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Inspektionsdatum
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Anläggning

Restaurang Ako

Plats

Billdalsgatan 1

Fastighetsbeteckning

Lotsen 3

Närvarande

, Miljöförvaltningen
Personal, Restaurang Ako
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, lagring, hantering, avfall,
skadedjur, rengöring, temperaturer, personlig hygien och spårbarhet.
Omdöme
Vid kontrolltillfället konstaterades att delar av rutiner och dokumentation
saknades/bör utvecklas.
Följande brister noterades:
Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Det fanns inga kvitton eller följesedlar på malet kött/köttfärs som fanns i köket.
Personalen hade inte arbetskläder vid hantering av oförpackade livsmedel.
Personalen hade inte bytt om till arbetskläder på arbetsplatsen.
Kyckling låg i rumstemperatur på upptining vid inspektionstillfället. Kycklingen
höll en temperatur på +13°C - +20°C.
Spett från dagen innan var inte rengjorda.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid nästa ordinarie kontroll.
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Övrigt
Soptunnorna i köket innehöll mycket sopor redan på förmiddagen. Avfall bör
tömmas varje dag för att inte kontaminera eller locka skadedjur.
Miljöförvaltningen kommer att ansöka om utdömande av vite på 10 000 kr gällande
förbud vid vite att släppa ut livsmedel på marknaden. Förbudet att mala köttfärs gäller
fram till dess att Miljöförvaltningen får in skriftliga, ändamålsenliga och godtagbara
rutiner för att mala köttfärs.
Miljöförvaltningen kommer att ansöka om utdömande av vite på 10 000 kr gällande
föreläggande vid vite om arbetskläder.
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.

