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Stekpannan som dödar djur i köket 
 

 

Den här rubriken låter kanske både skrämmande och användbar, främst om det 

handlar om ohyra som man inte vill ha omkring sig i köket. Men tyvärr finns det 

stekpannor på marknaden som avger så starka gaser, från den beläggning som 

finns i dem, att till och med så stora djur som burfåglar kan dö om stekpannan 

hettas upp för mycket och om fågelburen står i köket. 

 

Vilken stekpanna ska jag välja? 
Flera stekpannor som säljs i Sverige idag är tillverkade i länder där man till 

största del använder gasspis. På gasspisar fungerar en tunn och lätt stekpanna 

bra. Har man däremot elspis, behövs en stekpanna med lite tjockare botten för 

att få jämnare värme. 

Det kommer hela tiden nya fantastiska stekpannor av titan, gjutjärn, aluminium, 

rostfritt stål, glas och en rad andra material. Eftersom det rostfria stålet inte leder 

värme särskilt bra är just dessa pannor ofta utrustade med s.k. sandwich-sula 

d.v.s. botten består av flera lager med rostfritt stål och aluminium varvat i lager. 

Detta för att aluminium på ett effektivt sätt sprider värmen jämnare i kärlet och 

förhindrar att maten bränns. Dessutom får panna en betydligt stabilare stomme 

vilket passar bättre på spisplattan. Gjutjärnspannor däremot behöver inte någon 

extra sula utan sprider värmen effektivt även upp i kanterna. 

 

Nu är det väl främst insidan på pannan, där man steker maten, som är problemet. 

Vad ska man välja? Ett tag var det mycket populärt med tunna stekpannor med 

teflonbeläggning på insidan. Teflon uppfanns 1938 av Roy J. Plunkett som då 

jobbade för det stora företaget DuPont. Kommersiella produkter med teflon-

beläggning kom i mitten av 1940-talet, men blev allmänt känt i Sverige först 

från 1960-talet. Ämnet heter egentligen polytetrafluoreten (PTFE) och är en 

fluorplast med fysiska egenskaper som gör den mycket hal. Detta gör att maten 

inte fastnar. Teflon framställs och marknadsförs också av andra firmor under 

namn som Dyneon, Hostaflon, Heydeflon, Ekafluvin, Fluon, Algoflon, Polyflon 

och Gore-Tex. 

Dupont har stämts av ett stort antal personer som hävdar att de inte fått 

tillräcklig information om riskerna med kemikalier relaterade till Teflon. Mest 

uppmärksammad är PFOA (perfluorooctanoic acid), en kemikalie som används i 

tillverkningen av Teflon och som klassificeras som sannolikt cancerframkall-

ande.  

PFOA är i princip onedbrytbart i naturen och har hittats i varierande nivåer i 

människor över hela jorden. Ämnet har en halveringstid på drygt fyra år vilket 

gör det extremt farligt. 

Livsmedelverket skriver på sin hemsida att teflonet inte släpper från pannan så 

det är ingen risk att använda teflon. Men det räcker ju att titta på en teflonpanna 



som har några år på nacken så förstår man nog att det är ytterligare ett område 

som Livsmedelverket inte har koll på.   

Har du en teflonpanna hemma är det nog läge att göra sig av med den och var 

noga med att inte några av dessa beläggningar som nämns ovan finns i 

nyinköpta stekpannor. 

 

Nu tillbaka till burfåglarna 
Fick för ett tag sedan ett brev från en av mina nyhetsbrevsläsare där han skrev 

om ett möte med en säljare i en butik som berättat att Tefals stekpannor med 

non-stick beläggning kan avge gaser, om de värmdes upp för snabbt och för 

mycket, som var giftiga. Gaserna skulle vara så giftiga att de till och med kunde 

ta livet av burfåglar som fanns i köket. För att detta inte ska ske måste 

stekpannan värmas mycket långsammare än vad konsumenterna normalt gör. 

