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K LOK A VAL

”Det kan vara tryggt att veta att samtliga
produkter i Martin & Serveras sortiment, som
är ämnade för matkontakt, följer svensk och
europeisk lagstiftning och är godkända för
kontakt med livsmedel.”

Guide
för att underlätta
DINA VAL

Magnus Åberg, affärsområdeschef,
restaurangutrustning och non food,
Martin & Servera

I en hälsosam förskole- och skolmiljö är det viktigt med bra
materialval. Att välja rätt produkter till kök och matsal ska
vara enkelt. Vi erbjuder glas, tallrikar och redskap i många
olika material, till exempel glas, plast, porslin, rostfritt och trä.
I den här guiden kan du läsa om olika materials egenskaper.
Vi presenterar också förslag på produkter som genom sin
form och funktion kan underlätta ditt arbete. Vi vill på så
sätt underlätta för skolor och förskolor som vill följa råden
kring Giftfri förskola.
Det kan vara tryggt att veta att samtliga produkter i Martin
& Serveras sortiment, som är ämnade för matkontakt, följer
svensk och europeisk lagstiftning och är godkända för
kontakt med livsmedel.
Hos oss hittar du olika sorters plastprodukter, stekpannor
i lättviktsgjutjärn, bakformar i bleckplåt, förvaringsburkar i
glas, redskap i rostfritt och trä samt skålar i rostfritt och glas.
Vi hoppas att guiden kan vara till hjälp i dina materialval.
Har du frågor eller vill veta mer, kontakta gärna din säljare.

INNEHÅLL
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TALLRIKAR
GLAS & MUGGAR
SERVERING & FÖRVARING
KÖK
PLASTGUIDE

Martin & Serveras
sortiment för
förskolans och
skolans kök och
matsal
• Du beställer
produkterna i den
här broschyren på
samma sätt som
andra varor.
• Vill du veta
mer? Kontakta
gärna Martin &
Serveras kunniga
utrustningssäljare.

Hela sortimentet hittar du även
på martinservera.se.
Har du frågor kring vårt sortiment?
Kontaktuppgifter till våra lokala
säljkontor över hela Sverige
hittar du på martinservera.se/kontakt
Välkommen!

Kontakt med oss:
Följ oss på facebook.com/martinochservera
Följ vår instagram på @martinservera
Mejla oss på info@martinservera.se

BRA ATT VETA

K LOK A VAL

Kan plastprodukter
användas i mikrovågsugn?

Tallrik Progress, se sid 5.

Olika typer av plast klarar olika temperaturer. Risken att
ämnen överförs från plast till livsmedel ökar vid högre
temperaturer.
Se Plastguiden på sidan 11 för mer information om vilka
plastsorter som kan användas i mikrovågsugn.

FRI FRÅN BISFENOL A.
Alla produkter i den
här broschyren är fria
från bisfenol A.

Vad är bisfenol A?
Bisfenol A används vid tillverkning av polykarbonat- och
epoxiplaster. Polykarbonat (PC) är en tålig plast som
används i tallrikar, glas, tillbringare, skålar och kantiner.
Epoxiplaster används på insidan av livsmedelsförpackningar, till exempel konservburkar.
Bisfenol A är ett hormonpåverkande ämne som kan
påverka människans fortplantningsförmåga. Bisfenol A
kan överföras till livsmedel men enligt Livsmedelsverket
och EFSA (den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) är mängderna så små att de inte innebär någon
hälsorisk. Däremot är det inte längre tillåtet att sälja
nappflaskor av polykarbonat eller förpackningar med lack
och ytskikt som innehåller bisfenol A avsedda för barn
under tre års ålder.
Vill du undvika bisfenol A så ska du inte välja
produkter i polykarbonat. Alla andra plastsorter i
Martin & Serveras sortiment uppfyller kriterierna för
Giftfri förskola.
Källa: Livsmedelsverket

Vad innebär
glas/gaffelsymbolen?
Symbolen visar att produkten är avsedd för kontakt med
livsmedel. Glas/gaffel-symbolen används på produkter där
det inte är uppenbart att de är avsedda för att vara i
kontakt med livsmedel.
På produkter som är uppenbart avsedda för kontakt
med livsmedel är det frivilligt att använda symbolen.
Därför finns symbolen inte på vissa produkter eftersom
deras användningsområde är uppenbart.
Hela sortimentet hittar du på martinservera.se

Vad
betyder
siffran
och
triangeln?
I botten på plastprodukter finns en triangel med en siffra
i. Siffran är en återvinningskod som används för att
identifiera vilket material en produkt främst är gjord av,
för att förenkla sortering vid återvinning.

