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God hygiejne i køkkenet er vigtig, hvis du ikke vil være syg af maden.
Vi spiser for at blive mætte, for at holde os sunde og friske og for fornøjelsens skyld.
Mad skal helst være noget, vi nyder. Derfor skal vi ikke hele tiden gå og tænke på, om
der er mikroorganismer som sygdomsbakterier eller virus i maden. Det handler om at
lære, hvordan råvarerne og den færdige mad skal behandles i køkkenet.
Når man kan blive syg af mad, skyldes det, at der kan være sygdomsbakterier som
fx campylobacter og salmonella i maden, men det er ikke alle bakterier, du kan blive
syg af. Mange bakterier i mad kan være nyttige for dig. Der kan også være norovirus
i maden, som kan give dig Roskildesyge.

Hvad er mikroorganismer?
Mikroorganismer som bakterier, gærsvampe, skimmel og virus er meget små, levende
organismer, der findes overalt. I luften, havet, jorden og på dyr og mennesker. Bakterier er så små, at der kan være flere tusinde af dem på en prik, der er lige så stor som
et punktum. Derfor kan man kun se bakterier i et mikroskop.
I naturen kan bakterier fx nedbryde blade og frugter, der er faldet af træerne og omsætte det til jord. Bakterier kan også nedbryde døde dyr og planter.
Der kan være mikroorganismer i mad. Nogle af dem er gode mikroorganismer, mens
andre kan ødelægge maden. Der kan være tre grupper af mikroorganismer i mad:
•
•
•

Nyttige mikroorganismer fx i yoghurt og brød.
Fordærvende mikroorganismer fx i pålæg
Virus og sygdomsbakterier fx i råt kød

Hvor kommer mikroorganismer fra?
Der er bakterier og andre mikroorganismer i den jord, som grønsagerne dyrkes i og
på de dyr, som vi får kød, mælk og æg fra. Derfor kan man ikke undgå, at der også
er mikroorganismer i madvarer.
Bakterier i mad kan komme fra:
•
•
•
•
•
•

Naturen
Mennesker
Dyr
Fabrikken hvor maden er lavet
Forretningen
Dit eget køkken

Planter
Frugt og grønsager har bakterier fra den jord, de vokser i.
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Dyr
Alle dyr har bakterier i deres tarme og på huden, som kan blive overført til kød, mælk
og æg. Bakterierne kan komme fra det foder, dyrene har spist, fra andre dyr og fra
den jord eller halm, de har levet i. Hvis dyr bliver slagtet, kan der komme bakterier
over på kødet.
I køkkenet
Når du laver mad i køkkenet, kan du komme til at sprede bakterier til maden. Det kan
være bakterier, som du selv har på hænderne, der kommer over på maden, når du
rører ved den.
Du kan også sprede bakterier fra råt kød og til frugt og grønsager. Hvis du fx først
skærer råt kød med en kniv, som du bagefter bruger til grøn salat eller brød, kan du
komme til at sprede bakterier fra det rå kød til salaten eller brødet. Derfor skal du
altid vaske kniven, når den har været brugt til råt kød.

Nyttige mikroorganismer
Nyttige mikroorganismer er gode og ufarlige. Faktisk er nogle
mikroorganismer så nyttige, at man med vilje kommer dem i
maden.
Fx er der nyttige mikroorganismer i:
•
•
•
•
•
•

Syrnede mælkeprodukter – fx mælkesyrebakterier
Ost – fx mælkesyrebakterier og skimmelsvampe
Brød – fx gærsvampe
Nogle skinker og pølser – fx mælkesyrebakterier
Vin – fx gærsvampe
Øl – fx ølgær

I syrnede mælkeprodukter som yoghurt, A38 og tykmælk har mejeriet tilsat mælkesyrebakterier i mælken. Mælkesyrebakterierne omdanner mælkesukker til syre, så for
eksempel yoghurt bliver tykt og får en lidt syrlig smag. Det virker også konserverende
(forlænger holdbarheden).
Man bruger også mælkesyre, når man laver ost. I nogle oste, blandt andet brie, tilsætter man også skimmelsvampe, som vokser frem på ostens overflade, så den får en
fin, blød, hvid skorpe. Når man fremstiller brød, er det gærsvampe, der får dejen til at
hæve, så brødet bliver luftigt.
Der bruges også gærsvampe til at fremstille vin og øl. Det er gærsvampene, der omdanner det sukkerstof, der er i vindruer og korn, til alkohol.

