Sida

KONTROLLRAPPORT

1(2)

Datum

Dnr

2018-02-13

2018-383

PH i Borås AB
Lasarettgatan 1
504 57 BORÅS

Inspektionsdatum

2018-02-06

Anläggning

Lasarettkiosken

Plats

Lasarettsgatan 1

Fastighetsbeteckning

Samariten 4

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Lasarettkiosken
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, lagring, hantering, rengöring, personlig hygien, HACCP (nedkylning), märkning/presentation och spårbarhet.
Omdöme
Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid kontrolltillfället konstaterades att delar av rutiner och dokumentation saknades.
Brister som påtalats vid tidigare kontroll var åtgärdade.
Följande brister noterades:
- Golv i köket är slitet. Verksamheten kommer att åtgärda bristen två veckor efter
inspektionen enligt verksamhetsutövare.
- Redlighet: Det som på menyn kallas fetaost visade sig vara ost gjord på komjölk.
Feta får endast användas om ost som tillverkats i Grekland och som är gjord av
fårmjölk eller en blandning av fårmjölk och getmjölk. Ost som är gjord på annat
sätt eller på annan plats får inte kallas fetaost i menyn. För en person med
komjölkproteinallergi är det mycket viktigt att veta om det verkligen är fetaost så
att personen inte blir sjuk av osten för att den är gjord på komjölk. Verksamheten
kommer att åtgärda bristen samma dag som inspektion.
Bristerna ovan kommer att kontrolleras genom att verksamheten skickar in
bilder på nytt golv och ny meny. Bilderna lämnas till Miljöförvaltningen senast
den 1 mars 2018.
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Om handlingarna inte inkommer i tid kommer er verksamhet att debiteras för extra
offentlig kontroll för påminnelse/handläggning i ärendet.

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.

