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Lyckans äpple
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504 96 BREDARED

Besöksdatum

14 november 2013

Anläggning

Lyckans Äpple

Plats

Vralen

Fastighetsbeteckning

Vralen 1:26

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Lyckans Äpple
Inspektion

Ärende

Besöket föranleddes av att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen och dricksvattenförordningen.
Inspektion
Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Inspektionen är en kontrollmetod som innebär ett
stickprov på hur väl verksamheten lever upp till livsmedelslagstiftningens krav.
Allmänt omdöme
Vid besöket bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick det var rent och med god
ordning. Vid inspektionstillfället var verksamhetens rutiner tillfredsställande. Man
skulle se över dricksvattentäkten då cementringen runt borrhålet var skadad.
Följande brister noterades vid kontrollen:
Livsmedel
Märkning

-

Bäst före-datum angavs i fel ordning.
I beteckningen saknas vad det är för typ av marmelad, chutney o. dyl., exempelvis
fikonmarmelad, äppelchutney.
Ordet ”ingrediens” saknas före förteckningen av ingredienserna samt mängd av
tongivande frukt/bär.
Nettovikt saknas.
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På vissa produkter saknas kontaktinformation. Enbart hemsideadress är inte
tillräckligt.

Dricksvatten

-

Utvidgad kontroll samt normalprovtagning är inte gjord enligt fastställt
egenkontrollprogram.

Kopia på analysresultat för dricksvattenprover skickas in till Miljöförvaltningen
snarast. Övriga brister kontrolleras vid nästa ordinarie kontroll.
Övrigt
Ur allergisynpunkt är det bra om separat utrustning används vid tillverkning av senap.
Om hållbarheten på produkterna ändras efter öppnandet ska ny förvaringsanvisning
med datum och temperatur i grader finnas.
Vid genomgång av etiketter bör ni jämföra med Livsmedelsverkets föreskrifter om
märkning och presentation av livsmedel (LIVSFS 2004:27) och Livsmedelsverkets
föreskrifter om sylt, gelé och marmelad (LIVSFS 2003:17).

Avgift

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för Miljö- och konsumentnämndens
årsavgifter. Beroende på vad inspektionerna visar kan årsavgiften fördubblas, halveras
eller vara oförändrad.