Fordærvende mikroorganismer
Fordærvende mikroorganismer ødelægger maden, så vi ikke kan spise den. De fordærvende bakterier får maden til at rådne eller syrne, så den smager og lugter grimt.
Ofte kan du se og lugte på maden, hvis den er fordærvet.
•
•

Fordærvet mælk lugter rigtigt grimt og surt og er fyldt med klumper
Fordærvet kød lugter også dårligt og kan være helt slimet

Kød og mælk kan fordærve meget hurtigt, hvis det ikke bliver opbevaret koldt. Derfor
bør kød og mælk opbevares i køleskabet.
Når mad er fordærvet, skal du smide det ud.
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Sygdomsbakterier
Sygdomsbakterier er mere lumske end fordærvende bakterier, fordi man hverken kan
se eller lugte sygdomsbakterier. Og de kan gøre os meget syge. Enten ved at de er i
den mad, vi spiser, eller ved at danne giftstoffer i maden.
Du opdager ikke med det samme, hvis du har spist sygdomsbakterier. Der kan gå fra
et par timer og op til flere dage, før du bliver syg.
De bakterier, som flest mennesker i Danmark bliver syge af, hedder campylobacter og
salmonella.
•
•

Campylobacter kan være blandt andet i kyllinger.
Salmonella findes blandt andet i kød, fx svinekød.

Der er også andre bakterier, der kan gøre os syge – for eksempel stafylokokker.
Hvis du spiser mad med sygdomsbakterier kan du få dårlig mave og kvalme, diarré,
opkast og feber. Som regel går sygdommen over efter nogle dage. Hvis sygdommen
bliver alvorlig eller varer længe, skal du til lægen.

Campylobacter
Campylobacter er den madbakterie, som gør flest mennesker syge i Danmark og i
mange andre lande.
Campylobacter kan typisk være i fjerkræ og andet kød. De fleste bliver syge om sommeren, fordi det ofte glipper med hygiejnen, når vi griller udenfor. Der er også langt
mere campylobacter i fjerkrækød om sommeren.
Det lumske ved campylobacter er, at der skal meget få bakterier til for at blive syg.
Nogle enkelte dråber kødsaft fra råt kød er nok til at give mavepine og kraftig diarré.
Men hvis du har en god hygiejne, når du laver mad, så bliver du ikke syg, selvom der
måske er bakterier i kødet.
Hvad er gået galt, når man bliver syg af campylobacter
Typisk bliver man syg, fordi der er
kommet bakterier fra redskaber eller råt
kød over på fx salat og brød, som ikke
bliver varmet, inden du spiser det. Det
går også ofte galt, hvis du bruger det
samme skærebræt til råt og varmebehandlet kød. Man kan også blive syg af
mad, som ikke er kogt eller stegt nok.
Sygdom
Der går 2-10 døgn, før du bliver syg.
Sygdommen varer omkring 1 uge, men
man kan være svækket i flere uger
bagefter. Symptomerne kan være diarré,
kvalme, mavesmerter og feber.
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Salmonella
Hvert år bliver mange mennesker i Danmark syge af salmonella. Omkring halvdelen
bliver smittet med salmonella på rejser til udlandet.
Salmonella kan være mange steder i naturen og i gødning fra mange husdyr. Bakterien bliver spredt fra gødningen til andre dyr, til slagtekroppe, til den rå mælk, og til
jord, vand og afgrøder. Mennesker kan blive smittet via mad, som er forurenet med
bakterien. Salmonella kan typisk være i råt kød som svinekød, fjerkræ eller oksekød.
Der er også risiko for smitte fra grøntsager, der har fået gødning med salmonella i, og
som ikke bliver vasket godt nok eller fx koges. Der er til gengæld kun en meget lille
risiko for at blive syg af salmonella fra danske æg købt i en butik.
Hvad er gået galt, når man bliver syg af salmonella
Typisk bliver man syg af mad med kød, der ikke er kogt eller stegt nok. Man kan også
blive syg, hvis der er kommet bakterier fra redskaber og råt kød over på mad, der
bliver spist uden at blive varmet igennem.
Sygdom
Der går ½-2 døgn, før du bliver syg. Sygdommen varer fra få dage til flere uger.
Symptomerne kan være diarré, mavesmerter, feber, hovedpine, kvalme og opkast.
Nogle mennesker får ondt i leddene i flere måneder. Særligt svækkede personer kan
få blodforgiftning.