Dessutom fanns det ingen varnig med när man köper pannan.  

Detta lät både oroande och konstigt, så efter mycket letande kunde vi läsa om 

detta på Tefals hemsida www.tefal.se under kundtjänst och sedan bruksanvis-

ningar. Där får man en lång lista med produkter och väljer man där tefal 

kommer det upp två alternativ: Tefal kokkärl, aluminium(25 KB) och Tefal 

kokkärl - stainless steel(39 KB). Välj det först och klicka på öppna. Den 

bruksanvisningen som då kommer upp är så liten att den är helt oläslig. Men 

undersöker man noga, finns ett plus och ett minus längst ner där man kan 

förstora och förminska texten. Efter ett par tryck på plus blir texten läslig och 

längst ner kan man på flera språk läsa om att stekpannan är farlig för mindre 

djur. Om röken är farlig för djur, är den ju självklart även farlig för oss 

människor och då främst om man lider av astma, KOL eller andra 

lungsjukdomar.  

Genom att skriva detta på sin hemsida, så är företaget säkrat om något skulle 

hända. De kan bara säga att det finns information under bruksanvisning på vår 

hemsida och har du inte läst den får du skylla dig själv, man ska alltid läsa 

bruksanvisningen. Tyvärr finns det många liknande oseriösa företag, men det 

värsta är att de tar hjälp av populära trovärdiga personer för sin marknadsföring. 

Tefal har lyckats få ”Den nakne kocken” Jamie Oliver att ställa upp som 

frontfigur för en del av sina stekpannor. 

 

Använd den hedliga gamla gjutjärnspannan i stället. 

Försök att hitta en gjutjärns-, eller titanpanna utan beläggning eller kanske en 

traktörpanna av glas för lite lägre temperaturer. Stålpannor utan beläggning 

finns också, men ofta lämpar sig dessa bättre för gasspis. En bra stekpanna är 

ganska dyr, men om man tänker på sin egen hälsa och hur många gånger den 

kommer att användas så är 600-900 kr egentligen inget att snåla på. 

Några bra märken när det gäller gjutjärnspannor är Skeppshult, Ronneby bruk, 

Anders & Petter Grythyttan, Hackman Rotisser Gjutjärn samt franska Staub och 

Le Gourmet. Kolla bara noga så din panna inte har någon beläggning som t.ex. 

non-stick. 

Det är viktigt att smörja in sin gjutjärnspanna noga gärna ett par gånger innan 

man använder den första gången. Häll rejält med olja i pannan. Det måste täcka 

hela botten ordentligt. Sätt pannan på spisen på mycket svag värme (typ ettan 
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eller tvåan). Låt oljan sakta värmas in i pannan i ca 15-20 minuter. Skaka ofta 

och se till att ingen del av botten torkar ut, för då måste man fylla på med mer 

olja. Om det torkar ur små fläckar så har man för hög värme eller använt för lite 

olja. Oljan skall inte brännas in, utan bara på mycket svag värme olja in pannan. 

Häll bort överflödig olja och torka ur pannan med vanligt hushållspapper.  

Efter att man använt sina gjutjärnsgrytor eller gjutjärnsstekpanna ett tag behöver 

de oftast en ordentlig rengöring. Diskmedel brukar inte fungera så bra och 

dessutom drar diskmedlet ur fettet så det bara bränner fast mer nästa gång. Men 

det finns ett bra sätt att få pannan och bli som ny igen. Häll ett tjockt lager 

grovsalt i pannan. Det ska vara så mycket så att hela botten täcks rejält (helst 

1cm tjockt över hela pannan). 

Sätt den nu på spisen och ha värmen på max. Låt pannan stå på denna värme i ca 

10-15 minuter. Skaka om emellanåt. Saltet drar ur allt fastbränt fett ur pannan. 

Häll bort saltet och låt pannan svalna helt och hållet. 

Olja in den igen som när pannan är ny. 
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