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Från augusti 2017 har Stockholms stad avtal med Martin&Servera för kök- och 
serveringsutrustning. Handskar, plastfilm och engångsartiklar finns i stället i avtalet med 
förbrukningsartiklar, papper och plast: delområde 1 engångsmaterial, Onemed är stadens 
upphandlade leverantör för dessa artiklar (2019).  
 
Kemikaliecentrum har varit med i upphandlingsprocesserna men det finns ändå mer eller mindre 
kemikaliesmarta val att göra i sortimenten. Det finns även möjlighet att ändra på sortimentet 
några gånger per år så hör gärna av er om ni har önskemål på sortimentet så ska vi göra vårt 
bästa för att förändra till det bättre. De artikelnummer som anges nedan hänvisar till stadens 
upphandlade sortiment men fungerar även ifall fristående verksamheter vill handla från stadens 
leverantörer.  
 
Det här dokumentet omfattar inte maten som serveras, det är bra att öka andelen ekologisk och 
vegetarisk mat, om detta finns information från andra delar av miljöförvaltningen än 
kemikaliecentrum nämligen här: Klimatsmart mat. Kemikaliesmart och klimatsmart är två 
ganska lika ord med olika innebörd även om de på vissa sätt hänger ihop och råden från båda 
överlappar, exempelvis åtgärden om att öka andelen ekologisk mat.  
 
Nedan finns några saker att tänka på angående köksutrustningen. 
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Kassera alltid kastruller, stekpannor, bakformar och kantiner med skadad non-stick-/ 
teflonbeläggning. 
 

 
Undvik non-stick (till exempel Teflon). Välj kastruller, grytor och stekpannor i rostfritt stål eller 
gjutjärn. Det finns numer även stekpannor i s.k. lättviktsgjutjärn. Det finns också stekpannor i 
kolstål och andra med keramisk beläggning. Keramiska beläggningar är ibland fria från 
perfluorerade ämnen och är då ett bra alternativ men ibland innehåller även beläggningar som 
benämns ”keramiska” högfluorerade ämnen (”PFAS”, samma sorts ämnen som används i teflon 
och liknande ”non-stick”). Gällande alla alternativen till ”non stick” med Teflon och andra 
högfluorerade ämnen (PFAS) så behövs det lite mer fett i matlagningen för att det inte ska 
bränna fast, även om en väl instekt och rätt hanterad kolståls- eller gjutjärnspanna kan användas 
med relativt liten fettmängd. 
 

Välj ugns- och bakformar, plåtar, kantiner (t.ex. 881581, 881482) och uppläggningsskålar i 
första hand i rostfritt stål eller glas och porslin för skålar och formar, och i sista hand aluminium 
(för bakformar). Det finns även keramiska beläggningar, vissa är fria från högfluorerade ämnen 
medan andra innehåller sådana. Plåtar till hushållsugn är ofta belagda med keramisk yta. 
Använd inte plastfolie under kantinlocket, använd istället lock som sluter tätt, t.ex. 802553.  
Undvik plast, silikon och non-stick (till exempel Teflon och andra fluorerade beläggningar). 
Plastkantinerna i sortimentet är av polykarbonat som tillverkas från BPA, detta ska justeras av 
Martin och Servera under avtalstiden, så att det finns kantiner i Tritan, som är ett bättre val.  
 

 
Välj papper som inte är behandlat med högfluorerade ämnen. Miljömärkta produkter och de som 
listas här (de som finns i det upphandlade sortimentet) innehåller inte dessa ämnen. 
 

 Bakplåtspapper: 1012704, 414058  och 413766 
 Muffinsformar: 1109873 

 
Välj skärbrädor i trä samt slevar, stekspadar mm i rostfritt stål eller trä, undvik plast. Detta är 
avstämt med inspektörerna på Miljöförvaltningen och det går enligt dem lika bra med trä i 
köken, det som gäller är att följa hygienreglerna och byta ut materialet om det blivit slitet, 
alternativt slipa av den slitna ytan om det är en tjock skärbräda, d.v.s samma regler som för 
plastartiklar. 
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Välj muggar, glas och tillbringare i glas, porslin eller rostfritt, undvik plast, speciellt 
polykarbonat (PC) och polystyren (PS). Tänk särskilt till vid köp av pip-muggar som de minsta 
barnen använder, undvik polykarbonat, och använd vanliga glas till alla barn som kan dricka ur 
dem (en 1,5-2 åring kan oftast klara av det bra, bara hen får försöka). 
 

