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Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Tavernan Restaurang
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 skadedjur, utbildning, personlig hygien, Rengöring,
underhåll, förpackningsmaterial, temperaturer, och redlighet.
Omdöme
Vid besöket konstaterades att verksamheten sedan förra inspektionen inkommit till
Miljöförvaltningen med en registrering. Ett flertal av bristerna kvarstod sen
föregående inspektion.

Följande brister noterades:
Skadedjur: Dörren till varumottagningen var inte tät. Det var hål i golvet.
Musspillning konstaterades i skafferiet. Det konstaterades ett stort antal flugor och
spindlar i lokalen. Det konstaterades döda flugor på golv och på hyllor.
Utbildning: Vid inspektionen framkom att verksamhetsutövaren hade bristande
kunskaper i livsmedelshygien. Ingen som arbetade i verksamheten har gått någon
utbildning i livsmedelshygien.
Temperaturer: Köttfärs förvarades i +8,5ºC trots att den enligt förvaringsanvisningen
skulle förvaras i max +4ºC. Verksamhetsutövaren hade flera termometrar i kylen men
kunde inte redogöra för om de var kalibrerade, den ena visade -3ºC och den andra
+12ºC
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Underhåll: Golvet sviktar på ett ställe. Enligt verksamhetsutövaren är de ombedda av
fastighetsägaren att inte ha vatten på golvet i den delen av lokalen då golvet då
riskerar att ge vika helt. Frysen var i behov av avfrostning.
Förpackningsmaterial: Livsmedel förvarades i öppnade konservburkar. När en
konservburk är öppnad så att syre kommer in i burken kan tenn utlösas från burkens
insida i sådana mängder att det kan ge upphov till magbesvär. Endast material avsett
för livsmedel ska användas för förvaring av livsmedel. Detta bör framgå av
produktfakta eller att det är märkt med något av följande alternativ:
- orden ”för livsmedel”
- speciell märkning där avsedd användning framgår eller
- speciell symbol (glas+gaffel)
Redlighet: Det som på menyn kallas fetaost visade sig vara ost gjord på komjölk. Feta
får endast användas om ost som tillverkats i Grekland och som är gjord av fårmjölk
eller en blandning av fårmjölk och getmjölk. Ost som är gjord på annat sätt eller på
annan plats får inte kallas fetaost i menyn. För en person med komjölkproteinallergi
är det mycket viktigt att veta om det verkligen är fetaost så att personen inte blir sjuk
av osten för att den är gjord på komjölk.
Handtvättställ: Tvål och pappershanddukar saknades på personaltoaletten.
Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid en uppföljande inspektion.
Kontakta Miljöförvaltningen när bristen gällande skadedjur är åtgärdad så kommer vi
ut och gör en uppföljande inspektion för att bedöma om vi kan häva förbudet att
släppa ut livsmedel på marknaden.
Övrigt
Beslut om förbud att släppa ut livsmedel på marknaden till dess att åtgärder vidtagits
för att skadedjurssäkra lokalen lämnades på plats. Beslut om föreläggande angående
utbildning i livsmedelshygien kommer att skickas separat.
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, 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.
Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.

