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Om datummärkning på mat - mjölk i synnerhet 

Vi slänger och häller ut mycket mat i Sverige. Matsvinn orsakar påverkan på miljö, klimat 

och att vi fiskar och slaktar helt i onödan. Maten vi slänger kostar också pengar. Pengar vi 

skulle kunna göra roligare och bättre saker för. Kunskap och medvetenhet behövs för att vi 

tillsammans skall kunna minska onödigt slöseri.  

”Bäst före” 

Bäst före datum handlar inte om hur länge ett livsmedel är säkert, utan till vilket datum 
livsmedlet förväntas behålla sin kvalitet, det vill säga smak, färg, spänstighet mm. Det som 
händer efter bäst före-datum är att kvaliteten så småningom blir sämre. Men maten kan 
fortfarande vara fullt ätbar.  

Livsmedlet är minst hållbart till datumet som anges på förpackningen om det förvarats 
enligt anvisning i obruten förpackning.  Många livsmedel håller betydligt längre, även om 
förpackningen är bruten, om det förvaras i rätt temperatur. Många livsmedel står sig 
betydligt längre då de står kallare än vad förpackningsanvisningen anger.  Lukta och 
smaka. Om mjölken, filen eller äggen luktar och smakar gott kan de ätas utan risk för 
hälsan. Torrvaror klarar sig för det mesta ännu bättre och längre. Livsmedel som passerat 
”bäst före” får säljas. 

”Sista förbrukningsdag” 

Sista förbrukningsdag används på livsmedel som tillverkaren bedömer kan försämras 
snabbt och bli en hälsorisk (t ex färsk kyckling, köttfärs, fisk, skuren sallad, rökt lax osv). 
Det är den sista dag som tillverkaren går i god för att ett livsmedel kan ätas eller drickas 
utan fara för hälsan.  

Läs förvaringsanvisningen! Ofta anges på dessa livsmedel en kallare förvaringstemperatur 
än på varor med ”bäst före”. 

Sista Förbrukningsdag är också den sista dagen som butiken får sälja livsmedlet. Generellt 
skall man vara försiktigare med livsmedel där sista förbrukningsdag passerat än på varor 
med ”bäst före”. 

För personer som är känsliga för bakterien listeria, det vill säga äldre, personer med 
nedsatt immunförsvar och gravida, finns särskilda råd som gäller hållbarhet och vissa 
livsmedel – t ex rökt och gravad fisk, dessertost och skivat pålägg som inte hettas upp 
innan servering. Läs vidare på www.livsmedelsverket.se 
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Om varan har varit frusen 

Ibland händer det att t ex bröd, kaffebröd eller andra livsmedel har legat i frusen innan de 
används. Då gäller naturligtvis inte ”bäst före” eller ”sista förbrukningsdag” längre. Det är 
generellt sett svårare att veta hur lång hållbarhet ett livsmedel då har, men gäller det t ex 
bröd eller mejerivaror så kan brödet användas så länge det smakar gott och inte möglat. 
Bröd kan kanske användas som t ex rostat bröd, varma smörgåsar eller krutonger även om 
det börjar bli lite torrt. 

 

Ett räkneexempel 

Slänger man 2 liter mjölk/fil i veckan per avdelning på vår förskola/vårt boende: 

20 avdelningar á 2 liter mjölk= 20 liter mjölk i veckan  

1 liter mjölk kostar ungefär 8 kr 

20 liter á 8 kr =160 kr per vecka  

52 veckor 160 kr = 8320 kr per år (och detta är bara mjölk) 

Pengar som vi t ex kunde använt till bättre livsmedel, mera frukt eller att köpa mer 

ekologiskt. 

Det är väldigt lätt att tänka att en liter inte spelar så stor roll men många liter tillsammans 

blir stora volymer.  

Om bäst före datum på mjölken/filen/yoghurten har passerat så betyder det inte att den är 
dålig. Du kan alltid följa regeln: om det luktar och smakar bra är det inget fel på mjölken 
och du kan använda den utan risk. 
Ju kallare förvaring, desto längre hållbarhet. Det är inte ovanligt att mjölk står både en och 
två veckor efter att bäst före passerat om den stått i 2-4 grader. 
 