Virus
Hvert år bliver mange mennesker syge af en virus, som de har fået fra en
madvare. Især norovirus, som giver ”Roskildesyge”. Ofte har de syge spist
madvarer fra udlandet, fx frosne hindbær, eller skaldyr fra forurenet vand.
Virus vokser ikke i madvarer, men bliver overført til madvarer fra menneskers opkast
eller afføring. Derfor skal man huske at vaske hænder meget grundigt med vand og
sæbe, når man har eller lige har haft Roskildesyge. Så smitter man mindre.
Hvis du er – eller lige har været – syg af Roskildesyge, bør du ikke lave mad til andre.
Du kan nemt smitte andre via maden, for norovirus er meget smitsomt.

Holdbarhed af madvarer
Bakterier ’vokser’ ved at dele sig. En enkelt bakterie kan dele sig og blive til to bakterier for hvert tyvende minut, hvis den trives godt. Det betyder, at en enkelt bakterie
kan blive til en hel million bakterier – 1.000.000 – på ca. 6 ½ time!
Hvor længe kan maden holde sig?
Hvor længe madvarer kan holde sig, kommer an på, hvor hurtigt bakterierne i maden
vokser, og om de trives. Det afhænger blandt andet af:
•
•
•
•
•

Fugtighed
Ilt
Temperatur
pH (surhed i maden)
Saltindhold

Fugtighed
Bakterier har brug for vand og fugtighed for at overleve. Så bakterier har sværere
ved at vokse i helt tør mad som mel, knækbrød eller havregryn. Det gælder også for
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anden slags mad, som man tørrer. Fx vindruer og blommer, som bliver til rosiner og
svesker. Tørre fødevarer kan holde sig i lang tid.
Ilt
Nogle bakterier skal have ilt for at overleve. Andre kan overleve uden ilt. Der er ilt i
luften. Derfor må man sørge for, at madvarer med bakterier, som har brug for ilt for
at overleve, ikke får luft. Det gør man for eksempel ved at pakke madvaren godt ind
og bagefter suge alt luften ud af indpakningen. Det hedder vakuumpakkede madvarer.
Temperatur
De fleste bakterier kan ikke vokse ved eller under 5 grader. Men de vokser hurtigt,
når temperaturen er over 5 grader. Dog kun indtil temperaturen bliver over 75 grader.
Når temperaturen er 75 grader eller over 75 grader, så dør de fleste bakterier!
pH (surhed)
De fleste bakterier kan ikke vokse ved et lavt pH (et surt miljø). Det er fx
en fordel i yoghurt, som man gør sur, så andre bakterier ikke kan leve
i den.
Saltindhold
Bakterier og virus kan generelt ikke lide salt, så når der er et højt saltindhold i maden, kan de ikke vokse.

Varme og kulde
De fleste mikroorganismer kan ikke vokse i køleskabet og i fryseren. Det er for koldt.
Den bedste måde at dræbe eller hæmme mikroorganismer i maden på er:
•
•

At opbevare maden koldt.
At varme maden igennem.

I køleskabet bør temperaturen være højst 5 grader. De fleste mikroorganismer holder
op med at vokse ved 5 grader eller derunder. I en dybfryser er temperaturen som
regel minus 18 grader. Nogle mikroorganismer vil dø i en kold fryser, men mange
kan overleve at blive frosset ned. De holder op med at vokse og går i dvale, så de
nærmest ligger og sover.
Mikroorganismer i mad dør ved kogning og stegning
Når man koger eller steger maden, dræber man mikroorganismerne. Derfor bør man
varme mad med kød, fjerkræ, fisk og æg ordentligt igennem, så det er gennemvarmt. Hvis temperaturen i centrum når op på mindst 75 °C, er det sikkert at spise.
Man skal spise maden, lige efter den er blevet lavet. Hvis man ikke spiser al maden
op og vil gemme resten, skal man køle den hurtigt ned og stille maden i køleskab.
Ellers kan der vokse mikroorganismer i den.
Mikroorganismer kan vokse mellem 5 og 65 grader
Bakterierne kan vokse ved temperaturer mellem 5 og 65 grader. Indenfor i et køkken
eller en stue er der som regel mellem 20 og 25 grader. Derfor er det vigtigt at sætte
maden hurtigt i køleskab, efter man har spist, eller når man har været ude at handle.
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Konservering af madvarer
Hvis man skal have maden til at holde sig længe, skal man undgå, at mikroorganismerne kan vokse.
Det gør man bedst ved at sørge for, at de trives så dårligt som muligt. Jo mere besværligt man kan gøre livet for mikroorganismerne, jo længere holder maden sig.
Man kan fx konservere maden eller opbevare maden i køleskab for at gøre bakteriernes liv besværligt.
At konservere betyder egentlig bare ”at bevare”, altså at gøre maden mere holdbar.
Det kan man gøre på flere forskellige måder. Mikroorganismer kan ikke lide:
•
•
•
•
•
•

Konserveringsmidler
Salt
Sukker
Eddike
Tørring
Varme

Tit bruger man flere konserveringsmåder på en gang – fx både saltning og tørring af
pølser.

