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Box 80
503 06 BORÅS

Inspektionsdatum

2014-08-18

Anläggning

City Sparköp Knalleland, bageri och konditori

Plats

Skaraborgsvägen 25

Fastighetsbeteckning

Grävlingen 4

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, bageri och konditori
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen.
Omdöme
Vid inspektionen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick och med god ordning.
Golvet vid ugnarna ska åtgärdas igen, enligt personalen. Bakplåtspapper läggs på
plåtar för de produkter som har allergena ingredienser för att minimera risken för
kontamination.
Följande brister noterades:
Rengöring

-

Bristande rengöring konstaterades under hyllor på lagret och på de hyllor som har
trädbrädor.

Konditoridelen
Märkning

-

Princesstårta 10 personer saknade nettovikt, angav endast gram per bit. Den
faktiska vikten var för liten i förhållande till 10 bitar a 180g.

Bageidelen
Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Bristande rengöring konstaterades på väggen ovanför bänken vid brödglansen och
fläktgallret på väggen bakom degblandarna.
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Bristerna ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras vid nästa ordinarie
kontrolltillfälle.
Övrigt
Konditoridelen
Tårtkylen visade vid inspektionen en temperatur på ca +8°C och enligt personalen
ligger temperaturen kring + 8°C. Förvaringsanvisning på etiketten visar högst + 6°C.
Bageridelen
Titta över etiketten på thekaka så att den stämmer. Vid kontrollen fick vi inte ihop att
rågmjöl står rätt i fallande ordning, margarinet saknade E204 och E337 även
vasslepulver och mjölkpulver kan eventuellt sakna parenteser.
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

Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande
inspektion, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Avgiften är för närvarande
1 036 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.

