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Julbordsprovtagning 2014
Bakgrund
Miljö- och byggnads förvaltningen har i anslutning till julen 2014 tagit livsmedels
prover på julbord hos de restauranger som serverat detta i de tre kommunerna
Mariestad, Töreboda och Gullspång.
Sammanlagt besöktes 10 restauranger (Cafe Holmen, Irenes Bar, Kanalskolan,
Moholms Herrgård, Månsaruds Golfrestaurang, Norrqvarn, Pensionat Prästgår
den, Stadshotellet, Vänergymnasiet och Asgårdens Wärdshus) och totalt togs 58
prover (inklusive ett omprov) ut för mikrobiologisk analys. Proverna har analyse
rats med avseende på mikroorganismer som indikerar brister i hantering, hygien,
förvarings temperatur, rengöring m.m., och som vid för stor tillväxt kan orsaka
kvalitetsförsämring av livsmedlen och problem för matgästerna.

Resultat
Resultatet av provtagningen blev att 10 av 58 prover, d.v.s. 17 %, bedömdes vara
av bristfällig kvalitet. Bristerna orsakades av för högt totalantal bakterier, förhöjd
halt av jäst och bacillus cereus. Tre av dessa prover hade två brister. De bristfälliga
proverna var fördelade på hälften av restaurangerna.
D å säsongen är ganska kort och de flesta restaurangerna haft julbord vid enstaka
tillfällen har det endast funnits möjlighet till omprovtagning av det provet som
fick otillfredsställande resultat. Omprovtagning av de övriga avvikelserna kommer
att ske nästa år.
Provtagningen har omfattat följande prover med efterföljande bedömning:
Resultat från julbordsprovtagning 2014
~rovtagnit;J:g~

D atum

Livsmedel
,w

plats
Cafe H olm en

12 dec 2014

Temp
. \;I:iiil!!;ii (OC)

Resultat

·.. :. ;I:lir

Ägghalvor

8,5

Tillfredsställande

Lax, gravad

8,0

Tillfredss tällande

Skinka

8,5

Tillfredsställande

Lamm, skiva t

10,5

Tillfredsställande

Ris a la Malta

9,0

Tillfredsställande

j

Sida 2 (6)

Irenes Bar

Kanalskolan
Restaurang
Etage

Moholms
Herrgård

Månsaruds
Golfrestaurang

Norrqvarn

12 dec 2014

12 dec 2014

13 dec 2014

9 dec 2014

3 dec 2014

Ägghalvor

8

Tillfredsställande

Skinka

8

Tillfredsställande

Lax, kallrökt

8

Tillfredsställande

Pepparrotssill

7

Tillfredsställande

Potatissallad

8

T illfredsställande

Wasabisill

7

T illfredsställande

Kanel- och apelsinsill

7

T illfredsställande

Lax, Rödbetsgravad

11

Tillfredsställande

Lax, Timjansrökt

11

Tillfredsställande

Rotfruktscrudite

11

Tillfredsställande

Picklad lök

16,5

Tillfredsställande

Ägghalvor

4,5

Godtagbar m anm *) **)

Skinka

4,6

Tillfredss tällande

Lax, gravad

4,9

Tillfredss tällande

Lax, varmrökt

4,6

Tillfredsställande

Rådjur, rökt

5,6

Tillfredsställande

Ris a la Malta

3,4

Tillfredss tällande

Ägghalvor

6,5

Godtagbar m anm **)

Skinka

7,5

T illfredss tällande

Lax, kallrökt

6,5

Godtagbar m anm *)

Ro msås

6,5

Tillfredss tällande

Vildsvinskorv

6,5

Tillfredsställande

Ägghalvor

8

Otillfredss tällande ***)
Godtagbar m anm *) **)

Skinka

9

T illfredsställande

7,5

T illfredsställande

Lax, gravad
Gubbröra

9

Godtagbar m anm **)

Inlagd sill

8

Tillfredss tällande

5

T illfredsställande

7

Tillfredsställande

Ris
10 dec 2014

a la Malta

Ägghalvor
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Pensionat
Prästgården

10 dec 2014

Stadshotellet 19 dec 2014

12 dec 2014
Vänergym
nasiet
Restaurang
Vänerskutan

Ägghalvor

4

Godtagbar m anm *) **)

Skinka

4

Godtagbar m anm *)

Lax, gravad

4

Godtagbar m anm *)

Gubbröra

4

Tillfredsställande

Sillåda

5

Tillfredsställande

Pepparrotsgrädde

4

Tillfredsställande

Ägghalvor

9,5

Tillfreds s tällande

Skinka

9,5

Tillfredsställande

Lax, gravad

10

Godtagbar m anm *)

Gubbröra

9,5

Godtagbar m anm **)

