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Viskans Mat & Dryck AB
Stora Torget 1
503 30 BORÅS

Inspektionsdatum

2 maj 2018

Anläggning

Viskan Knalleland

Plats

Herrljungagatan 1

Fastighetsbeteckning

Eldflugan 1

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Viskan Knalleland
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, rengöring, hantering,
personlig hygien, spårbarhet, livsmedelsinformation, temperaturer samt
HACCP(varmhållning/nedkylning).
Omdöme
Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick och verksamhetens
rutiner fungerade i stort. Eftersom verksamheten planerar ombyggnad bör säkerställas
att befintliga rutiner är tillräckliga i samband med byggarbetet.
Känndedom kring hantering av djupfrysta hallon finns.
Brist som påtalats vid tidigare kontroll var åtgärdad.
Följande brister noterades:
Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Allmän rengöring i lådor/kyllådor och mikrovågsugn kan förbättras.
Sällanrengöring av ventilation ovanför diskmaskinen och spisarna är bristfällig.

Livsmedelsinformation/brist i redlighet

-

Ost som ingående ingrediens i vissa maträtter presenterades i meny som ”fetaost”.
Kontrollen visade att det var ost av märket Dariryland, från Drottninglund i
Danmark och framställd av komjölk.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid nästa ordinarie kontroll.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Sida

2(2)
Datum

Dnr

2018-05-02

2018-1506

Övrigt
Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring av kantin och dricksglas
var bra.
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.

