BILAGA 1: SAMMANSTÄLLNING AV PLASTARTIKLAR
Nedan följer två tabeller, en sammanställning respektive en lista över de artiklar som påträffades under fallstudiens platsbesök. Vid intervjuerna
tillämpades en checklista som återfinns i bilaga 2. Under besöken uppmärksammades i vissa fall även artiklar som inte fanns med i checklistan.
Dessa artiklar antecknades för det specifika storköket. Gällande begreppet ”engångsförpackningar” inkluderas både större (som för huvudrätter)
och mindre storlekar (som för dressingskoppar).
I första tabellen delas varje verksamhet delas in efter sin kategori, med information om verksamheten och totala antalet portioner per dag.
Artiklarna av plast delas in efter vart de används (vid tillagning, servering eller förvaring). Kolumnen för alternativa material anger vilka artiklar
som finns i annat material än plast och betecknas i så fall med vilken typ av material. Den sista kolumnen är för kommentarer angående köket
som ansågs värda att uppmärksamma.
Den efterföljande tabellen anger vilka olika typer av artiklar som har hittats samt dess fabrikat. För de artiklar där en visuell undersökning inte
räckte kompletterades dessa med sökningar via internet. Källan till dessa webbplatser länkades direkt nedanför tabellen. Om ingen information
gick att tillgå markerades detta med ett bindestreck (”-”).
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Verksamhet

Namn

Produkter av plast

Matlagning
för

Antal
portioner/
dag

Tillagning

Servering

Förvaring/
förslutning

Produkter av andra
material
(g, k, m, p, s eller t)*

Övrigt

Material som inte är plast

Kommentar

Förskola A

förskola,
samt
leverans till
nattisverksa
mhet

ca 160 port
(frukost,
lunch och
mellanmål)

durkslag,
engångshandskar,
mått (små),
plastkantiner,
skärbrädor,
slevar,
slickepottar,
stekspadar, vispar

dricksglas, kåsor, lock
till
uppläggningsporslin,
plastkantiner,
serveringsskål,
spagettislevar

plastfilm,
förvaringslådor,
plastkantiner,
plastpåsar,
återanvända
leverantörsförpack
ningar

Tillagning:
bleck/bunkar/kantiner (m),
bunkar (m), mått (stora), slevar
(m), stekspadar (m), vispar (m).
Servering: bestick (m),
bleck/kantiner (m),
serveringsredskap (m),
skålar/tallrikar (k),
uppläggningsfat/-skålar (k).
Förvaring: bleck/kantiner (m),
formar (k)

Förskola B

förskola,
samt skickar
ut till
tillhörande
verksamhet

ca 180 port
(frukost,
lunch och
mellanmål)

engångshandskar,
tänger, mått
(små),
skärbrädor,
slevar,
slickepottar,
stekspadar

dricksglas,
engångsmuggar,
engångsbestick, lock
till
uppläggningsporslin,
plastkantiner,
serveringsskål,
smörknivar,
spagettislevar,
tillbringare

förvaringslådor,
plastkantiner,
plastfilm,
plastpåsar,
återanvända
leverantörsförpack
ningar

Tillagning:
bleck/bunkar/kantiner (m),
matlagningsformar (k), mått
(stora) (m), slevar (m),
stekspadar (m), ugnsplåtar
(non-stick), vispar (m)
Servering: bestick (m),
bleck/kantiner (m), dricksglas
(g), koppar (k),
serveringsredskap (m),
tallrikar/skålar (k), tillbringare
(m), uppläggningsfat (k, g).
Förvaring: bleck/kantiner (m)
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Plastredskap
används till
ugnsplåtarna
av non-stickmaterial.