Laxpate

9,5

Tillfredsställande

Roms ås

10

Tillfredsställande

Ägghalvor

10,6

Tillfredsställande

Skinka

2,6

Tillfredsställande

Lax, inkokt

7,9

Tillfredsställande

Inlagd sill

4,1

Tillfredsställande

Mimosasallad

4,1

Tillfredsställande

a la Malta

13,1

Tillfredss tällande

Ägghalvor

7,5

Tillfreds s tällande

Skinka

7,5

Tillfredsställande

Lax, gravad

8,5

Tillfredsställande

Potatissallad

8

Tillfredsställande

Strömming, inlagd

7,5

Tillfredsställande

a la Malta

5

Tillfredss tällande

Ris

Åsgårdens
Wärdshus

3 dec 2014

Ris

*) Dessa livsmedel innehöll förhöjd halt av Totalantalet aeroba bakterier som
ger en allmän bild av livsmedlets kvalitet. De behöver inte vara direkt farliga, men
kan i stora mängder göra livsmedlet dåligt genom att orsaka dålig lukt och smak.
Ett högt antal aeroba bakterier är ett tecken på dålig kyl förvaring, dålig upphett
ning/ nedkylning, brister i rengöring och / eller hygien.

Omedelbar åtgärd vid anmärkning: Kontrollera rengiiring och f:ygien, temperaturen i
ky lar, att mat som hålls 1Jarm håller mimt +60° C och 1Jid åternpphettning mimt + 74 ° C. Se
också till att mat som kyls ned når + 8° C på högst 4 timmar.
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**) Dessa livsmedel innehöll förhöjd halt av Jästsvampar som är mycket vanliga.
Ett högt antal tyder på att varan är för gammal eller har förvarats felaktigt.

Omedelbar åtgärd vid anmärkning: Kontrollera rengäringen al) jO"t7Jaringsutrymmen och
arbetsbänkar samt ålder och jO"rJJaringstemperaturpå livsmedeL
****) Detta livsmedel innehöll förhöjd halt av BaciHus cereus finns framför allt i
jord men o ckså i ris, potatismospulver, rotfrukter, grönsaker mm. De bildar spo
rer som tål kraftig upphettning. Dessa kan sedan växa till nya bakterier vid förva
ring i felaktig temperatur, eller om nedkylningen varit för långsam. Den orsakar då
matförgiftningar. Tänk på att jordiga rotfrukter kan innehålla mycket sporer.
Dessa skall därför hanteras i ett särskilt utrymme. Tänk på att krukväxter inte hör
hemma i köket och att även kryddor i kruka ska hanteras separat.

Omedelbar åtgärd vid anmärkning: Kontrollera att mat som hålls l)arm håller minst
+60 C och att mat som ~/s ner når +8 C inom hogst 4 timmar. Kontrollera också tempera
turen i kylar och frysar. Skoy'gro'nsaker och kryddgränt noga och se till att rotfruk ter inte han
teras i k o'k el där annan mat tillagas utan i ett särskilt utrymme.
0