Läs mer på martinservera.se
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TALLRIKAR

K LOK A VAL

Vårt sortiment:
Tallrikar
Här hittar du förslag på hållbara och tåliga tallrikar.
De finns i olika utföranden som underlättar både
hanteringen i köket och själva matserveringen,
till exempel med inbyggd kostcirkel. Tallrikarna
är noga utvalda för att de genom design och
materialval passar bra på skola och förskola.

ALLA TALLRIKAR
I OPALGLAS TÅL
MIKROVÅGSUGN!

Material: Opalglas
Opalglas är ett mycket starkt, hållbart och
lätt material. Det tål maskindisk och mikrovågsugn. Till utseendet är det mycket likt vitt
porslin, även om ytfinishen är lite blankare.
Om en opalprodukt råkar gå sönder blir det
oftast många små skärvor.

Trianon

839126 TRIANON TALLRIK, FLAT 246 mm

En serie klassiska tallrikar.
844365

TALLRIK, FLAT 196 mm

839126

TALLRIK, FLAT 246 mm

844357

TALLRIK, DJUP 226 mm

Stairo
En serie tallrikar med vinklat brätte.
816991

TALLRIK, FLAT 190 mm

816025

TALLRIK, FLAT 235 mm

816165

TALLRIK, DJUP 235 mm

VINKLAT BRÄTTE GÖR
DET ENKLARE FÖR SMÅ
BARN ATT ÄTA.

Evolution
En serie släta tallrikar med platt brätte.
846667

TALLRIK, FLAT 195 mm

841999

TALLRIK, FLAT 240 mm

842005

TALLRIK, DJUP 230 mm

816991 STAIRO TALLRIK, FLAT 190 mm

SLÄT TALLRIK MED
PLATT BRÄTTE.

842005 EVOLUTION TALLRIK, DJUP 230 mm
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Läs mer på martinservera.se

816165 STAIRO TALLRIK, DJUP 235 mm

TALLRIKAR

K LOK A VAL

Material: Tritan

Material: Rostfritt

Tritan är ett tåligt plastmaterial.
Det är hårt samt slagtåligt. Tål
maskindisk. Rekommenderas
inte för mikrovågsugn.

Rostfria tallrikar är tåliga, behändiga och
de är lätta att hantera. Observera dock att
rostfria tallrikar slamrar lite mer och att
ljudnivån i kök och matsal kan höjas
något. Tål maskindisk.

937516 TALLRIK, VIT, FLAT 240 mm

ROSTFRITT
ÄR MER
ELLER MINDRE
OUTSLITLIGT.
846725 TALLRIK, FLAT H20 mm, D205 mm

902817 TALLRIK KOSTCIRKEL 240 mm

937599 TALLRIK, GRANIT, DJUP 180 mm
846758 TALLRIK, DJUP H35 mm, D205 mm

Progress
En serie reptåliga tallrikar.

Rostfritt

937516

TALLRIK, VIT, FLAT 240 mm

902817

TALLRIK KOSTCIRKEL, FLAT 240 mm

937581

TALLRIK, GRANIT, FLAT 180 mm

846725

TALLRIK, FLAT H20 mm, D205 mm

937599

TALLRIK, GRANIT, DJUP 180 mm

846733

TALLRIK, FLAT H20 mm, D245 mm

937540

TALLRIK, GRANIT, DJUP 240 mm

846758

TALLRIK, DJUP H35 mm, D205 mm

En serie enkla, tidlösa tallrikar.

Material: Melamin

Material: ABS

Melaminplast är ett mycket hårt och
tåligt material. Tål maskindisk.
Rekommenderas inte för
mikrovågsugn.

ABS är en plast som används i många
vardagsprodukter. Slagtålig och stark
med högglansig yta. Inget slammer,
lätt att hantera. Tål maskindisk. Kan
även användas i mikrovågsugn.

292581 TALLRIK, FLAT 195 mm

LÄTT VIKT!
TÅL MIKROVÅGSUGN!

Tallrikar
En serie tallrikar med
funktionell design.
292581

TALLRIK, FLAT 195 mm

292599

TALLRIK, FLAT 230 mm

292615

TALLRIK, DJUP 210 mm
292615 TALLRIK, DJUP 210 mm

Hela sortimentet hittar du på martinservera.se

834341 TALLRIK, BARN grön

Läs mer på martinservera.se
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GLAS
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Vårt sortiment:
Glas & muggar

839340
843565

Hos oss kan du välja mellan glas och muggar i många
olika material och utföranden. Här är några exempel på
glas och muggar som passar extra bra för förskolor och
skolor tack vare praktisk design och tåliga material.

