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Chupan HB/Repet
Ålgårdsvägen 11
506 30 BORÅS

Inspektionsdatum

2015-03-19

Anläggning

Restaurang och Café Repet

Plats

Ålgårdsvägen 11-13

Fastighetsbeteckning

Armbåga 3

Närvarande

, Miljöförvaltningen
Verksamhetsutövare
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen.
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 och
dokumentation bör utvecklas.
Följande brister noterades:
Rutiner, dokumentation

-

Verksamheten upprepar i sin rutin för nedkylning samma temperatur och tid för
hur nedkylning av mat ska gå till. Verksamheten bör istället ange den temperatur
termometern visar när man mäter och vid ett visst klockslag.

Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Det var svart smuts på vägg bakom diskmaskin och ansamling av vatten på golvet
under diskbänk. Detta har påtalats vid tidigare inspektion.
Slängar som var nytvättade såg inte rena ut och olämplig förvaring på en
kundvagn för att torka.
En del förvaring konstaterades i öppnade konservburkar. När en konservburk är
öppnad så att syre kommer in i burken kan tenn utlösas från burkens insida i
sådana mängder att det kan ge upphov till magbesvär. Endast material avsett för
livsmedel ska användas för förvaring av livsmedel.
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Rengöringsprov gjordes med ATP-mätare och visade bristfällig rengöring av en
skärbräda.

Bristerna ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras genom att
verksamheten skickar in dokumentation för nedkylning av livsmedel senast vecka 16
2015. Övriga brister kontrolleras vid nästa ordinarie kontrolltillfälle.
Övrigt
Bröd som skulle användas till ströbröd förvarades i en frigolitlåda. Lämpligare
förvaring är t.ex. plastförpackning som är märkt att den går att förvara livsmedel i och
som är lättare att hålla ren.
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.

