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Guldbrandsg 12
507 64 BORÅS

Inspektionsdatum

2015-06-04

Anläggning

Pilens Livs

Plats

Guldbrandsgatan 12

Fastighetsbeteckning

Pilspetsen 1

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Miljöförvaltningen
, Pilens Livs
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades märkning på ett urval av
färdigförpackade och oförpackade livsmedel.
Projektets görs i sammarbeta med Miljösamverkan Västra Götaland. Vi kontrollerar
att alla obligatoriska uppgifter finns med på förpackningen. Vi kontrollerar inte att
ingrediensförteckningen stämmer överens med recepturen eller att nettovikten
stämmer.
Produkter som kontrollerades:

Rostbiff, egenpackad
Pytt i panna skivspill, egenpackad
Grillad kyckling, egenpackad
Bröd, självtag
Följande brister noterades:
Rostbiff

-

Allergener framhävs inte i märkningen.

Pytt i panna, skivspill

-

Korrekt beteckning saknas.
Ingrediensförteckning saknas.
Förvaringsanvisning saknas.
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Bröd, självtag

-

Allergener framhävs inte i märkningen.

Bristerna ovan kommer att kontrolleras vid ett uppföljande märkningsprojekt.
Övrigt
Textstorleken på era etiketter upplevs som liten, mindre än 1,2 mm. Verifiera er text
på etiketten att den är större eller lika med 1,2 mm. Enligt nya
informationsförordningen (EU) nr: 1169/2001 ska texten på etiketter vara tydligt
läsbar med en teckenstorlek där höjden av lilla x är större eller lika med 1,2 mm.
Undantag gäller förpackningar vars största yta är mindre än 80 cm2 då ska texten vara
större eller lika med 0,9 mm.
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.

