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Anläggning

ICA City Centrum i Borås AB

Plats

Allégatan 21

Fastighetsbeteckning

Hermod 5

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, ICA City Centrum
Revision

Ärende

Syftet med revisionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades faroanalysen och rutiner vid
hantering av gårdsmjölk för självtag samt hanteringen kring färskpressad råsaft.
Omdöme
Faroanalyserna för mjölk och pressad råsaft kan inte butiken ändra själva utan det går
genom ICA centralt. Vi gick igenom faroanalyserna och påtalade att i de moment där
den mänskliga faktorn ingår, exempelvis rengöring bör krysset för sannorlikehet att
det kan gå fel åtminstone vara liten istället för ingen. Verksamheten höll med om
detta. Det viktiga är dock att rutinerna fungera tillfredställande.
Följande brister noterades:
Mjölk för självtag
- Rutinen för rengöring var otydlig. Hur mycket vatten som ska användas var inte
identifierat, verksamheten använde för lite vatten gentemot ursprungsrutinen.
- Skyddskläder låg oskyddat under diskbänk.
- Kastrullerna förvarades utan lock/skydd mot smuts i mejerikylen.
Övrigt

Hållbarhetstest för mjölk var beställd. En analys har genomförts med den hade inte
gjorts utifrån bäst före-datum.
Färskpressad råsaft
- Beredningsutrymmet för råsaftstillverkligen var inte tillräcklig avgränsad och
utformad för att kunna uppfylla god hygien.
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Rutinerna för tillverkning av råsaft följdes inte, frukt och grönsaker
tvättades/skalades inte innan beredning.
Analyser för hållbarhetstesterna saknar hållbarhetsparametrar som exempelvis,
totalantal aeroba mikroorganismer, jäst och mögel m.m.

Märkning

-

Etiketten på råsaften saknar beteckning.
Ingredienserna står inte i fallande ordning.
Råsaften anges med nettovikt, den ska anges i volym när det är försäljning av
vätskor.

Vi kommer att kontrollera ovanstående genom att verksamheten skickar in en
åtgärdsplan inklusive en kopia på analysresultaten till Miljöförvaltningen snarast, dock
senast den 20 maj 2016.
Övrigt
Verifiering genom provtagning bör ske minst 1 gång per månad i ett halvår för att
kontrollera att rengöring och hantering av mjölk för lösviktsförsäljning och av råsaft
sker tillfredställande. Detta för att få en bra grund som säkerställer att era rutiner
fungerar tillfredställande.
Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring av skärbräda var bra
medan rengöring av kniv kan förbättras.
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 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.

