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Stela Livs
Alingsåsvägen 10
504 38 BORÅS

Inspektionsdatum

28 januari 2015

Anläggning

Stella Livs

Plats

Alingsåsvägen 10

Fastighetsbeteckning

Vävaren 8

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Miljöförvaltningen
, Stela Livs
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen.
Omdöme
Vid inspektionstillfället konstaterades att delar av rutiner bör utvecklas. Sedan förra
inspektionen har en förbättring skett gällande märkning. De flesta varorna är nu
märkta på svenska men fortfarande saknas svensk märkning på vissa produkter.
Följande brister noterades:
-

Vissa färdigförpackade produkter t.ex. kyckling saknade helt märkning.

-

Vissa produkter saknade märkning på svenska

-

Vid inspektionstillfället konstaterades att flera förpackningar med Shawarma
hade temperaturen +2ºC trots att de skulle frysförvaras.

-

Vissa av förpackningarna med Shawarma var ihoptejpade med packtejp.

-

Verksamheten kunde inte visa att de hade ändamålsenliga rutiner för
mottagningskontroll.

-

På lagret fanns en full frysbox med varor som enligt verksamhetsutövaren
skulle skickas i retur senare samma vecka. Verksamhetsutövaren åtog sig att
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snarast inkomma till Miljöförvaltningen med en kvittens som styrker att
varorna returnerats.
-

Ett flertal frysar var i behov av avfrostning.

-

Vid inspektionstillfället saknades pappershanddukar på personaltoaletten,
detta åtgärdades i samband med inspektionen.

Bristerna ovan bör åtgärdas snarast. Senast den 13 februari 2015 ska ni inkomma till
Miljöförvaltningen med en kvittens som styrker att varorna i frysboxen returnerats.
Övriga brister kommer att kontrolleras vid nästa ordinarie kontrolltillfälle.
Övrigt
Livsmedel som ska returneras bör förvaras på separat plats tydligt uppmärkt så att det
inte kan förväxlas med livsmedel som är till försäljning.
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.

