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Aziz Oriental Livs
Brämhultsvägen 4
504 56 BORÅS

Inspektionsdatum

2018-05-08

Anläggning

Aziz Oriental Livs

Plats

Brämhultsvägen 4

Fastighetsbeteckning

Lärkan 13

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Aziz Oriental Livs
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, lagring, hantering,
rengöring, temperaturer, märkning/presentation och spårbarhet samt uppföljning av
aktuella förelägganden.
Omdöme
Vid kontrollen bedömdes att man rensat i lokalerna men det återstår fortfarande en
del uppröjning.
Följande brister noterades:
- Varor med utgående datum konstaterades på lagret, i frysrummet samt, kyl och
frys ute i butiken.
- Kylen ute i butiken visade för hög temperatur på hyllan längst ner.
- Egen förpackat kött påträffades i frysrummet.
- Malning av kaffe skedde på en ohygienisk plats och sätt.
- Packning av kryddor skedde på en ohygienisk plats och sätt.
- Verksamheten saluför kakor som tillagats hemma.
Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid en uppföljande inspektion efter
vecka 23.
Övrigt
Ett förbud vid vite att hantera oförpackade livsmedel så som malning, ompackning
eller tillagning av kakor/efterrätter kommer att fattas i ett separat beslut.
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Miljöförvaltningen kommer att ansöka om utdömande av vite till Förvaltningsrätten
angående hantering av oförpackat kött samt försäljning av livsmedel som ej
tillagats/beretts i en registrerad livsmedelsanläggning.
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 eller extra handläggning, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut.
Avgiften är för närvarande 1 279 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.

