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Inspektionsdatum
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Anläggning

CC Havtornsdelikatesser

Plats

Vatunga Åsen

Fastighetsbeteckning

Sundholmen 3:2

Närvarande

, Miljöförvaltningen
Verksamhetsutövaren
Inspektion

Ärende

Miljöförvaltiningen i Borås deltar i ett nationellt projekt som initierats av
Livsmedelsverket.
Syftet är att kontrollera om ingrediensförteckningen motsvarar receptur samt verifiera
sannorlikheten att ingående ingredienser köpts och använts i tillverkningen. I
verksamheter utan tillverkning men med märkningsansvar granskas
handlingar/dokument mot information om ingående ingredienser.
Vid besöket kontrollerades märkning och presentation av 4 produkter där CC
Havtornsdelikatesser har märkningsansvar.
Omdöme
Vid kontrolltillfället konstaterades att delar av rutiner och dokumentation kan
förbättras.
Följande brist noterades:
Rutiner, dokumentation avseende märkning

-

Havtornsjuice, ordet saft är felaktigt.
Blåbär- och Havtornsmarmelad, i informationen på nätet framgår att
marmeladen innehåller ”äkta vanilj”, på etiketten skrivs ”vaniljsocker”.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brist vid nästa ordinarie kontroll.
Övrigt
I senaste analysrapporten för vattenprovtagning var resultatet för Radon för högt 326
Bq/l gränsvärdet ligger på >100 Bq/l och pH för lågt 6,3 gränsvärdet ligger på pH <
6,5. Åtgärder för att få vattnet tjänligt bör planeras in och kommer att följas upp vid
nästa ordinarie kontroll.
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Information
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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.

