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Raw Food Café i Borås AB
Österlånggatan 61
503 37 BORÅS

Besöksdatum

2015-02-19

Anläggning

Raw Food Café

Plats

Österlånggatan 61

Fastighetsbeteckning

Remus 4

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Raw Food Café
Uppföljande kontroll

Ärende

Inspektionen var en uppföljning från tidigare genomförd kontroll. Syftet med besöket
var att kontrollera att tidigare konstaterade brister blivit åtgärdade. Vid besöket
kontrollerades främst renovering av diskrummet och områdena spårbarhet, redlighet
och hygien.
Omdöme
Vid besöket bedömdes att renovering av diskrummet var så gott som klart, de håller
även på att bygga en ny personaltoalett. Väggar har satts upp i beredningsutrymmet
för separat förråd och omklädningsrum. Även renovering av beredningsutrymmet är
på gång.
Följande brister noterades:
Märkning/redlighet

-

-

Kravmärkning satt uppe vid frukt som inte var kravmärkta.
Verksamheten erbjuder eco fruktkorgar via hemsidan, vid inspektionen var
bananerna eco samt lite förpackad frukt, övrig frukt var ej eco. Vid kontroll av
senaste följesedel var endast groddar och bananer krav- eller ecomärkta.
Förpackningar av bland annat nötter och torkad frukt saknade märkning.

Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Tvål och papper saknades på personaltoaletten.
Förvaring av avfall och returer var bristfällig. Returer av livsmedel stod ute öppet
utan varuskydd. Risk finns att det drar till sig skadedjur.
Ombyte till arbetskläder på arbetet skedde inte fullt ut. Ombyte på arbetsplatsen
gäller även byxor och skor.
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Lokalen

-

Lampa saknades i det nya förrådet.
Ventilationshål saknade nät i köket.

Bristerna ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras vid en uppföljande
inspektion i mars månad.
Övrigt
Er beskrivning av Raw food står det bland annat ” Tanken bakom Rawfood är att helt
enkelt göra sig kvitt onödigt beroende av ämnen, substanser och kemikalier som
dövar hjärnan och minimerar vår inre och yttre potential från att leva ett fullständigt
högkvalitativt, harmoniskt och friskt liv.”
Detta kan misstolkas som att de råvaror ni använder är giftfria och utan kemikalier
det vill säga ekologisk eller kravmärkta. Vid inspektionen fanns endast ett fåtal råvaror
som var ekologiska.
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.
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.
Beslut om avgift för extra offentlig kontroll skickas separat.
Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.

