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Datum

Dnr

2018-03-12

2018-0583

Borås Stormarknad AB
Trandögatan 20
504 33 BORÅS

Inspektionsdatum

2018-03-06

Anläggning

ICA Maxi

Plats

Trandögatan 20

Fastighetsbeteckning

Trandö 1

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Delikatessen
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, lagring, hantering,
rengöring, temperaturer, personlig hygien, HACCP (tillagning, nedkylning), märkning
och spårbarhet.
Omdöme
Vid kontrollen konstaterades att verksamheten påbörjat försäljning av detaljstyckat
nötkött över disk. I ett separat utrymme med separata skärbrädor, knivar etc. sker
denna hantering. Köttet förvaras separerat från övriga delikatessvaror i
försäljningsdisken mot kund. Spårbarhet och märkning för köttet granskades. Köttet
är ekologiskt och kommer från Lillegården som är certfierade enligt SMAK.
Även fiskdisken är numera Icas egna.
Brister som påtalats vid tidigare kontroll var åtgärdade.
Följande brister noterades:
Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Grillrummet var i behov av rengöring. Byggdamm och smuts på golv, ovansida
grillugn och nedkylningsskåp.
Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring av skärbräda och
kniv var bristfällig.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid nästa ordinarie kontroll.
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Övrigt
Tänk på att ni till kund ska kunna visa samtliga ingredienser i färdig mat som t.ex.
potatissallad.
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

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.

