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Dnr
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City Gross Sverige AB, City Gross Borås
FE 269
832 80 FRÖSÖN

Inspektionsdatum

2017-05-03

Anläggning

City Gross, Bageri

Plats

Göteborgsvägen 181

Fastighetsbeteckning

Filtret 6

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, City Gross 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, utbildning, HACCP (allergen), märkning/presentation och spårbarhet samt brister från föregående inspektion.
Omdöme
Vid kontrolltillfället konstaterades att delar av rutiner bör utvecklas.
Flera av brister som påtalats vid tidigare kontroll var åtgärdade men några brister
fanns kvar som står här nedan.
Följande brister noterades:
Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Diskmaskinen var i behov av rengöring samt att det saknades specifika rengöringsrutiner med tanke på allergirengöring. (Kvarstående brist)

-

Vid inspektionen kunde verksamheten inte säkerställa att träbordet i konditoriet
var tillräckligt rent för att allergenaämnen inte kan kontaminera olika produkter.
(Kvarstående brist)

-

Varor som stod i frysen saknade varuskydd. (Kvarstående brist)

-

Rengöring av maskinerna tex degblandare och andra maskiner bör göras dagligen.
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Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid en uppföljande inspektion efter
2017-05-19.
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.