Material: Tritan

Progress

Tritan är ett tåligt plastmaterial. Det är
hårt och slagtåligt. Tål maskindisk.
Rekommenderas inte för mikrovågsugn.

Detta är ett avsmalnande glas, anpassat
för de allra minsta. Tåligt och stapelbart.

846881

846899

839340

GLAS TRANSPARENT, 24 cl

843565

GLAS LJUSBLÅ, 24 cl

839167

GLAS TRANSPARENT, 28 cl

812842

GLAS, 28 cl

812842
839167

Frost
Snygga och praktiska i frostig design.
846881

GLAS TRANSPARENT FROST, 17 cl

846899

GLAS FROST BLÅ, 17 cl

Material: SAN
SAN är en förkortning av styrolacrylnitril.
Materialet är slagtåligt, starkt och reptåligt.
Tål maskindisk. Kan även användas i
mikrovågsugn.

Newport
En serie stapelbara glas i klassisk
design.
821256

GLAS, 19 cl

820860

GLAS, 23 cl

842153

GLAS, 27,5 cl

990002

820860

Hanna
Ett lätthanterligt, stapelbart och
greppvänligt glas.
990002
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Läs mer på martinservera.se

GLAS TRANSPARENT, 25 cl

MUGGAR

K LOK A VAL

Material: Tritan

Progress

Tritan är ett tåligt plastmaterial. Det är
hårt och slagtåligt. Tål maskindisk.
Rekommenderas inte för mikrovågsugn.

LOCKET PASSAR ALLA
MUGGAR, 30 CL.

En serie snygga, praktiska och enkla
muggar för små och lite större barn.
812859

MUGG, TVÅ HANDTAG, 30 cl, utan lock

846824

MUGG GRANIT, ETT HANDTAG, 30 cl

846832

MUGG SVART, ETT HANDTAG, 30 cl

812867

LOCK TILL MUGG, 30 cl

KÖP MUGGEN FÖR SIG OCH
LOCKET FÖR SIG. MILJÖSMART!

Locket är gjort av polypropen och passar
alla muggar i 30 cl, läs mer om materialet
på sidan 11.

Dolly

BRED STADIG BOTTEN
OCH TVÅ GREPPVÄNLIGA
HANDTAG.

Lätt att hantera och tålig.
889550

PLASTMUGG, TVÅ HANDTAG, 25 cl, utan lock

889592

PIPLOCK TILL PLASTMUGG, 25 cl

Material: SAN
SAN är en förkortning av styrolacrylnitril.
Materialet är slagtåligt, starkt och reptåligt.
Tål maskindisk. Kan även användas i
mikrovågsugn.

Muggar
Greppvänliga, stapelbara
och stabila muggar i
klassisk design.
892943

MUGG VIT, 20 cl

293050

MUGG VIT, 30 cl

889576

MUGG VIT, 30 cl

Hela sortimentet hittar du på martinservera.se

892943

20 CL

889576

30 CL

293050

30 CL

STABILA, LÄTTA
MUGGAR SOM
PASSAR BÅDE TILL
VARM OCH KALL
DRYCK.

Läs mer på martinservera.se
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SERVERING
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Vårt sortiment:
Servering & förvaring
Kloka materialval handlar alltid om att ta hänsyn till många olika
faktorer. Hos oss kan du välja mellan olika sorters tillbringare,
formar och skålar. Det ska vara enkelt att hitta det som passar
just din verksamhet bäst.

Material: Tritan
Tillbringarna är gjorda i tritan, som är ett
tåligt plastmaterial. Det är hårt och samtidigt
slagtåligt. Tål maskindisk. Rekommenderas
inte för mikrovågsugn.
846915

846907

Tillbringare
Stapelbara kannor med greppvänliga
handtag och väl fungerande
upphällningspip.
846915

TILLBRINGARE FROST, 0,5 l

846949

LOCK TILL TILLBRINGARE FROST, Blå, 0,5 l

846907

TILLBRINGARE FROST, 1 l

846931

LOCK TILL TILLBRINGARE FROST, Blå, 1 l

814988

TILLBRINGARE PROGRESS 1,4 l

861476

LOCK TILL TILLBRINGARE PROGRESS 1,4 l

LÄTT ATT
HANTERA!

