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Parkteatern I Borås AB
Västerbrogatan 15
503 38 BORÅS

Besöksdatum

2016-11-10

Anläggning

Restaurang Babbel

Plats

Västerbrogatan 15

Fastighetsbeteckning

Triton 2

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Restaurang Babbel
Uppföljande kontroll

Ärende

Inspektionen var en uppföljning från tidigare genomförd kontroll. Syftet med besöket
var att kontrollera att tidigare konstaterade brister blivit åtgärdade. Vid besöket
kontrollerades främst områdena lokal, rengöring, vatten, personlig hygien och
nedkylning.
Omdöme
Flertalet av de brister som noterades vid inspektion 2016-10-13 hade åtgärdats men
det finns brister kvar som inte åtgärdats som står här nedan. Verksamhetsutövare
informerade att restaurangen inte serverar medium hamburgare för att verksamheten
inte kunde få godkänt intyg från köttleverantören. Deras personal är informerad i
ärendet enligt verksamhetsutövare.
Följande brister noterades:
Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Verksamheten har beställt ett nedkylningsskåp och det kommer att vara på plats
snarast.
Verksamheten kyler ner varm mat i plastlådor avsedda för kylda livsmedel.
Provtagning så att is som används inom verksamheten uppfyller kraven på
dricksvattenkvalitet utfördes men resultatet fick tjänligt med anmärkning.
Verksamheten ska göra om provet och skicka in analysresultatet till
Miljöförvaltningen senast den 10 december 2016.

Övriga brister kontrolleras vid nästa ordinarie kontroll.
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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.
Avgift

Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande
inspektion eller extra handläggning, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut.
Avgiften är för närvarande 1 104 kronor per handläggningstimme.
Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften.
Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även
avgiften.
Beslut om avgift för extra offentlig kontroll skickas separat.
Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.

