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Inspektionsdatum

16 februari 2015

Anläggning

Miami pizzeria

Plats

Göteborgsvägen 26

Fastighetsbeteckning

Räveskalla 1:84

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Miami Pizzeria
Oanmäld inspektion

Ärende

Anledningen till inspektionen var att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden
av livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades främst områdena personlig
hygien och utbildning.
Omdöme
Vid inspektionstillfället konstaterades det att delar av rutinerna för redlighet bör
förbättras.
Följande brister noterades:
Handtvättställ: Vid tvättstället på personaltoaletten användes frottéhandduk istället
för pappershanddukar. Bristen åtgärdades i samband med inspektionen.
Redlighet: Verksamheten hade sen förra inspektionen börjat använda riktig
parmaskinka. Menyn är ändrad på de flesta ställen så att det står salladsost istället för
fårost. På någon rätt på menyn står fortfarande fårost trots att salladsost serveras. Det
som på menyn kallas krabba visade sig vara crabfish.

Bristerna ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras genom att ni senast
6 mars 2015 inkommer till Miljöförvaltningen med en kopia på följesedel som visar
att ni köper in krabba och fårost. Alternativt att ni visar att ni ändrat i menyn.
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Övrigt
Vid inspektionen lämnades ett häfte om kunskap och kompetens. Det är tänkt som
ett formulär där ni kan läsa igenom och fundera kring frågorna tillsammans med
personalen.
Vid inspektionstillfället genomfördes ett rengöringsprov med ATP-mätare på en
skärbräda. Resultatet visade att rengöringen bör förbättras. Verksamhetsutövaren
valde att slänga skärbrädan då den var sliten.
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.

