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Datum

Dnr

2014-04-24

2014-1574

PRO Fristad, Stations Cafeét
Stora Vägen 39
513 33 FRISTAD

Inspektionsdatum

2014-04-23

Anläggning

Stations Cafeét

Plats

Stora Vägen 39

Fastighetsbeteckning

Fristads hed 1:74

Närvarande

, Miljöförvaltningen

Ärende

Revision

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen.
Omdöme
Vid inspektionen bedömdes att lokalerna var i bra skick, rent och med god ordning.
Vid inspektionstillfället fungerade större delen av verksamhetens rutiner.
Rengöringsmätning visade godkänt resultat.
Vid revisionen uppmärksammades inga avvikelser bland de kontrollerade områdena.
Övrigt
Det framkom att bakning sporadiskt sker i egna hemmet av medlemmar. Vid dessa
tillfällen bör noggrann hygien iakttas, tänk t ex på husdjur, rena handdukar och väl
rengjorda arbetsytor. Märk varorna med namn på tillverkaren samt datum, för att
enklare spåra livsmedlen.
Lägg till rutinerna att rengöra finsilar i diskmaskinen samt kontrollera temperatur i
kyl/frys för att säkerställa att livsmedlen förvaras i de temperaturer som
rekommenderas på förpackningarna.
- Kylvaror (de vanligaste) högst + 8 grader. Vissa skaldjur i lag mm, oftast lägre.
- Frysvaror lägst – 18 grader.
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I bilagda broschyr redovisas vilken livsmedelsberedning ni får utföra inom ramen för
er nuvarande kontrolltid, t ex er förfrågan om soppor.
- Tillagning av vegetariska rätter som då kan utgöra grunden i soppan.
- Tillagning av maträtter från fisk, kött eller fågel som köpts in färdigtillagade, alltså
färdig salladskyckling eller grillad.
Vips har vi där en kycklingsoppa.
Fråga oss gärna om det finns oklarheter.
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 faroanalys/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.
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.
Bilaga; Livsmedelskontroll och kontrolltid.

