Sida

KONTROLLRAPPORT

1(2)

Datum

Dnr

2015-05-22

2015-1588

Rondo Pizzeria,
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Inspektionsdatum

2015-05-21

Anläggning

Rondo Pizzeria

Plats

Kryddgårdsgatan 2a

Fastighetsbeteckning

Femman 43

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Rondo Pizzeria
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. Vid
inspektionstillfället konstaterades att delar av bör utvecklas.
Följande brister noterades:
Rutiner, dokumentation

-

Vid inspektionen värmdes kebab upp i varmbadet. Återupphettningen ska ske
aktivt och livsmedlets kärntemperatur ska snabbt komma upp till minst +72°C
eller varmare

Lokalen

-

Dörren i varumottagningen är inte tät vilket medför risk för att skadedjur kan ta
sig in i lokalen.
Toaletten används som både personaltoalett och kundtoalett. Det bör finnas en
separat personaltoalett som inte kunderna har tillgång till.
Det var ingen ordning bland arbetskläderna.

Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Konservöppnaren var smutsig.
Rengöringsprov utförd med ATP-mätare visade att rengöring av kniv bör
förbättras.
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Bristerna ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras vid en uppföljande
inspektion under vecka 26.
Övrigt
Handtvättstället vid pizzaugnen saknade tvål. Vid påpekande ställde personalen fram
tvål.
Saker som inte tillhör verksamheten eller inte längre används bör inte föravaras i
lokalerna.
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.