Mikroorganismer i forskellige madvarer
Om bakterierne i de forskelige madvarer vokser, kommer helt an på, hvordan du behandler maden. Læs mere nedenunder om, hvordan du bør behandle de forskellige
grupper af madvarer – brød, frugt, grønsager, fisk, fjerkræ osv.

Brød
Mad, der er lavet af korn fx brød, mel, ris, gryn, pasta og cornflakes er kornprodukter.
Bortset fra friskt brød og frisk pasta, er de fleste kornprodukter tørre. Det vil sige, at
der ikke er vand i. Bakterier har brug for vand for at overleve. Derfor kan kornprodukter holde sig i lang tid ved stuetemperatur.
Tørre madvarer skal opbevares tørt og helst mørkt
Knækbrød, kiks, musli, havregryn, cornflakes, pasta, ris, mel og andre tørre madvarer
skal stå i et køkkenskab, hvor der er helt tørt og helst også mørkt. Så kan de holde
sig rigtig længe.
Smid brød med mugpletter ud
Man kommer gærsvampe i forskellige slags frisk brød som franskbrød, grovbrød og
rugbrød, så det bliver luftigt, når man bager det. Men gærsvampene bliver dræbt af
varmen i ovnen.
Når brødet kommer ud af ovnen, og man rører ved det, kan der komme bakterier,
skimmel- og mugsvampe på, som kan få brødet til at mugne.
Man bør smide muggent brød ud, fordi mug kan danne giftstoffer, der er farlige for
dig.
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Frugt
Frugt er frisk, når den er helt saftig og sprød.
Der kan komme bakterier og svampe på frugt fra jord og vand og gødning. Mikroorganismerne sidder uden på og kan få frugten til at rådne eller mugne. Det er fordærvende mikroorganismer.
Derfor skal frugt altid skylles og renses
eller skrælles, inden du spiser den. Fordærvet frugt bør smides ud.
Citrusfrugter
Citroner, appelsiner, klementiner og
mandariner kan være sprøjtede på skallen, for at gær- og skimmelsvampe ikke
så godt kan vokse.
Frugt skal opbevares køligt - undtagen bananer
Frugt holder sig bedst, når det bliver opbevaret køligt. Appelsiner, jordbær og vindruer
skal helst i køleskabet. Æbler og pærer kan godt opbevares uden for køleskab, men
de holder længere i køleskabet.
Bananer skal helst ikke i køleskabet. Bananer bliver mørkebrune, når de ligger i køleskabet.

Grønsager
Grønsager er friske, når de er faste og sprøde og ikke har mugpletter, misfarvninger
og stødpletter.
Der kan komme bakterier og svampe på grønsager fra jord og vand og gødning. De
sidder uden på og kan få grønsagerne til at rådne eller mugne. Det er ofte fordærvende mikroorganismer.

Et skærebræt til grønsager og frugt
og et andet til kød
Faktisk er det en god ide at have et skærebræt, som du altid kun bruger til grønsager og frugt og et andet skærebræt,
som du altid kun bruger til kød. På den
måde kan du undgå at sprede bakterier.
Hvis du bruger det samme skærebræt,
skal du sørge for at vaske det meget
grundigt af.
Grønsager skal helst i køleskabet
Grønsager skal altid skylles og renses,
inden man spiser dem. Mange grønsager holder sig bedst friske i køleskabet.
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Fisk
I Danmark spiser vi alle mulige slags fisk. Laks, torsk, sild, ørred, rødspætte, havtaske
og meget mere.
Sådan kan du se, om en fisk er frisk:
•
•
•
•

Fisken skal have klare øjne
Skindet skal være blankt og uden sår
Kødet skal være fast
Fisken skal lugte af hav og ikke for meget af fisk

