Sida

KONTROLLRAPPORT

1(2)

Datum

Dnr

2017-03-11

2017-912

Restaurang C F R AB
Lilla Brogatan 11
503 30 BORÅS

Inspektionsdatum

2017-03-11

Anläggning

Restaurang Oliven i Borås

Plats

Lilla Brogatan 11

Fastighetsbeteckning

Minerva 6

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Restaurang Oliven i Borås
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, lagring, hantering, rengöring, temperaturer, personlig hygien, HACCP, märkning/presentation och spårbarhet
samt brister från förra inspektionen.
Omdöme
Vid kontrolltillfället konstaterades att delar av rutiner saknades.
Brister som påtalats vid tidigare kontroll var inte åtgärdade.
Följande brister noterades:
Brister i rengöring, hantering och hygien
- Rutin för rengöring av ismaskinen bedöms som bristfällig. Listerna till ismaskinen
är trasiga och är i behov av underhåll. (Kvarstående brist från förra inspektionen.)
- Lister till diskmaskinen är i behov av rengöring.
- Personal som arbetar med oförpackade livsmedel bar armband.
- Placering av knivar i beredningskök är inte bra. Kontroll av rengöring med ATPmätare utfördes på en kniv. Resultatet fick underkänt.
- Golvförvaring förekom i frysrummet. Golvförvaring försvårar rengöringen och
ökar risken för att föroreningar överförs till arbetsbänkar.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid en uppföljande inspektion efter
den 17 mars 2017.
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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 1 244 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.

