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Parkuven Invest AB
506 32 BORÅS

Inspektionsdatum

2016-08-17

Anläggning

Almenäs Café & Restaurang

Plats

Almenäs

Fastighetsbeteckning

Ryda 4:1

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Almenäs Café & Restaurang
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial,
lagring, hantering, skadedjur, rengöring, temperaturer, personlig hygien och märkning/presentation.
Omdöme
Vid inspektionen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid inspektionstillfället konstaterades att delar av rutiner och bör utvecklas.
Följande brister noterades:
- Flera kylskåp i verksamheten läcker vatten. Vid inspektionen var det vatten på
golvet under kylskåpet vid kassan och ett av kylskåpen i köket.
- Kontroll över nedkylningen var bristfällig, temperatur togs inte för att kontrollera
att nedkylningen sker inom 4 timmar.
- Majs förvarades i öppnad konservburk.
- Personalen bytte inte om till arbetskläder på arbetsplatsen.
Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid nästa ordinarie kontroll.
Övrigt
Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring av kniv och skärbräda
var bra.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Sida

2(2)
Datum

Dnr

2016-08-17

2016-2425

Verksamheten serverar salladsost men till kunderna säger personalen att det är fetaost.
Informationsskylten om allergier låg gömd bakom kassadisken.
På sommaren blir det varmt i lokalerna så att de måste ha öppet dörren vid varumottagingen. Det finns inget insektsnät till dörren för att hindra att skadedjur tar sig in i
lokalerna. Bristen har påpekats vid tidigare inspektioner men har inte åtgärdats.
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.