Hvis fisken lugter for meget af fisk, er slimet og mat og har blødt kød, er den dårlig.
Der kan være bakterier på fiskens skind og i dens indvolde. De fleste bakterier i fisk er
fordærvelsesbakterier, men der kan også være sygdomsbakterier.
Fisk skal spises samme dag, den er købt
De bakterier, der er på fisk, kan godt vokse ved lave temperaturer. Derfor bliver den
friske fisk kølet ned med knust is eller opbevaret ved højst 2 °C, lige efter fisken er
fanget. Så vokser bakterierne meget langsomt.
Selv om man kommer fisk i køleskabet, kan de ikke holde sig i så lang
tid. Derfor skal frisk fisk helst laves og spises samme dag,
som man har købt den.
Hvis man fryser fisk, kan den holde sig i længere tid.
Så skal man bare spise den samme dag, som den
er tøet op.
Gennemsteg eller gennemkog fisk
Fisk bør steges eller koges, så den lige præcis
ikke er rå mere. Fisken er spiseklar, når kødet er
fast. Hvis der stadigvæk er ben i fisken, kan man
se det ved, at kødet løsner sig fra benene. Hvis fisk
steges eller koges for meget, bliver den tør.
Rå fisk
Hvis du laver sushi af fisk eller en anden ret, hvor fisken ikke bliver kogt eller stegt,
skal den rå fisk have været frosset. Frysningen sikrer, at der ikke er parasitter i fisken,
som kan gøre dig syg. Fisken skal fryses i mindst 24 timer ved – 20 °C eller mindst 72
timer ved – 18 °C.

Vask eller skift skærebræt og kniv
Når du laver mad med fisk, skal du altid
sørge for at holde den rå fisk adskilt fra
mad, der er færdig og klar til at spise.
Skift også skærebræt og kniv lige efter,
det har været brugt til rå fisk.
Husk at smide det plastik eller papir,
fisken har været pakket ind i, i skraldespanden med det samme. Hvis du
lægger det på køkkenbordet, kan du
sprede bakterier.
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Fjerkræ
I Danmark spiser vi især kylling, kalkun og and. Man kan både få fjerkræ friskt og
frossent og i hele og i små stykker.
Der er bakterier i fjerkræ. Både i overfladen og indeni. Der kan blandt andet komme
bakterier i fjerkræ, når de bliver slagtet, og når fjerene fjernes. Det kan både være
fordærvelsesbakterier og sygdomsbakterier, som campylobacter og salmonella. Fjerkræ bør, ligesom kød, opbevares under 5 grader i køleskab eller fryser. Så kan bakterierne ikke vokse.
Vask eller skift skærebræt og kniv
Når du laver mad med fjerkræ, skal du altid sørge for at
holde det rå kød adskilt fra mad, der er færdig og klar
til at spise. Skift også skærebræt og kniv lige efter, det
har været brugt til rå fjerkræ.
Husk at smide det plastik eller bakken, fjerkræet har
været pakket ind i, i skraldespanden med det samme.
Hvis du lægger det på køkkenbordet, kan du sprede
bakterier.
Fjerkræ bør gennemvarmes
Kødet er gennemvarmt, når kødet ikke længere er lyserødt indeni. Du
kan tjekke det ved at stikke en kødnål ind ved fx lårbenet på en kylling.

