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Inspektionsdatum
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Anläggning

Lienhung Kinesiska Livsmedel

Plats

Stora Brogatan 6

Fastighetsbeteckning

Morfeus 3

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Lienhung Kinesiska Livsmedel
Inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades temperaturer, märkning och
spårbarhet.
Omdöme
Vid kontrolltillfället fungerade verksamhetens rutiner i stort, de flesta varor kommer
färdigmärkta på svenska.
Följande brister noterades:
- Fryst fisk saknade märkning. Verksamheten plockade bort fisken omgående.
- Egenförpackade varor som cashewnötter och sojabönor sakande märkning.
- Egenförpackat ris hade bristfällig märkning. Bäst före dag samt spårbarhet från
ursprungsriset saknades.
- Förpackade grönsaker på lagret sakande märkning.
- Verksamheten kunde inte visa när vågen kalibrerades senast.
- Soppbas från Cot Bun Bo Hue saknade ingrediensförteckning på svenska.
Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid en uppföljande inspektion efter
sommaren.
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Övrigt
Det är viktigt att verksamheten har kontroll på kylar och frys och mäter temperaturen
regelbundet. Frysboxen ute i butiken, visade för hög temperatur. Enligt verksamheten
höll den på att frostas av.
När ni förpackar grönsakerna i plastpåsar räknas det som en färdigförpackade vara
och skall märkas enligt gällande regler vid packningstillfället. Beteckning,
nettokvantitet, ursprungsland, kontaktuppgifter samt att ni ska kunna spåra
grönsakerna till ursprungslådan.
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.

