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Inspektionsdatum
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Anläggning

City Gross Borås

Plats

Göteborgsvägen 181

Fastighetsbeteckning

Filtret 6

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, City Gross
Revision

Ärende

Syftet med revisionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Revisionen gjordes med anledning av det nordiska
allergiprojektet ”Nordiskt kontroll- och analysprojekt om odeklarerade allergener”.
Avdelningarna som berördes var konditori- och köksavdelningen. Tre livsmedelsprover togs ut för att kontrollera förekomst av vissa allergener. Vid revisionstillfället
gjordes ingen kontroll i produktionen för att se om faroanalys och rutiner stämde.
Omdöme
Avdelningarna har kunskaper om vilka allergener som förekommer på respektive
avdelning. De har tänkt över produktion och hantering för att minska risken för
korskontamination.
Inga etiketter görs på plats utan kommer från huvudkontoret. Det gör det svårt att
kontrollera om etiketten stämmer med aktuellt innehåll.
Följande brister noterades:
Konditori/bageri

-

Etiketten på biskvier stämde inte överens med faktiskt innehåll.
Spår av mjölk och hasselnötter fanns med i ingrediensförteckningen på
mandelbotten till biskvier, detta stod inte med på etiketten.
Etikett på vitlöksfranska saknade ett parentestecken för margarinet.
På förpackningen ”Ymer” stod det rapsolja men på etiketten på vitlöksfranskan
stod det solrosolja.
På fryspulvret stod klumpförebyggande medel E 170, detta saknades på etiketten.

Kök

-

Etiketten på grillade revben stämde inte överens med etiketten från leverantören.
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Faroanalys

-

Kontroll av etikett gentemot faktiska förhållanden är inte tillräckliga.
Märkning har ni inte satt som en CCP på grund av att den inte går att kontrollera.
Hur säkerställs att märkningen stämmer överens med faktiska förhållanden?
Information om ändringar i produktionen till butiken stämmer inte med ändring
av etiketter. Butiken har börjat använda färdiga mandelbottnar till biskvier,
etiketten har inte ändrats.
Butiken har inte fått information från huvudkontoret när faroanalysen
uppdaterats.
Kvalitetsansvarig eller annan personal har inte fått någon genomgång av
faroanalysen och dess innebörd.
I faroanalysen står det som förebyggande åtgärd att ”Korrekt och fullständig
ingrediensförteckning i butik”. Kvalitetsansvarig eller personalen har inte fått
information om hur det ska kontrolleras.

Åtgärdsplan för ovanstående brister skickas till Miljöförvaltningen senast
den 4 december 2015.
Övrigt
Enligt branschriktlinjen Svensk dagligvaruhandel ”Säker mat i din butik” är märkning
på bageri och konditori en CCP (sidorna 220, 225 och 227).
Information
Revision

Revision är en kontrollmetod som innebär en granskning på hur väl er verksamhet
lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Hela eller delar av ert system för
egenkontroll och faroanalys/riskbedömning granskas och sätts i relation till hur ni
bedriver verksamheten.
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.