Förskola C

förskola

ca 135 port
(frukost,
lunch och
mellanmål)

engångshandskar,
tänger,
skärbrädor,
slevar,
stekspadar, vispar

dricksglas,
engångsmuggar, kåsor,
plastfilm, tillbringare,
plastflaskor

engångsförpacknin
gar,
förvaringslådor,
plastkantiner,
plastfilm,
plastpåsar,
återanvända
leverantörsförpack
ningar

Tillagning:
bleck/bunkar/kantiner (m),
mått (m), slevar (mat), vispar
(m).
Servering: bestick (m), skålar
(g), mat-termosar (m),
muggar/koppar, tallrikar (k),
tillbringare (mg),
uppläggningsfat (m, g).
Förvaring: skålar (g)

Plastredskap
vid tillagning
är enbart för
specialkost.
Livsmedel som
fryses i
plastpåsar
omsluts först i
smörgåspappe
r, samt i
rengjorda
mjölkförpackn
ingar

Grundskola A

grundskola 16, samt
leverans till
annan
förskola

ca 480 port
(frukost,
lunch och
mellanmål)

engångshandskar,
mått (små),
plastkantiner,
skärbrädor,
stekspadar, vispar

dricksglas,
engångsbestick,
engångsmuggar,
spagettislevar,
tillbringare, kåsor,
plastkantiner,
plastfilm

plastkantiner,
plastfilm,
plastpåsar,
återanvända
leverantörsförpack
ningar

Tillagning:
bleck/bunkar/kantiner (m),
mått (större) (m), slevar (m),
stekspadar (m), vispar (m).
Servering: avdelningar för
grönsakslådor, bestick (m),
bleck/kantiner (m),
koppar/muggar (k),
serveringsredskap (m),
skålar/tallrikar (k),
spagettislevar (m),
engångsförpackningar (m).
Förvaring: bleck/kantiner (m)

Plastredskap
används vid
tillagning av
specialkost.
Rester sparas
från ickespecialkost.
Engångsbestic
k används vid
utflykt för
sallader eller
liknande.
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Grundskola B

grundskola
(1-9), fritids
& öppen
verksamhet,
frukost och
matlagning
under lov åt
F-3.

ca 1200
port
(frukost,
lunch och
mellanmål)

engångshandskar,
plastfilm,
skärbrädor,
slevar, vispar

bunkar, dricksglas,
engångsbestick,
engångsmuggar,
plastkantiner,
tillbringare

plastkantiner,
plastfilm,
plastpåsar

Tillagning:
bleck/bunkar/kantiner (m),
mått (m), slevar (m), vispar (m).
Servering: bestick (m),
bleck/kantiner (m), tänger (m),
koppar/muggar (k), tallrikar (k),
tillbringare (g), uppläggningsfat
(m). Förvaring: bleck/kantiner
(m)

Grundskola C

grundskola 16, inkl. fritids

ca 450 port
(frukost,
lunch och
mellanmål)
. Varav ca
100port är
utan fläsk

durkslag,
engångshandskar,
plastkantiner,
skärbrädor,
slevar,
slickepottar,
spagettislevar,
tillbringare

dricksglas,
engångsbestick,
engångsmuggar,
tänger, plastkantiner

förvaringslådor,
plastfilm,
plastkantiner,
plastpåsar

Tillagning:
bleck/bunkar/kantiner (m),
mått (samtliga) (m), slevar (m),
stekspadar (m), vispar (m).
Servering: bestick (m),
bleck/kantiner (m), tänger (m),
kantiner (m), serveringsskålar
(k), slevar (m), tallrikar/skålar
(k), tillbringare (g, m),
uppläggningsfat (m). Förvaring:
bleck/kantiner (m)

Gymnasieskola
A

gymnasium,
matlådor för
personal och
elever på
praktik

ca 700 port
(lunch)

engångshandskar,
tänger, mått
(små),
plastkantiner,
skärbrädor,
slevar,
slickepottar,
stekspadar, vispar

dricksglas,
engångsbestick,
engångsförpackningar,
engångsmuggar,
plastfilm,
plastkantiner,
plastpåsar,
smörknivar,
återanvända
leverantörsförpacknin
gar

plastkantiner,
plastfilm,
plastpåsar

Tillagning:
bleck/bunkar/kantiner (m),
mått(m), slevar (m),
stekspadar (m), vispar (m).
Servering: bestick (m),
bleck/kantiner (m),
slevar/stekspadar/tänger (m),
tallrikar (k). Förvaring:
bleck/kantiner (m)
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engångsbestic
k vid utflykter