846949

861476

Locken är gjorda
av polypropen,
läs mer på sidan 11.

814988

STAPELBAR!

Progress
Tidlöst snygga och funktionella
serveringsskålar.
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834580

SKÅL TRANSPARENT, 10 cl

834598

SKÅL TRANSPARENT, 30 cl

814996

SKÅL TRANSPARENT, 80 cl

815001

SKÅL TRANSPARENT, 1,5 l

815019

SKÅL TRANSPARENT, 3 l

Läs mer på martinservera.se

Fler produkter i serien Progress hittar du
i vår e-handel eller via din säljare.

FÖRVARING

K LOK A VAL

Material: Glas
Glasformarna tål både kyla och värme, -40°
till +300°. Med andra ord kan du tillaga i ugn,
låta svalna och därefter lägga formen i frysen.
Tål maskindisk. Kan även användas i
mikrovågsugn.

UGNSFAST!
TÅL ÄVEN MIKROVÅGSUGN!

Formar O Cuisine
Perfekta förvaringsformar i tåligt glas.
836767

FORM L170xB100xH50 mm, 40 cl

836775

FORM L230xB150xH60 mm, 1 l

836783

FORM L280xB200xH80 mm, 2,5 l

KLARAR BÅDE KYLA
OCH VÄRME!

Locket är gjort av HDPE-plast
och kan inte användas i ugn.
Läs mer på sidan 11.

Material: Rostfritt
Rostfria skålar är tåliga, behändiga och de
är lätta att hantera. Tål maskindisk.

KAN ANVÄNDAS BÅDE FÖR
FÖRVARING OCH TILLAGNING!

LÄTTA ATT HANTERA!

Destino
Tidlöst moderna och praktiska.
923904

SKÅL MED LOCK D200 mm, 2,5 l

923912

SKÅL MED LOCK D240 mm, 4 l

923920

SKÅL MED LOCK D260 mm, 5,5 l

923938

SKÅL MED LOCK D300 mm, 7 l

Trygga materialval
Martin & Servera har en hel avdelning
som arbetar med kvalitet, matsäkerhet
och hållbarhet.
– Det kan vara tryggt att veta att samtliga
produkter i Martin & Serveras sortiment, som
är ämnade för matkontakt, följer svensk och
europeisk lagstiftning och är godkända för
kontakt med livsmedel. Det gäller givetvis även
våra plastprodukter, säger Cathrine.
– Vid upphandlingar är vi ofta rådgivande
och ser över sortimentet tillsammans med våra
kollegor på Sortiment & Inköp för att möta

Hela sortimentet hittar du på martinservera.se

Locket är gjort av
polypropen, läs
mer på sidan 11.

kundernas önskemål. Vi uppskattar att ha en
dialog med våra kunder, det underlättar både vårt
och deras arbete.
– De val man gör leder ofta vidare till andra
frågor. Man kanske behöver byta till bord med
dämpad yta i serveringen, eftersom ljudnivån kan
öka något med tallrikar i till exempel opalglas,
säger Cathrine.
– Och gjutjärnspannor är lite tyngre för
kökspersonalen att hantera, vilket kan bli
en ergonomisk fråga. Det är viktigt att tänka
på att valet av produkter kan leda till en rad
beteendeförändringar i både kök och servering.
– Vi hjälper gärna våra kunder att hitta rätt bland
materialen.

Cathrine Westerlind,
hållbarhets- och kvalitets
säkringsansvarig
restaurangutrustning
och nonfood,
Martin & Servera

Läs mer på martinservera.se
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KÖK

K LOK A VAL

Vårt sortiment:
Kök
Nonstickbeläggningar innehåller högfluorerade ämnen
som är mycket svårnedbrytbara för miljön och ackumuleras i djur och människor. I köket kan du därför med
fördel välja stekpannor i lättviktsgjutjärn eller
kolstål och bakformar i bleckplåt.
PASSAR ALLA TYPER
AV SPISAR!

Material:
Lättviktsgjutjärn
Ett bra alternativ till stekpannor med
nonstick-beläggning är stekpannor i
lättviktsgjutjärn.

PLATT HANDTAG I STÅL.