Kød
I Danmark spiser vi mest kød fra grise og køer og noget fra kalve og lam.
Friske stykker kød har en klar rød farve og lugter friskt. Hvis overfladen på kødet er
slimet, er det ikke friskt. Som regel er der kun få bakterier på overfladen af kød.
Når dyr bliver slagtet, og når kødet skæres ud, kan der komme bakterier fra dyrenes
hud eller tarme i kødet. Der kan også komme bakterier fra fx knive eller fra mennesker, når kødet bliver skåret ud. Derfor pas-ser slagterne på, at der er rent og så få
bakterier som muligt, når de skærer kød ud og pakker det.
Kød bør opbevares køleskab eller fryser
Bakterier i kød kan være både fordærvelsesbakterier og sygdomsbakterier.
Kødet bør opbevares koldt, så bakterierne ikke kan vokse. Det gælder både på slagteriet, i forretningen og derhjemme. Når der er under 5 grader, som i et køleskab eller
i en fryser, har bakterier svært ved at vokse.
Pak kødet godt ind
Kødet skal altid være pakket godt ind eller ligge i et fad, så der ikke kan dryppe kødsaft på andre madvarer. Der er også bakterier i kødsaften. Det er særlig vigtigt, når du
tør frosset kød op i køleskabet.
Flest bakterier i hakket kød
Der kan være bakterier i overfladen på kød. Så når kødet skæres ud i mindre stykker
eller hakkes, bliver bakterierne spredt fra overfladen og ud i hele kødet. Derfor kan
hakket kød til hakkebøffer og kødsovs ikke holde sig friskt i lige så lang tid, som store
stykker kød, fx en flæskesteg.
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Gennemsteg hakket kød, kød i tern og strimler
Når man tilbereder kød, skal det varmes op. Det kan enten blive kogt eller stegt.
Hakket kød eller kød i små strimler, skal altid være helt gennemstegt eller -kogt, fordi
der er flere bakterier i, end i kød i store stykker.
Du kan se, om kødet er gennemstegt eller gennemkogt ved at prikke i kødet og
kigge på kødsaften. Den skal være helt klar. Hvis kødsaften stadig er rød eller rosa, er
kødet ikke gennemstegt. Du kan også se det, når du skærer i kødet. Hvis det er rødt
eller rosa indeni, er det ikke gennemkogt eller gennemstegt.
Hele kødstykker som flæskesteg eller oksesteg behøver ikke være helt gennemstegt.
Det må gerne være rødt eller rosa i midten.
Husk at vaske eller skifte skærebræt og kniv
Når du laver mad med kød, skal du altid sørge for, at køkkenarbejdspladsen er ren,
og at du kun bruger den kniv, det skærebræt eller hvad du nu bruger, til kødet. Hvis
du skal lave salat eller noget andet, skal du vaske redskaberne op og skolde dem med
kogende vand, før du bruger dem igen. Ellers kan du sprede bakterierne fra en slags
madvarer til en anden.
Husk at smide det plastik eller emballage, kødet har været pakket ind i, i skraldespanden med det samme. Hvis du lægger det på køkkenbordet, kan du sprede bakterier.

Mælk
Når mælken er inde i koens yver, er der
kun meget få bakterier i mælken. Men
under og efter malkningen kan der
komme bakterier fra koens afføring,
som kan sidde på yveret, fra hud, fra
jord og støv over i mælken.
Der er mange gode næringsstoffer i
mælk, fx protein, vitaminer og mineraler. Der er også vand i mælk. Derfor trives bakterier godt i mælk. Men ved at køle
mælken ned kan man undgå, at bakterierne vokser, for de fleste bakterier kan ikke
vokse, når temperaturen er under 5 grader.
Landmændene køler mælken ned lige efter, at mælken er malket ud. Mælkebilen,
som henter mælken og kører den til mejeriet, er også kold.
Pasteurisering og varmebehandling
Når mælken kommer på mejeriet, bliver den behandlet med varme. Det kaldes for
pasteurisering, hvor man varmer mælken ved en høj temperatur i kort tid. I Danmark
skal al mælk, der bliver solgt i forretningerne, være varmebehandlet. På den måde
kan man være sikker på, at alle sygdomsbakterier er dræbt.
Vigtigt at mælken er i køleskab
Man skal opbevare mælk i køleskabet ved højst 5 grader. Både i forretningen og
derhjemme. Hvis mælken opbevares for varmt, kan bakterier i mælken formere sig
og ødelægge mælken, så den bliver sur. Når mælken står i køleskabet, kan den holde
sig frisk i cirka 8 dage. Når mælken er åbnet, kan mælken kun holde sig frisk i et par
dage. Hvis den står der i længere tid, kan den blive sur.

MADKLASSEN – Dig og din mad – Kapitel 6

BAKTERIER OG VIRUS I MADEN

11

GIEJNE
Y
H
N
E
K
K
Ø
K
D
O
G
K
S
U
H
Æg
Der kan komme bakterier på hønens æg, fra støv, fra hønsemøg og fra jord. Hvis
skallen revner, kan der komme bakterier fra skallen ind i æggehviden og æggeblommen.
For at undgå at få for mange bakterier på æg, er det vigtigt, at hønsene er raske, og
at der er rent omkring æggene.
Æg bør opbevares koldt
Æg bør opbevares koldt. På pakkeriet og i butikkerne må der højst være 12 grader,
hvor man opbevarer æg. Når æggene står koldt i et køleskab, kan bakterierne ikke
vokse.
Friske æg
Du kan se på et æg, om det er friskt, når
du slår det ud.
Et friskt æg har:
•
•

En rund gul blomme
Æggehviden er klar og tyktflydende

Salmonella og æg
Risikoen for at blive syg af salmonella fra danske æg, man køber i butikkerne, er i dag
meget lille.

