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Norrby Grill
Norrby Långgata 35
504 35 BORÅS

Inspektionsdatum

2016-09-21

Anläggning

Erzz Restaurang

Plats

Norrby Långgata 35

Fastighetsbeteckning

Lotsen 3

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Erzz Restaurang
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, skadedjur, rengöring,
temperaturer, personlig hygien och spårbarhet.
Omdöme
Vid inspektionstillfället konstaterades att delar av rutiner bör utvecklas.

Följande brister noterades:
Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Flugor fanns i lokalen. Fönster och andra öppningar i lokaler där livsmedel
bereds, behandlas eller bearbetas skall vara försedda med insektsnät.

-

Den dagliga rengöringen bedöms fungera bra men den del av städningen som
görs mer sällan bör förbättras. Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att
rengöring av kniven kan förbättras.

-

Kanten mellan arbetsbänken och kylbänken är i behov av underhåll. 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 åtgärda bristen
snarast enlig verksamhetsutövare.

-

Verksamheten saknade separat städutrustning för köket. Det bör finnas separat
städutrustning för köket och för övriga delen av livsmedelslokalen.
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Städutrustningen bör hängas upp för att lättare kunna torka och hållas rent. För
att minska risken för kontamination mellan de olika städutrustningarna ska de
hänga skilt ifrån varandra.
Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid nästa ordinarie kontroll.

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.

