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Inspektionsdatum

25 september 2015

Anläggning

Miami pizzeria

Plats

Göteborgsvägen 26

Fastighetsbeteckning

Räveskalla 1:84

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Miami Pizzeria
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen.
Omdöme
Brist gällande redlighet som påtalats vid tidigare inspektion var inte åtgärdad.
Följande brister noterades:
Återupphettning: Vid inspektionen konstaterades bristande rutiner för
återupphettning. Återupphettning av kebab skedde i värmebad. Kebaben hade vid
inspektionstillfället varierande temperatur mellan +40-55°C. Återupphettning bör ske
aktivt. Verksamhetsutövaren uppgav att i fortsättningen ska återupphettningen ske
genom att kebaben steks på stekbordet innan den förvaras i värmebad, vilket också
skedde i samband med inspektionen efter att bristen påpekats.
Redlighet: Det som på menyn kallades krabba visade sig vara Surimi sticks med
krabbsmak det vill säga en livsmedelsprodukt som är gjord av fisk. Bristen har
konstaterats även vid tidigare inspektionstillfällen.
Bristerna ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras vid en uppföljande
inspektion i november.
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Övrigt
Eftersom återkommande brister gällande att menyn inte överensstämmer med
det som verkligen serveras så kommer ni föreläggas om att åtgärda denna
brist. Föreläggandet kommer att skickas separat.
Vi gör på uppdrag av Borås Energi och Miljö en kartläggning över fettavskiljare på
livsmedelsverksamheter i Borås Stad. Under inspektionen framkom att det inte finns
någon fettavskiljare i verksamheten.
Informationsmaterial och en anmälan om fettavskiljare bifogas till kontrollrapporten.
Vid eventuella frågor angående fettavskiljare kontakta Borås Energi och Miljö,
Kundcenter telefon: 020 - 97 13 00
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

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.

