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Inspektionsdatum

2016-03-09

Anläggning

ICA City Sparköp Brämhult

Plats

Brämhults Torg

Fastighetsbeteckning

Källbäcksryd 1:321

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, ICA City Sparköp Brämhult
Revision

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades faroanalysen och hantering av
gårdsmjölk för självtag.
Omdöme
Vid maskinen för tappning av gårdsmjölk att det var rent och i god ordning. Vid
inspektionstillfället fungerade verksamhetens rutiner i stort, vissa delar bör utvecklas.
Yoghurt tappas inte längre i butiken utan detta görs på mejeriet.
Faroanalysen bör gås igenom med ICA-coachen, då verksamheten hade svårt att
förklara tanken/resonemanget med vissa kryss. Speciellt de som har med mänskliga
faktorn att göra som exempelvis rengöring, där man kryssat att det inte finns någon
risk att det kan gå fel.
Följande brister noterades:
Rutiner

-

Rutin för hur ofta skyddskläderna bör tvättas saknades.
Rengöringsrutinen för mjölkmaskinen stämde inte med verkligheten.

Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Eftersköljning för att få bort rester av rengöringsmedel från mjölkmaskinen vid
rengöring stämde inte med rutinen.
Omröraren till mjölkbehållaren rengjordes inte tillräckligt, den sköljdes enbart
med varmt vatten.
Tvål saknades vid diskbänk där grytor förvarades.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid nästa ordinarie kontroll.
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Övrigt
Grytor som förvarades i skåp var inte riktigt torra.
Vid analys av mjölken har mjölken inte hållbarhetsbelastats vid den temperatur som
anges på etiketten (+8°C). Analysen har inte heller gjorts utifrån bäst före-datum. För
att säkerställa att mjölken uppfyller kvalitetskraven hela hålbarhetstiden bör mjölken
belastas i den temperatur som rekommenderas på etiketten fram tills bäst före-datum
då den analyseras.
Verifiering genom provtagning bör ske minst 1 gång per månad i ett halvår för att
kontrollera att rengöring och hantering av mjölk för lösvikt sker tillfredställande.
Detta för att få en bra grund som säkerställer att era rutiner fungerar tillfredställande.
Verksamheten kunde inte hitta dokumentet för hur lång hållbarhet mjölken har.
Kontrollera så att hållbarheten av mjölken är inom era rutiner för byte av
mjölkbehållare, enligt rutin var tredje dag.
Information
Revision

Revision är en kontrollmetod som innebär en granskning på hur väl er verksamhet
lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Hela eller delar av ert system för
egenkontroll och faroanalys/riskbedömning granskas och sätts i relation till hur ni
bedriver verksamheten. Revision är en mer omfattande kontrollmetod än inspektion
och därför ska ni som verksamhetsutövare alltid informeras om dag och tid för
besöket.
Avgift

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften.
Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även
avgiften.
Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare
kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett
sanktionsbeslut.

