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Datum

Dnr

2015-08-28

2015-2380

Ekhaga Specialbageri
Vralen Ekhaga 4
504 96 BREDARED

Inspektionsdatum

2015-08-26

Anläggning

Ekhaga Specialbageri

Plats

Vralen Ekhaga 4

Fastighetsbeteckning

Vralen 1:27

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Ekhaga Specialbageri
Inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen.
Omdöme
Vid inspektionen bedömdes att lokalerna var i bra skick, det var rent och med god
ordning. Vid inspektionstillfället fungerade verksamhetens rutiner. Vatten som
används i beredningen hämtas från Bredaredskolan i dunkar och rengörs där.
Följande brister noterades:
Märkning

-

Märkningen på etiketten stämde inte med innehållet i recepturen.
Allergener var ej framhävda i ingrediensförteckningen.
Näringsdeklaration saknas.
Livsmedlets särskilda näringsmässiga egenskaper saknas i beteckningen.

Bristerna ovan kommer att kontrolleras vid nästa ordinarie kontrolltillfälle.
Övrigt
Då era livsmedel saluhålls med särskilt näringsmässiga egenskaper som bland annat
glutenfritt på hemsida och skyltar i butik omfattas ni av Livsmedelverkets föreskrifter
om livsmedel för särskilda näringsmässiga ändamål (SLVFS 2000:14) och behöver då
märkas med näringsdeklaration. På Livsmedelsverker.se under näringsämnen –
livsmedelsdatabas kan man få hjälp med att räkna ut näringsdeklaration.
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Vid inspektionen pratades det om infrysningsdatum på fryst bröd, detta krävs inte på
bröd.
Rengöringstest gjordes med hjälp av ATP-mätare och visade på tillfredställande
resultat på degbunke och degskrapa.
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.