Du kan derfor godt bruge friske danske rå æg fra butikkerne til den hjemmelavede is,
den røgede sild og til fx desserter og kager, som ikke bliver opvarmet.
Hvis du laver mad til fx børn, syge eller
gamle og vil være helt sikker, bør du dog
bruge pasteuriserede æg, ligesom du
også skal være forsigtig med retter, hvor
ægget ikke varmes op til 75 grader, som
dræber salmonella. Det er for eksempel
blødkogte æg og spejlæg.
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God køkkenhygiejne
Tre tricks der virker
Hvis du bruger disse tre tricks, når du laver mad, så kan du undgå at blive syg af bakterier og virus i maden.
1. Varm op
2. Køl af
3. Spred ikke bakterier og virus
Varm op
•	Varm mad skal være varmet ordentligt igennem (mindst 75°C). Høj varme under
stegning og kogning dræber bakterier som salmonella og campylobacter.
•	Du bør især gennemvarme hakket kød, kød i tern og strimler, fisk og fjerkræ.
•	Når du genopvarmer mad, er det ikke nok at lune den. Maden skal være varmet
helt igennem ved høj varme.
•	Hvis du holder maden varm i længere tid, bør den være ordentlig varm hele tiden.
Kommer temperaturen under 65°C, kan bakterier vokse, og du risikerer at blive
syg.
Køl af
•	Kød, pålæg, mælkeprodukter, ost og middagsrester skal
opbevares i køleskabet ved højst 5°C. Fisk ved højst 2 °C –
i hvert fald i butikken.
•	Når du køler maden hurtigt ned og opbevarer den koldt,
stopper de fleste bakterier med at vokse.
•	Varm mad, som du gemmer, skal kun lige dampe af, før du
sætter den i køleskabet. Du kan også køle den hurtigt ned i
et vandbad. Hvis maden står længe fremme på bordet ved
stuetemperatur, bliver den en ren bakteriebombe. Bakterierne stortrives nemlig mellem 20°C og 40°C. I løbet af tre
timer kan én bakterie blive til 1000 og efter seks timer til en
million!
•	Temperaturen i køleskabet kan variere fra top til bund. Der
er ofte koldest på de midterste hylder i køleskabet. Tjek
jævnligt temperaturen med et termometer.

Spred ikke bakterier og virus
•	Hold rå madvarer adskilt fra mad, der er færdig og klar til at
spise. Husk også at vaske hænder - både før du laver mad,
og når du skifter mellem for eksempel råt kød og spiseklar
mad.
•	
Bakterier på hænderne eller på køkkenredskaber bliver
nemt spredt mellem forskellige madvarer.
•	Det er særlig vigtigt, at du holder råt kød adskilt fra mad,
der ikke skal opvarmes. Skift skærebræt og kniv lige efter,
det har været brugt til råt kød. Hvis der kommer bakterier
fra råt kød over på salat eller brød, kan det være nok til, at
du kan blive syg med mavepine og diarré.
•	Det er en god idé at have ét skærebræt, som man altid kun
bruger til grønsager og frugt – og et andet skærebræt, som
man altid kun bruger til råt kød.

MADKLASSEN – Dig og din mad – Kapitel 6

BAKTERIER OG VIRUS I MADEN

13

GIEJNE
Y
H
N
E
K
K
Ø
K
D
O
G
K
S
U
H
Vask hænder
Det er vigtigt at vaske hænder grundigt og ofte, når du laver mad. Du kan nemt
sprede bakterier med hænderne. Derfor skal du huske at vaske hænder både før – og
imens – du laver mad.
Du skal vaske hænder:
• Før du begynder at lave mad
• Når du har været på toilettet
•	Når du har hostet, nyst eller pillet næse
•	Når du har rørt ved råt kød, fjerkræ og fisk og grønsager med jord på
• Når du har rørt ved dyr
• Inden du skal spise
Sådan vasker du hænder:
• Skyl hænderne i varmt vand
•	Vask dem med sæbe i ca. 15
sekunder
• Skyl hænderne rene
• Tør hænderne i et rent håndklæde

