Sida

KONTROLLRAPPORT

1(2)

Datum

Dnr

2016-11-03
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Pizzeria Colosseum HB
Trandaredsgatan 20
507 62 BORÅS

Inspektionsdatum

2016-11-02

Anläggning

Pizzeria Colosseum HB

Plats

Trandaredsgatan 20

Fastighetsbeteckning

Budkaveln 4

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Pizzeria Colosseum
Oanmäld inspektion

Ärende

Anledningen till inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden
av livsmedelslagstiftningen där material i kontakt med livsmedel kontrolleras samt
avvikelse från föregående kontroll. Vid inspektionen kontrollerades plasthandskar,
förvaring/återanvändning av plasthinkar samt omrörare för såstillverkning.
Omdöme
De handskar som finns i verksamheten är inte godkända för feta livsmedel, enligt
verksamhetsutövaren används de ytters sällan och ej till feta livsmedel.
Blåbackar som användes till direktkontakt med livsmedel saknade glas/gaffelsymbol,
det saknades även dokumentation/certifikat att de var godkända för ändamålet.
Verksamhetsutövaren skulle använda de plastbackarna som har glas/gaffelsymbol i
stället.
Omröraren för såstillverkning var ej lämplig för livsmedelhantering, den togs bort vid
inspektionen.
Verksamheten återanvänder till viss del förpackningsmaterial och plastförpackningar.
Det är viktigt att verksamheten har rutiner för att säkerställa att hinkarna är lämpliga
till infrysning samt till den typen av livsmedel som förvaras däri exempelvis varma,
kalla, sura eller basiska. Tänk även på vilka allergener som tidigare har förvarats i
förpackningen.
Avvikelser från föregående inspektion var åtgärdade.
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Information
Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever
upp till livsmedelslagstiftningens krav. Oanmälda inspektioner ska utföras med
regelbundna intervall.
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.

