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2015-2487

Lyckans Äpple
Vralen
504 96 BREDARED

Inspektionsdatum

2015-10-01

Anläggning

Lyckans Äpple

Plats

Vralen Levisiakullen

Fastighetsbeteckning

Vralen 1:26

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Lyckans Äpple
Inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
Livsmedelslagstiftningen och dricksvattenföreskrifterna.
Vid besöket kontrollerades områdena: lokaler, lagring, hantering, rengöring,
temperaturer, märkning.
Omdöme
Vid inspektionen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid inspektionstillfället fungerade verksamhetens rutiner i stort.
Rengöringstest gjordes på slickepott och skål och visade tillfredsställande resultat.
Ett nytt förråd för förpackningar och äpplen hade byggts.
Det vatten som verksamheten använder till livsmedelsproduktionen ska
fortsättningsvis hämtas från det kommunala nätet. Blankett om avregistrering av
dricksvattenanläggning lämnades på plats och har nu inkommit.
Brister som påtalats vid tidigare inspektion var åtgärdade förutom delar av
märkningen.
Följande brister noterades:
Rutiner

-

Rutin för kontroll av att märkningen stämmer överrens med aktuell lagstiftning
saknas.
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Märkning

-

Ordet ingrediens saknas på bland annat Svart vinbärssylt och Apelsinmorotsmarmelad. (återkommande avvikelse)
Vikt saknas på vissa förpackningar exempelvis Lyckans Senap (återkommande
avvikelse)
För sammansatta råvaror är alla ingredienser inte utmärkta exempelvis syltsocker.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid nästa ordinarie kontroll.
Övrigt
Då många av era produkter omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om sylt, gelé
och marmelad (LIVSFS 2003:17) bifogar vi denna föreskrift så ni kan se över alla era
etiketter inför nästa besök.
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.
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.

