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Dnr
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2015-147

Bellans restaurang och café AB
Lundaskogsvägen 24
504 63 BORÅS

Inspektionsdatum

2015-01-21

Anläggning

Panorama restaurang och café

Plats

Pickesjövägen 2

Fastighetsbeteckning

Osdal 3:10

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Panorama restaurang och café
Oanmäld inspektion

Ärende

Anledningen till inspektionen var att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden
av livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades främst områdena personlig
hygien och utbildning.
Omdöme
Vid inspektionen konstaterades det att verksamheten har grundläggande
livsmedelskunskap. Hygienrutiner finns men dem följs inte av personalen.
Information och nyheter inom branschen fås via leverantörerna.
Frottéhandduk användes på toaletten, enligt ägaren har det inte kommit
pappershanddukar från leverantören. Vid användning av frottéhanddukar är det
viktigt att de byts ut ofta.
Bristerna från föregående inspektion var åtgärdade.
Följande brister noterades:
Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Vid inspektionen konstaterades att personal inte byter om på arbetsplatsen.
Vid inspektionen konstaterades att personal som har långt hår och hanterar
oförpackade livsmedel inte har uppsatt hår eller hårskydd.

Bristerna ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras vid nästa ordinarie
kontrolltillfälle.
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Övrigt
Vid inspektionen lämnades ett häfte om kunskap och kompetens. Det är tänkt som
ett formulär där ni kan läsa igenom och fundera kring frågorna tillsammans med
personalen.
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

Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande
inspektion, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Avgiften är för närvarande
1 057 kronor per handläggningstimme.
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.

