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Sänk temperaturen i kylskåpet, placera sillbuffén på isbädd och duka med våtservetter. Så undviker du att bli 
sjuk av midsommarbuffén. ”Se till att varm mat verkligen är varm och inte ljummen”, säger hygienexperten 
Marie-Louise Danielsson-Tham. 

Hygien och förvaring är extra viktigt så här i midsommartider när maten ofta står framme länge på bordet. 
Kylskåpet är inte sällan överfullt – då kan det vara bra att veta hur man bäst möblerar om bland maten. 

– När det är ont om plats i kylskåpet kan man ta ut vissa varor som syltburkar och saftflaskor. De klarar sig i 
rumstemperatur i något dygn, säger Marie-Louise Danielsson-Tham, professor i livsmedelshygien vid 
Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. 

Annons:  

Ett annat tips är att sänka temperaturen i kylskåpet till mellan fyra och sex grader. Många går fortfarande efter 
Livsmedelsverkets gamla rekommendation om åtta grader varmt, trots att definitionen ändrades till sex grader 
eller lägre när vi gick med i EU. 

– På midsommar kanske man måste vrida ned temperaturen ännu ett snäpp eftersom man öppnar kylskåpet så 
ofta. Risken är att innehållet blir varmare än det ska. 

Mät gärna temperaturen i kylskåpet för att se var det är som kallast. Generellt sett stiger varm luft uppåt så att det 
är kallast i botten, men regeln passar inte in på alla kylskåp. Mejerivaror och rått kött är känsligast och bör 
förvaras där det är som kallast, medan frukt och grönsaker kan behöva varmare miljöer för att inte bli förstörda. 

Duka gärna med våtservetter eller se till att alla tvättar händerna innan de sätter sig till bords. Då minskar risken 
för smittspridning. 

Bjuder du på varm mat så se till att maten verkligen är riktigt varm, 60 grader eller mer. Det är både godare 
och minskar risken för bakterietillväxt. 

Slutligen, om du är osäker – smaka och lukta på maten. Då kan du oftast avgöra om den är ätbar eller inte. 

– Vi svenskar är alldeles för rädda. Vi slänger ofta maten när bäst före-datumet är passerat. Men oöppnad mjölk 
och grädde kan hålla sig upp till flera veckor efter att de har gått ut. 
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