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Restaurang Alléterassen
Allégatan 32
503 32 BORÅS

Inspektionsdatum

2015-09-09

Anläggning

Restaurang Pizzeria Alléterrassen

Plats

Allégatan 32

Fastighetsbeteckning

Juno 9

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Restaurang Pizzeria Alléterrassen
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen.
Omdöme
Vid inspektionstillfället konstaterades att delar av rutiner bör utvecklas.
Brister som påtalats vid tidigare inspektion var åtgärdade.
Följande brister noterades:
Rutiner, dokumentation

-

Vatten: Rutin och dokumentation saknas för rengöring av spolmunstycken och
silar i tappkranar.
Rutin för temperaturkontroll av varmhållning saknas.

Lokalen

-

Plast hink, plast skål som används till tomatsås och skärbrädorna var slitna
och smutsiga. Ytor som kommer i kontakt med livsmedel skall hållas i gott
skick och vara lätta att rengöra och, när det är nödvändigt, desinficera.
Verksamheten kommer att köpa nya hinkar och skärbrädor snarast enligt
verksamhetsutövare.

Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Lister till diskmaskinen hade gammal smuts och är i behov av bättre rengöring.
Personalen började med rengöringen vid inspektionen.
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Golvförvaring förekom i torrförrådet och kylrummet. Golvförvaring försvårar
rengöringen och ökar risken för att föroreningar överförs till arbetsbänkar.
Separering av livsmedel och bör förbättras på arbetsbänken i beredningskök.
Personalen åtgärdade bristen vid inspektionen.

Bristerna ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras vid nästa ordinarie
kontrolltillfälle.

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.

