
Märkning för korrekt hantering  
av köksredskap och utrustning  
För säker och korrekt hantering av köksutrustning finns det lagkrav på att det ska 
 finnas  information på redskapen. Märkningen måste vara ”väl synlig, tydligt läsbar 
och  outplånlig”. Informationen finns vanligtvis på ytterförpackningen. Här hittar du 
 beskrivningar för de vanligaste märkningarna.



MÄRKNING BESKRIVNING

Glas och gaffelsymbolen visar att produkten är säker för kontakt med livsmedel. Produkter med märkningen är  endast 
säkra om de används till det de är avsedda för. Det är en EU-förordning som styr hur märkningen får  användas.

Dessa symboler betyder att produkten är lämplig för rengöring i diskmaskin. Det finns ingen standardiserad 
 märkning vilket gör att märkningens utseende kan skilja sig åt mellan olika produkter. 

Denna symbol står för ”diskmaskinsäker”. Det finns endast på produkter som har testats enligt DIN-standarder.  
Siffran ovanför vattenstrålarna visar det maximala antalet sköljcykler som produkten klarar utan att ta skada.

Dessa symboler informerar om vilka minimi- och maxtemperaturer dina köksredskap kan utsättas för.  
Symbolerna kan variera beroende på tillverkare.

Denna symbol visar hur köldbeständig en produkt är, vilket visar vid vilken minimitemperaturer produkten  
kan användas.

Dessa symboler visar hur värmebeständig en produkt är, upp till vilka maximala temperaturer du kan använda 
 köksredskapen. Ibland visar symbolerna också hur länge ett objekt kan vara i kontakt med den heta stekpannan.

Föremål med snöflingasymbolen är frysresistenta och frostbeständiga. Köksredskap med en snöflingasymbol  
kan förvaras i kylen eller frysen. Men symbolen säger inget om minimitemperaturen.

Föremål med dessa symboler kan användas i mikrovågsugn. Maximal temperatur och uppvärmningsperiod  
anges inte.

Dessa symboler visar att föremålet lämpar sig för användning i ugn.

Föremål med denna symbol får inte värmas utan innehåll i ugnen.

Föremål med denna symbol måste placeras på ett galler i ugnen.

Denna överkorsade ugnsymbol visar att föremålet inte får placeras på en varm kokplatta.

Dessa symboler visar om ett köksredskap är lämpligt för kontakt med sura livsmedel.

Denna symbol visar att föremålet ska diskas med diskmedel före första användningen.

Föremål med denna symbol har en känslig yta. Knivar bör inte användas eftersom de kan skada ytan  
och till exempel göra att beläggningen lossnar.
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