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Anläggning

Karamell

Plats

Stora Brogatan 14

Fastighetsbeteckning

Minerva 5

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Verksamheten
Revision

Ärende

Syftet med revisionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen.
Omdöme
Vid inspektionen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid inspektionstillfället konstaterades att alla rutiner utom
temperaturövervakning finns.
Karamell säljer stycke- och lösviktsgodis, styckeglass, mjukglass av låglaktostyp samt
skopglass. Rutiner för rengöring och övrig hygienisk hantering av glasstyperna var
tillfredställande.
Kontroll gjordes om det förekom varor i sortimentet riktade till barn innehållande
vissa azofärgämnen. Varorna är förbjudna att saluföras om varningstexten saknas.
”Kan ha negativ effekt på barns beteende och koncentration”
Inga sådana produkter uppmärksammades.
Färgämnena är följande:
Tartrazin (E102)
Azorubin (E 122

Kinolingult (E 104)
Nycockin (E 124)

Para-orange (E-110)
Allurarött (E 129)

Vid revisionen uppmärksammades inga avvikelser bland de kontrollerade områdena.
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Övrigt
Tänk på att upprätta rutin för regelbundna temperaturkontroller så att indikator och
faktisk temperatur inne i boxen stämmer. Frystemperaturen bör vara – 18 grader.
Lösviktsgodis kan innehålla allergener. Spara gärna innehållsförteckningarna på
förpackningarna för att kunna tillhandahålla tydlig information till kunden.
Våta golvmoppar bör lufttorka för att undvika bakterietillväxt och eventuell
spridning.
Information
Revision

Revision är en kontrollmetod som innebär en granskning på hur väl er verksamhet
lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Hela, eller delar av ert system för
egenkontroll och riskbedömning granskas och sätts i relation till hur ni bedriver
verksamheten. Revision är en mer omfattande kontrollmetod än inspektion och
därför ska ni som verksamhetsutövare alltid informeras om dag och tid för besöket.
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.