833665

STEKPANNA GJUTJÄRN D240 mm

899773

STEKPANNA GJUTJÄRN D280 mm

899781

STEKPANNA GJUTJÄRN D300 mm

Material: Kolstål
En lätt stekpanna gjord i kolstål som
har lång hållbarhet. En instekt panna
i kolstål fungerar lika bra som en
gjutjärnspanna smakmässigt och en
stekpanna med nonstick-beläggning
stekmässigt.
348540

STEKPANNA KOLSTÅL D260 mm

348375

STEKPANNA KOLSTÅL D280 mm

809418

SPRINGFORM D180 mm, H70 mm

809400

SPRINGFORM D260 mm, H70 mm

809889

SPRINGFORM D280 mm, H70 mm

Material: Bleckplåt
Ett bra alternativ till bakformar med nonstick-beläggning är bakformar i bleckplåt.
Tål inte maskindisk.
809780

BAKFORM 250x110x70 mm, 1,5 l

809574

BAKFORM 300x115x75 mm, 1,8 l

LÅNG HÅLLBARHET!
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Plastguide
Här nedan kan du se vilka olika plastsorter som finns, vilka egenskaper
och användningsområden de har.

Läs mer om återvinningssymbolen på sidan 3.

Namn/
förkortning

Siffra i återvinningssymbol

Utseende

Egenskaper

Används bl a till

Temperaturgränser*

Mikrovågsugn*

Bisfenol A

Akrylnitril-butadienstyren/ ABS
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Högglansig yta

Slagtålig och stark

Kylskåpsinredning,
handtag

-40°C – +70°C

Ja

Nej

Hög densitet
polyeten/ HDPE

2

Halvgenomskinlig

Styvare och hårdare
än LDPE, annars
liknande.

Skärbrädor, påsar

-40°C – +75°C

Ja

Nej

Låg densitet
polyeten/ LDPE

4

Klar eller färgad

Mjuk och seg plast
som ej tar åt sig lukt,
kemikaliebeständig.

Påsar

-40°C – +75°C

Nej

Nej

Melamin/ MF

7

Färgad

Hård, reptålig, kan
spricka om det
tappas.

Tallrikar, muggar,
fat, bufféprodukter

-30°C – +70°C

Nej

Nej

Polymjölksyra/ PLA

7

Klar

Bioplast av växtstärkelse, komposterbar.

Kall mat och
dryck

-20°C – +40°C

Nej

Nej

Polyamid/ PA

7

Färgad

Seg och slitstark. Tål
höga temperaturer.

Stekredskap

Upp till 260°C

Nej

Nej

Polyetentereftalat/
PET

1

Klar

Seg och slagtålig

Glas, matförpackningar (engångs)

-40°C – +70°C

Nej

Nej

Amorf
polyetentereftalat/
A-PET

1

Glasklar

Seg och slagtålig

Kall mat

-40°C – +70°C

Nej

Nej

Kristallin
polyetentereftalat/
C-PET

1

Klar

Seg och slagtålig

Ugnsformar

-40°C – +220°C

Ja

Nej

Polykarbonat/ PC

7

Glasklar

Exceptionell hållbarhet, slag- och
reptålig samt UVbeständig.

Glas, tallrikar,
skålar, tillbringare,
kantiner

-60°C – +130°C

Ja

Ja

Polypropen/ PP

5

Halvgenomskinlig
eller färgad

Seg och slagtålig.

Förvaring,
skärbrädor, glas,
skålar

-40°C – +120°C

Ja

Nej

Polystyren/ PS

6

Glasklar

Hård, kan spricka
om det tappas.

Skålar, tillbringare

Upp till 75°C

Nej

Nej

Polyvinylklorid/ PVC

3

Klar

Seg

Film, handskar

-40°C – +80°C

Nej

Nej

Styrolakrylnitril/ SAN

7

Glasklar

Slagtålig, stark och
reptålig

Glas, skålar,
tillbringare

-40°C – +90°C

Ja

Nej

Tritan/ PCTG

7

Glasklar

Hård och slagtålig

Glas, tallrikar,
skålar, tillbringare

-40°C – +90°C

Nej

Nej

* Angivet är ungefärlig och generell information. Temperaturgränser och lämplighet för mikrovågsugn varierar
mellan olika produktgrupper och producenter. Utgå alltid från vad som anges på specifik produkt.

Läs mer på martinservera.se
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Martin & Servera har ett stort och
brett utbud av köks- och serveringsprodukter i olika material.
Letar du efter något speciellt eller
behöver hjälp att välja? Fråga din
utrustningssäljare efter tips och
råd. Vi hjälper gärna till!
Läs mer på martinservera.se.

Kontaktuppgifter till våra lokala säljkontor över
hela Sverige hittar du på martinservera.se/kontakt.
Välkommen!