0

Diskussion och slutsatser
Provtagningen 2014 visade på att det var 4 restauranger som hade två eller fler
anmärkningsvärda resultat. Det var 5 restauranger av 10 som klarade sig helt utan
anmärkningar. Livsmedelsprover bör alltid få resultatet tillfredsställande.
För att få bra kvalitet på maten behöver man naturligtvis utgå från bra råvaror.
Det gäller att vara noggrann vid ankomstkontrollen så att man inte tar emot livs
medel som har för hög temperatur eller håller på att passera bäst före-datum.
Att servera julbord innebär ofta ganska mycket hantering av maten. Det som inte
tillagas på plats ska ofta skivas och läggas upp dekorativt. Hygienen är mycket
viktig. Rena redskap, verktyg och uppläggningsfat samt rena dekorationer är yt
terst viktigt. Att ha en riktigt bra handhygien är en absolut förutsättning för att
kunna producera säkra livsmedel. Personal som är sjuk eller har sår på händerna
när de arbetar med oförpackade livsmedel kan orsaka svåra matförgiftningar.
För att förhindra att oönskade mikroorganismer får tillfälle att växa till, krävs att
rätt temperatur måste hållas under hela hanteringen och även under serveringen.
Detta gäller både varma och kalla rätter. För att klara detta måste man ha viss typ
av utrustning, t ex värme- respektive kylplattor, is, exponeringskylar och varm
hållnings enheter. Utrustningen ska vara anpassad så att temperaturen i kylda och
varma livsmedel håller den temperatur som krävs för att man ska kunna garantera
att livsmedlen är säkra för förtäring. Tillverkarnas rekommenderade förvarings
temperaturer m åste eftersträvas.
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Värmebehandlade rätter som ska kylas ner t ex julskinka och riset till ris a la Malta,
måste kylas ner snabbt och sedan hållas kylda. Till detta behöver restaurangen ha
särskild nedkylningsutrustning. Det var inte alla restauranger som hade det.
Man måste anpassa antalet rätter så att man kan ha en separerad hantering. Annars
finns risk att råvaror, utrustning eller personal förorenar det som hanteras. Man
mås te ha tillgång till kylutrymmen så att alla rätter får plats, från råvara till färdig
rätt. Just de kalla rätterna får man vara extra observant på så att de inte står
framme i onödan under beredningstiden, särskilt som det tenderar att bli ganska
varmt i köket när alla julbordsrätterna ska förberedas. Kalla rätter ska vara ordent
ligt kalla då de ställs fram innan servering. Maten ska stå framme på serverings
bordet så kort tid som möjligt. Det är mycket olämpligt att ställa fram stora
mängder mat som sedan åker in och ut vid ett flertal sittningar. Man ska aldrig
lägga upp mer än vad som beräknas gå åt inom en halvtimme.
Restaurangerna har numera alltid servering till förbeställda grupper. Detta under
lättar planeringen och bidrar till att det borde vara lättare att erbjuda säkra livsme
del.
I år var det återigen ägghalvorna som stod för de flesta avvikelserna. Vid tillred
ningen av dessa är det viktigt att äggen får kallna ordentligt innan man börjar be
redningen då förhöjd temperatur påskyndar bakterietillväxten. Flera restauranger
använder färdigskalade ägg. Det är oerhört viktigt att hålla god handhygien samt
att den salladsbädd som ägghalvorna oftast vilar på måste vara ny, fräsch och
mycket välsköljd. Detta gäller även dilldekorationen om man har en sådan. Ma
jonnäshinken kan man ha underskattat. Endast riktigt rena verktyg ska användas
(även tyll och tyllpåse om man spritsar majonnäsen) och det är bättre att ta ur en
lite större mängd att arbeta med till en mindre bytta än att gräva ur en jättehink.
Anmärkningsvärt var att en restaurang serverade ägghalvor som innehöll Bacillus
Cereus i sådan mängd att det kunde orsakat matförgiftning. Bacillus Cereus är en
jordbakterie och den kan ha kommit med genom den salladsbädd som ägghal
vorna vilade på. Grönsaker och kryddgrönt måste sköljas noga. Kommer krydd
grönt från kruka behöver man hantera detta separat om utrymme finns. Annars
får man använda kryddgrönt utan kruka. Dessutom innehöll detta prov även för
höjda halter av både areroba mikroorganismer och jäst vilket är ytterligare tecken
på att det varit bekymmer med hygienen. Ett uppföljande prov visade dock på att
man kommit tillrätta med problemen.
Provtagning av gravad och kallrökt lax visade på flertalet anmärkningar. Fisk är
känsligt och man måste vara extra noggrann med hygienen kring beredning och
skivning. Rekommenderad förvarings temperatur ligger ofta betydligt lägre på
dessa varor än på övriga kylvaror vilket gör att hållbarheten förkortas om m an inte
har riktigt kallt i sina kylutrymmen. Därför är det viktigt att man är noggrann att
titta på datum vid mottagningskontrollen så att det finns god marginal.
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Aterigen så var det bristande kvalitet på ett par röror. I år var det två prover på
gubbröra som hade förhöjd halt av jäst. Man tillverkar gärna denna lite i förväg
och det verkar som om detta är en känslig maträtt. Kanske hör den till de maträt
ter som fått stå framme vid tidigare julbord. Jästen i sig är inget man blir sjuk av,
men för gamla livsmedel eller livsmedel som inte förvarats vid rätt temperatur kan
få förhöjda halter av just jäst.
Skinkan var förutom i ett fall utan avvikelse. Tidigare år har den hört till de rätter
som haft sämst kvalitet. Det är mycket viktigt att hålla hygienen vid skivningen,
och att skinkan får möjlighet att kallna ordentligt innan man börjar skära i den. Så
fort man är färdig med hanteringen ska den förvaras kallt. Om skinkan fortfa
rande är varm när den börjar skivas sker en kraftig tillväxt av mikroorganismer
eftersom temperaturen då är optimal.
Ris a la Malta provtogs hos 5 av restaurangerna. Samtliga prover visade på till
fredsställande resultat. De flesta baserar denna känsliga rätt på färdigkokt risgröt.
Då kommer man runt den stora utmaningen att ha riktigt snabb nedkylning på
riset. Dessutom kan man göra den här rätten i direkt anslutning till serveringen
samt göra mindre mängder åt gången efter hand som det går åt.
I år var 83 % av proverna bra vilket hötr till de sämre resultaten. Dock kan det
noteras att 2011 var det en riktig bottennotering på 78,7%. Det är tydligt att vissa
restauranger klara av julbordshanteringen på ett mycket bra sätt medan hos vissa
restauranger behövs krafttag för att förbättra hygien och hantering. Man måste ha
i åtanke att det är gästernas hälsa man riskerar när man inte lyckas producera säkra
livsmedel.
Samtliga analysresultat har skickats ut till restaurangerna. De som fått anmärkning
har fått information om detta samt synpunkter på hanteringen. Eftersom jul
bordssäsongen är så kort har endast en omprovtagning kunnat göras. Miljö- och
byggnads förvaltningen har för avsikt att göra omprovtagning i samband med
nästa års julbordsprovtagning.

Ritva Rå efalk
~jljölnspektör

