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Wikjo AB
Stamvägen 7
506 49 BORÅS

Besöksdatum

2015-06-23

Anläggning

Restaurang Tugg

Plats

Västerlånggatan 12

Fastighetsbeteckning

Elektra 5

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Restaurang Tugg
Uppföljande kontroll

Ärende

Inspektionen var en uppföljning från tidigare genomförd kontroll. Syftet med besöket
var att kontrollera att tidigare konstaterade brister blivit åtgärdade. Vid besöket
kontrollerades främst områdena personlig hygien, hantering och faroanalys.
Omdöme
Verksamheten har precis börjat mala sin egen färs till hamburgarna.
Efter inspektionen bestämde ansvarig att en genomgång av vilka rutiner som gäller
angående hygien och hantering ska göras den 24 juni med berörd personal.
Utbildning av personalen ska enligt verksamheten ske i torsdagen den 25 juni med en
erfaren kock. Det har även tagit kontakt med ett företag som ska hålla utbildning
längre fram.
Följande brister noterades:
HACCP - plan

-

Faroanalysen var inte anpassad för verksamheten.

Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Personal som hanterar oförpackade livsmedel och vistas i köket bar armband,
hängande halsband och ringar. Återkommande brist
Personalen byter inte om fullt ut på arbetsplatsen, gäller byxor.
Personal som hanterar oförpackade livsmedel bar inte huvudbonad.

En anpassad faroanalys skickas till Miljöförvaltningen senast den 30 juni 2015.
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Beslut om föreläggande kommer att skrivas separat om personlig hygien gällande
arbetskläder och smycken.
Upplysning
Under och på smycken fastnar bakterier och smuts som kan bidra till smittspridning.
Smycken kan trilla av och av misstag hamna i maten. Arbetskläder har en viktig roll
för att förhindra smittspridning. Kläder som man haft utanför arbetsplatsen kan föra
med sig föroreningar och sjukdomsframkallande mikroorganismer.
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.
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.
Beslut om avgift för extra offentlig kontroll skickas separat.

