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Datum

Dnr

2015-05-11

2015-1433

Masaki
Hallbergsgatan 10
503 30 BORÅS

Inspektionsdatum

2015-05-05

Anläggning

Masaki

Plats

Hallbergsgatan 10

Fastighetsbeteckning

Morfeus 3

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, verksamheten
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, det var rent och med
god ordning. Vid inspektionstillfället konstaterades att delar av rutiner saknades.

Följande brister noterades:
Rutiner, dokumentation

-

-

-

Lister till diskmaskinen var smutsiga.
Silikon vid diskhon i kök och diskrummet hade påväxt av svartmögel.
Det saknades termometrar och kontroll av mätning i kyl och frys. Det är viktigt
att mäta temperaturen för att kunna säkerställa att livsmedel förvaras i en
temperatur som förhindrar tillväxt av skadliga mikroorganismer.
Det saknades rutin för nedkylning av ris och omelett. Vid nedkylning av livsmedel
måste temperaturen mätas för att kontrollera att livsmedlet blir snabbt nedkylt.
Maten bör vara nedkyld från tillagningstemperatur till max 8ºC i kärnan inom 4
timmar.
Rutin saknas för hur företaget säkerställer att det finns tillräckliga kunskaper i
livsmedelshygien och egenkontroll. Ansvariga bör ha kunskap om faroanalys och
ha kännedom om HACCP-principerna.
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2015-05-06

2015-1433

Bristerna ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras vid en uppföljande
inspektion efter 2015-05-29

Övrigt
Informationsblad om regler om märkning och personlig hygien lämnades vid
inspektionen.
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
1 057 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.

