
         PÅLÆG
Pålæg og røget fisk skal opbevares luft-
tæt efter åbning. Når du åbner pakken 
afkortes holdbarheden. F. eks. kan kød-
pålæg holde sig 2-4 dage afhængig af  
varens art (spegepølse og lignende har 
længere holdbarhed). Røget laks og 
hellefisk kan holde sig 2-3 dage, mens 
holdbarheden for gravad laks kun er 
1-2 dage.

På grund af  risiko for vækst af  
listeria bør kød- og fiskepålæg kun 
anvendes indtil sidste anvendelses-
dag.

BRØD 
Kan holde sig, indtil der kommer 
mug på. Er der mug på en skive eller 
del af  brødet, skal hele brødet ud.

        MÆLKEPRODUKTER 
        kan som oftest holde sig længere 
end datomærkningen. Mælkepro-
dukter lugter og smager surt, når de 
bliver for gamle. Du bliver ikke syg af  
at smage på sur mælk eller yoghurt. 
Husk at uhomogeniseret økologisk 
mælk skiller helt naturligt. 

FRUGT 
Brune og bløde pletter kan skæres væk og 
resten af  frugten kan spises. Er der råd 
eller mug kasseres hele frugten.
Læs mere på www. altomkost.dk

ÆG
Kan som oftest holde sig længere end dato- 
mærkningen. Slå ægget ud. Hvis det  
lugter grimt er det for gammelt. 
Eller lav vandtesten: Læg ægget i et 

SIDSTE

Smid altid ud efter 
denne dato

ANVENDELSESDATO
BEDST FØR/

MINDST HOLDBAR TIL

Kan stadig spises, 
hvis den lugter og 

smager fint

Kan det 
STADIG SPISES?

        MADRESTER 
            Kan holde sig i 1-3 dage, hvis 
det er kommet hurtigt på køl. Fx kan 
stegt og kogt kød eller sammenkogte 
retter holde sig 2-3 dage. Tilberedt  
fisk og tilberedte æggeretter 1-2 dage.

GRØNTSAGER
Bløde eller brune pletter skal skæres væk. 
Saftige grønsager fx tomat, skal kas-
seres, hvis der er mug på. På mindre 
vandholdige grønsager, fx gulerødder
og kål, kan du skære den mugne del fra 
og spise resten.



SIDSTE

Smid altid ud efter 
denne dato

ANVENDELSESDATO
BEDST FØR/

MINDST HOLDBAR TIL

Kan stadig spises, 
hvis den lugter og 

smager fint

Kan det 
STADIG SPISES?

BRØD
Kan holde sig, indtil der kommer
mug på. Er der mug på en skive eller 
del af  brødet, skal hele brødet ud.

MADRESTER
Kan holde sig i 1-3 dage, hvis det er 
kommet hurtigt på køl. Fx kan stegt 
og kogt kød eller sammenkogte retter 
holde sig 2-3 dage. Tilberedt  fisk og 
tilberedte æggeretter 1-2 dage.

GRØNTSAGER
Bløde eller brune pletter skal skæres 
væk. Saftige grønsager fx tomat, 
skal kasseres, hvis der er mug på. På 
mindre vandholdige grønsager, fx 
gulerødder og kål, kan du skære den 
mugne del fra og spise resten.

ÆG
Bløde pletter eller brune pletter på 
grøntsager kan skæres væk. Skyl 
grøntsagen efterfølgende. Er der 
mug på, skal hele grøntsagen/pakken 
smides ud.

PÅLÆG
Pålæg og røget fisk skal opbevares 
lufttæt efter åbning. Når du åbner 
pakken afkortes holdbarheden. F. eks. 
kan kødpålæg holde sig 2-4 dage af-
hængig af  varens art (spegepølse og 
lignende har længere holdbarhed). 
Røget laks og hellefisk kan holde sig 
2-3 dage, mens holdbarheden for gra-
vad laks kun er 1-2 dage.

På grund af  risiko for vækst af  
listeria bør kød- og fiskepålæg 
kun anvendes indtil sidste anven-
delsesdag.

MÆLKEPRODUKTER
kan som oftest holde sig længere end 
datomærkningen. Mælkeprodukter 
lugter og smager surt, når de bli-
ver for gamle. Du bliver ikke syg af  
at smage på sur mælk eller yoghurt. 
Husk at uhomogeniseret økologisk 
mælk skiller helt naturligt. 

FRUGT
Brune og bløde pletter kan skæres 
væk og resten af  frugten kan spises. 
Er der råd eller mug kasseres hele 
frugten.
Læs mere på www. altomkost.dk