 Pipmugg (812859) gjord av Tritan eller polypropen (PP) (Det finns fortfarande lite 
frågor kring tritan, men med den sparsamma information vi har i dagsläget så är den 
bättre än polykarbonat.), lock i polypropen (PP, 812867). 

 Dricksglas i härdat glas (små, 16cl: 908517, större: 895110, 895086 och 931360). 
 Mugg i vitt glas (Trianon): 932855 
 Tillbringare finns i olika storlekar, t.ex. 820183 1L i glas eller 913251 rostfri 9dl 

 

Många förskolor använder tallrikar i glas (opakt glas = vita tallrikar) och tycker att det fungerar 
mycket bra utan kross och skrammel, de är inte heller särskilt mycket tyngre än plasttallrikar. 
Stairo kostar några kronor mer än Trianon, några förskolor har tyckt att Stairo har bättre form, 
som passar barnen, det är ingen kemikaliemässig skillnad i materialet: 
 
Välj gärna följande tallrikar, artikelnummer: 

 844365 (Trianon assiett ca 20cm) 
 839126 (Trianon tallrik ca 25cm) 
 844357 (Trianon djup tallrik ca 23cm) 
 816991 (Stairo assiett 19cm) 
 816025 (Stairo tallrik ca 23cm) 
 816165 (Stairo tallrik djup ca 23cm) 

 
Rostfria tallrikar och bambubaserade tallrikar finns inte i det upphandlade sortimentet. Rostfria 
tallrikar finns hos Martin&Servera men inte i stadens sortiment i dagsläget.  
Bambubaserat material har visat sig läcka mer ämnen till maten än plast i studier som 
Livsmedelsverket har gjort. Eftersom det är oklart vad för ämnen det är som läcker så är det 
omöjligt att säga om det materialet kan vara bättre än vanlig plast. Det är bindemedlet som håller 
samman bambufibrerna i materialet som är problematiskt, ibland är det melamin som används 
och då är det alltså troligtvis bättre med tallrikar i ren melamin eftersom de visat sig läcka 
mindre till maten. Glastallrikarna som nämns ovan är det bästa valet kemikaliemässigt sett. 
 

Välj gärna glas och rostfritt: 
 Serveringsskedar: t.ex. 912832 och 913426 
 Rostfria kantiner: t.ex. 881573 och 881706 med lock 802603 
 Rostfritt durkslag: 890996  
 Rostfri bunke, t.ex. 820092 och 890905 (sök på ”rostfri bunke” för fler sorter) 
 Skålar av glas, t.ex. 895482 (sök på 895 så kommer flera skålar upp) 
 Matlådor av glas, t.ex. artikelnummer 836775 
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Engångsmaterial är nu upphandlat för att vara gjort av förnyelsebart material, trä, papper och 
PLA-plast förekommer nu i sortimentet och fossil plast är i stort sett utfasad när det gäller, 
engångsbestick, muggar, plastglas och tallrikar. Se t.ex. artikelnummer 1109877, 1109983, 
1012341, 1109970, 1014730, 1109881 och 209562. 
 

 

 
Välj plastfilm av polyeten (PE), undvik plastfilm av vinyl (PVC, innehåller mjukgörare) även 
om den fastnar lite bättre. 
 

 1109870  (Köksfolie PE-plast) 
 

 
Välj handskar i Nitril eller polyeten, undvik vinyl (PVC med mjukgörare) och latex (allergi). De 
i nitril är färgade, titta efter de som är blå eller limegröna och benämns med nitril i 
artikelnamnet. De gröna är fria från acceleratorer vilket är kostnadsdrivande men ska vara extra 
säkra med avseende på allergier, allergena ämnen är minimerade i dessa. De blåa är därför 
billigare. 
 

 Blå nitrilhandskar: 296601 (Small), 296602 (Medium), 296603 (Large)  
 Limegröna nitrilhandskar: 1004094-1004097 (small-XL) 

 
 
Hör gärna av er till oss på Kemikaliecentrum om det uppkommer frågor när inköp av 
köksprodukter ska göras, eller om du har förslag på artiklar som behöver finnas med i det här 
dokumentet. kemikaliecentrum@stockholm.se 
 
Senast uppdaterad 2019-10-25 