Skift karklud tit
Der kan sidde mange bakterier i en karklud. Hver gang man tørrer bordet af, kan der
komme bakterier på kluden.
Brug kun karkluden til at vaske og tørre borde, komfur og lignende af med. Kødsaft
og madrester, som er spildt på køkkenbordet, skal tørres op med køkkenrulle og ikke
med karkluden. Karkluden bør heller ikke bruges som viskestykke.
Bakteriebombe
Karkluden kan let udvikle sig til en ren bakteriebombe, hvis den både bruges til at
tørre madrester op, rense vasken eller tørre gulvet, og hvis den bruges i flere dage.
Karkluden er næsten altid fugtig og ligger i køkkenet, hvor temperaturen er omkring
20°C. Det giver bakterierne gode vækstbetingelser.
Karkluden skal skylles i rent, varmt vand efter brug og hænges til tørre. Den skal udskiftes tit – mindst hver dag. Viskestykker og håndklæder skal også skiftes tit.
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Elevopgaver til ’HUSK GOD KØKKENHYGIEJNE’
Nyttige bakterier
1. Læs teksten ”Hvad er mikroorganismer” og ”Nyttige mikroorganismer” og find billeder af forskellige
fødevarer, hvor der er tilsat nyttige
bakterier.
2. Brug reklamer og klip billederne ud.
3. Lav en collage af billederne og
fortæl hvordan bakterierne gavner.
Fordærvende mikroorganismer
1. Læs teksten ”Hvad er mikroorganismer” og ”Fordærvende mikroorganismer” og lav en tegneserie.
2. Tegneserien skal vise, hvordan det
kan gå med et stykke kød, der ikke
ligger i køleskabet.
3. Vis hvordan du tror, mikroorganismerne ødelægger maden.
De kolde steder
1. Læs teksten ” Holdbarhed af madvarer” og ”Varme og kulde”.
2. Undersøg flere forskellige frysere og
køleskabe.
3. Hvilken temperatur er der i fryserne
og i køleskabene?
- Er det den rigtige temperatur?
4. Hvad kan hjælpe med til at holde
temperaturen på det rigtige niveau?
5. Lav en mærkat eller en ”smiley” til
at sætte op på frysere og køleskabe,
som er i orden.
Du skal vaske dine hænder
1. Læs teksten ”Vask hænder” og lav
et rap eller et digt, der handler om,
hvor vigtigt det er at vaske hænder:
- hvornår det er særlig vigtigt
- hvor grundigt
- hvor ofte
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Den sure karklud
1. Læs teksten ”Skift karklud tit” og
lav en historie om en sur karklud.
Du kan bl.a. komme ind på:
- hvordan den ser ud
- hvorfor den er sur
- hvad den er blevet brugt til
-h
 vorfor er der ingen der skifter den
ud?
- hvorfor???
- find på en god slutning
Køkkenregler
1. Læs teksten ”Tre tricks der virker”
2. Lav en plakat, der skal hænges op
i skolekøkkenet eller derhjemme.
Plakaten skal vise, hvad man skal
være særlig opmærksom på når man
færdes i et køkken:
- hygiejne
- sikkerhed
- oprydning
- og måske mere!
Campylobacter og salmonella
1. Læs teksten ”Campylobacter”,
”Salmonella” og ”Tre tricks der
virker”
2. Læs nedenstående tekst og svar på
de efterfølgende spørgsmål:
Thomas tror, han er blevet syg af
noget mad, han har spist. Han har
feber og hovedpine, og nu er han
begyndt at kaste op og har tynd
mave. I går lige efter skole skulle
Thomas til fodboldkamp. Han var
hundesulten, så han tog ned på grillen og købte grillkylling og pommes
frites og godt med remoulade. Han
drak en halvlunken cola til. Fritterne
var lidt slatne at se på, men de var
i det mindste varme. Kyllingen var
lækker og sprød, men kødet var
meget rødt inde ved lårbenet. Tyve
timer efter blev Thomas syg.
3. Drøft følgende spørgsmål:
-K
 an Thomas være blevet syg af
grillmaden? Kan han være blevet
syg af grillkyllingen.
-H
 vilke sygdomsbakterier kan have
været i maden?
- Hvad kan der være gået galt?
BAKTERIER OG VIRUS I MADEN
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OM MADKLASSEN
Undervisningsmaterialet om MADKLASSEN er tiltænkt
elever på 5. - 7. klassetrin til brug i madkundskab samt
tværfagligt i fx dansk og natur/teknik eller biologi.

Materialet er inddelt i 6 kapitler:
•
•
•
•
•
•

Sund mad er godt for dig
Frugt og grønt
Krop og motion
Sukker
Læs på mærkerne
Husk god køkkenhygiejne

Der er opgaver til sidst i hvert kapitel.
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