Gymnasieskola
B

gymnasium,
matlådor för
personal och
elever på
praktik

ca 1400
port
(lunch)

engångshandskar,
mått (små),
plastkantiner,
skärbrädor,
slevar,
slickepottar,
stekspadar, vispar

dricksglas, tänger,
engångsbestick,
engångsförpackningar,
engångsförpackningar
med
lamineringsfilm, engån
gsmuggar, plastfilm,
plastkantiner,
plastpåsar,
smörknivar,
återanvända
leverantörsförpacknin
gar, tillbringare

engångsförpacknin
gar med
lamineringsfilm,
förvaringslådor (tunnor),
plastkantiner,
plastfilm,
plastpåsar

Tillagning:
bleck/bunkar/kantiner (m),
tänger, slevar, skålar (g),
stekspadar, vispar,
Servering: bestick,
bleck/kantiner (m), slevar,
spagettislevar, tänger, tallrikar,
bestick, kantiner/bleck.
Förvaring: bleck/kantiner (m)

Engångsbestic
k vid utflykter.
Tillbringare
för personal.

Äldreboende A

äldreboende
med
hemtjänst,
även externa
beställningar
åt kommun

ca 350 port
(lunch,
middag), ca
30 st.
frukostpake
t 2ggr/v

durkslag,
engångshandskar,
mått (små),
skärbrädor,
slevar,
spagettislevar,
spritspåsar,
stekspadar

engångsförpackningar,
engångsförpackningar
med lamineringsfilm,
serveringsskålar,
tillbringare

plastfilm,
plastpåsar,
återanvända
leverantörsförpack
ningar

Tillagning:
bleck/bunkar/kantiner (m),
slevar (m), slickepott (s),
stekspadar (m), vispar (m).
Servering: bestick (m),
bleck/kantiner (m), dricksglas
(g), koppar (k), serveringsskålar
(g), tallrikar (k), tillbringare (g),
uppläggningsfat (m). Förvaring:
bleck/kantiner (m)

Slevar och
stekspadar av
plast används
sällan.
Serveringsskål
arna är
portionsvis

Äldreboende B

äldreboende,
hemtjänst,
öppen
restaurang

210 port
(lunch,
middag,
dessert)

bunkar,
engångshandskar,
tänger,
skärbrädor,
slevar,
stekspadar, vispar

engångsförpackningar,
engångsförpackningar
med lamineringsfilm,
plastfilm,
plastkantiner

plastkantiner,
engångsförpacknin
gar med
lamineringsfilm,
plastfilm,
plastpåsar

Tillagning: bleck/kantiner (m),
tänger (m), mått (m), slevar (m),
stekspadar (t, m), vispar (m).
Servering: bestick (m),
dricksglas (g), kannor (g),
koppar (k), tallrikar (k),
uppläggningsfat/-skålar (g, m).
Förvaring: kantiner (m)

Plastredskap
vid tillagning
är enbart för
specialkost

Äldreboende
äldreboende, stål,	
  
ca k210
*	
  P	
  =	
  plast,	
  mB	
  =	
  metall/rostfritt	
  
	
  =	
  kport
eramik,	
  bunkar,
g	
  =	
  glas,	
  t	
  =	
  trä,	
  s	
  =	
  sEngångsförpackningar
ilikon	
  
hemtjänst,
(lunch,
engångshandskar, ,
	
  
öppen
middag,
tänger,
engångsförpackningar
restaurang
dessert)
skärbrädor,
med lamineringsfilm,
slevar,
plastfilm,
stekspadar, vispar plastkantiner
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plastkantiner,
engångsförpacknin
gar med
lamineringsfilm,
plastfilm,
plastpåsar

Tillagning:
bleck/bunkar/kantiner (m),
tänger (m), mått (m), slevar (m,
t), stekspadar (t, m), vispar (m).
Servering: bestick (m),
bleck/kantiner (m), dricksglas
(g), kannor (g), koppar (k),
tallrikar (k), uppläggningsfat/skålar (g, m). Förvaring:
bleck/kantiner (m)

plastredskap
vid tillagning
är enbart för
specialkost

