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Grands Restauranger
Box 31
50113 Borås

Inspektionsdatum

2015-11-05

Anläggning

Grands Restauranger

Plats

Hallbergsplatsen 2

Fastighetsbeteckning

Prometeus 3

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Grands Restauranger
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lagring, hantering, rengöring,
HACCP (faroanalys), märkning och spårbarhet.
Omdöme
Vid inspektionen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid inspektionstillfället konstaterades att delar av rutiner bör utvecklas.

Följande brister noterades:
- Rutin för presentation bör ses över. Personal kunde inte svara vad bröden
innehåller som beställs från Lennartssons bageri och Bjurens bageri vid
inspektionen.
En ny lag har trätt i kraft gällande information om allergener. Vilket innebär att ni
måste kunna upplysa kunden om vilka allergener som ingår i livsmedlet. Mer
information hittar ni på livsmedelverkets hemsida
http://www.livsmedelsverket.se/
-

Verksamhetens livsmedelshantering är mer omfattande än vad som angetts i
registreringsanmälan. Vid inspektionen identifierades att verksamheten hanterar
specialkost. Förändringen bedöms som väsentlig och påverkas riskklassningen och
kontrolltiden av anläggning. Nytt beslut om riskklassning kommer därför att göras
inför debiteringen av 2016 års kontrollavgift.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid nästa ordinarie kontroll.
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Övrigt
Informationsblad om regler om märkning och information lämnades vid besöket.
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.

