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Viktig information ang. jordnötter, nötter och mandel 
inom skola, förskola och fritidshem! 
 

 Östra Göinge kommun har sedan en längre tid haft som policy att det inte får 
förekomma jordnötter, nötter eller mandel i de måltider som serveras inom 
kommunens verksamheter. Anledningen till detta är att dessa livsmedel orsakar 
hälften av alla allvarliga allergiska reaktioner 

  
  De allvarliga allergiska reaktionerna kan vara livshotande. 

Mandel kan ge allergiska reaktioner, men ger vanligen inte lika allvarliga reaktioner som 

nötter och jordnötter. Mandel kan dock lätt förväxlas med nötter. Det har också hänt att 

jordnötter felaktigt deklarerats som mandel på innehållsdeklarationer. Därför ska 

mandel också uteslutas. Framför allt har jordnötsallergi blivit allt vanligare, debuterat i 

tidigare åldrar och orsakat allt svårare reaktioner. 

 
Det finns tillfällen i skolmiljö där aktiviteter innefattar ätande och fika. Personalen fikar 

oftare i utrymmen där barnen ska vistas och redskap som t ex skärbrädor används 

gemensamt. Därför är det också viktigt att tänka på vad som serveras i skolans lokaler 

utanför skoltid. Det krävs mycket små mängder för att orsaka en allvarlig reaktion. 

 
Viktigt att följa policyn 

Det är mycket viktigt att denna policy följs inom alla verksamheter och 

lokaler inom skola, förskola och fritidshem. Gäller alltså inte bara i 

matsalarna utan även exempelvis i klassrum, fritidshem, personalrum, 

hemkunskap och skolcafeteria mm. Det är viktigt att vid inköp av livsmedel noga 

kontrollera ingrediensförteckningen och se till att allt är fritt från jordnötter, mandel och 

nötter. Östra Göinge kommuns Allergikommitté uppmanar alla att följa dessa riktlinjer! 
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