

Om du förpackar livsmedlen själv ska du kontrollera att förpackningsmaterialet lämpar sig 

för livsmedlet. Förpackningen lämpar sig för det ändamål som den använts för tidigare.  

Förpacka inte oförpackade livsmedel i till exempel plastpåsar, och ett glasspaket av plast 

lämpar sig för nedfrysning av glass men inte för förvaring av hett och fettrikt kött. Ett slitet 

kärl ska kastas bort. 

 

Djupfrysning eller frysning av livsmedel 

Om du fryser livsmedel ska du alltid anteckna nedfrysningsdatum och innehåll på 

förpackningen. Använd livsmedlet så snabbt som möjligt. Förvara inte livsmedlen i frysen 

längre än två månader efter livsmedlets sista förbrukningsdag eller nedfrysningsdatum. 

Livsmedlet får inte frysas efter den sista förbrukningsdagen! Om ett fryst livsmedel har 

tinat, isat eller varit nedfryst i över två månader eller är på något annat sätt skadat ska det 

kastas bort.  

 

Upptining av livsmedel 

Tina produkten i kallt, undvik upptining i rumstemperatur. När du tinar livsmedlet i kylskåp 

stiger inte dess temperatur alltför mycket i någon del av livsmedlet. Använd den tinade 

produkten genast! Ett tinat livsmedel får inte frysas om. 

 

Information som ska erbjudas konsumenten på restaurangen 

 

Anmälning av allergener 

Restaurangen ska anmäla kunden om allergener som finns i livsmedlet. Ett allergen är en 

ingrediens som kan orsaka en allergisk reaktion hos vissa människor. Informationen ska ges 

antingen skriftligt eller muntligt.  

 

De vanligaste allergenerna: spannmål som innehåller gluten, kräftdjur, ägg, fisk, nötter, 

sojabönor, mjölk, selleri, senap, sesamfrön, blötdjur, lupiner och produkter tillverkade av 

dessa. 
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Exempel på skriftlig anmälan: allergenerna meddelas i samband med maträtterna på 

infoskärmarna 

Exempel på muntlig anmälan: kunden ges en lapp med texten ”fråga personalen om 

information om allergener” och det finns skriftlig eller elektronisk information om 

ingredienserna i alla livsmedel på förpackningarna och i restaurangens egna recept 

 

Köttets ursprung 

När man i restaurang tillreder mat av rått kött (nöt, gris, får, lamm, kyckling) ska kunden 

anmälas skriftligt om köttets ursprung, t.ex. med en lapp med texten ”nötköttets 

ursprungsland Finland”. Informationen om ursprunget ska vara lättillgänglig för kunden.  

 

Namnet på livsmedlet 

Sälj inte livsmedel till kunderna med fel namn! Restaurangens meny och webbplats ska ha 

korrekt information om livsmedlen. Använd alltid det namn som står på 

livsmedelsförpackningen. 

t.ex. skinka: om det på förpackningen står pizzastrimlor ska du inte sälja livsmedlet till 

kunden som skinkstrimlor på din meny 

t.ex. namnskyddade produkter såsom fetaost: ost som säljs med något annat namn får 

inte säljas som feta 

t.ex. auraost: använd ordet auraost endast när du använder just auraost som blåmögelost 

 

Hur ska du agera vid matförgiftning? 

Om du får veta att din kund insjuknar efter att hen har ätit mat som du har tillrett ska du 

kontakta en hälsovårdsinspektör genom att ringa eller skicka e-post genast när du får 

vetskap om vad som har hänt! Bevara maten som kunden har ätit. Det lönar sig att kontakta 

hälsovårdsinspektören eftersom du kan samtidigt fråga om sådant som du grubblar över. 

Efter detta besöker hälsovårdsinspektören din restaurang och skickar maten för analys. 

Dessa undersökningar om livsmedel är avgiftsfria för dig.  
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_________________________________________________________________________ 

Nyttiga länkar om temat: 

 

Livsmedelsverkets webbplats, att grunda en livsmedelslokal 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/inledning-av-verksamhet/ 

 

Grundande av en restaurang eller annat serveringsställe 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/inledning-av-

verksamhet/inledande-av-restaurangverksamhet/ 

 

Livsmedelsverkets webbkurs för grundande av en restaurang 

http://aineisto.ruokavirasto.fi/pkneuvonta/ravintola_sv/ 

 

Livsmedelsverkets guide över inledande av restaurangverksamhet 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/toiminnan-

aloittaminen/pk/ravintolan-perustaminen/inlendande_av_restaurangverksamhet.pdf 

 

Materialet finns även på finska och engelska på Livsmedelsverkets webbplats. 

Livsmedelsverkets tjänster på andra språk finns på adressen 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikeyrityksen-perustaminen/other-

languages/ 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/inledning-av-verksamhet/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/inledning-av-verksamhet/inledande-av-restaurangverksamhet/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/inledning-av-verksamhet/inledande-av-restaurangverksamhet/
http://aineisto.ruokavirasto.fi/pkneuvonta/ravintola_sv/
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/toiminnan-aloittaminen/pk/ravintolan-perustaminen/inlendande_av_restaurangverksamhet.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/toiminnan-aloittaminen/pk/ravintolan-perustaminen/inlendande_av_restaurangverksamhet.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikeyrityksen-perustaminen/other-languages/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikeyrityksen-perustaminen/other-languages/

