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Spice´n Rice AB
Allégatan 49
503 37 BORÅS

Inspektionsdatum

2016-09-01

Anläggning

Spice ´n Rice Fast Food & Take Away

Plats

Allégatan 49

Fastighetsbeteckning

Vale 1

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Spice ´n Rice Fast Food & Take Away
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, lagring, hantering, avfall,
rengöring, temperaturer och nedkylning.
Omdöme
Vid inspektionstillfället konstaterades att delar av rutiner och dokumentation bör
utvecklas.
Brister som påtalats vid tidigare inspektion var åtgärdade.
Följande brister noterades:
Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Vid inspektionen framkom att plast backarna som används som silar och
förvaring av livsmedel enligt märkningen inte är lämpliga att använda för varma
livsmedel. Verksamheten kommer att köpa nya silar enligt verksamhetsutövare.

-

Vid inspektionen konstaterades att lokalen är i behov av en storstädning. Den
dagliga rengöringen bedöms fungera bra men den del av städningen som görs mer
sällan bör förbättras. I delar av lokalen var det smutsigt på väggar, stickkontakter,
lysrör, kanter och hörn.

-

I lokalen förvarades en stor mängd tomflaskor. Dessa räknas som avfall och bör
avlägsnas från livsmedelslokalen.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister 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. 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.

