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Datum

Dnr

2017-12-13

2017-2497

Druveforshörnan
Kellgrensgatan 39
504 34 BORÅS

Besöksdatum

2017-12-13

Anläggning

Druveforshörnan

Plats

Kellgrensgatan 39

Fastighetsbeteckning

Solrosen 1

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Miljöförvaltningen
, Druveforshörnan
Uppföljande kontroll

Ärende

Inspektionen var en uppföljning från tidigare genomförd kontroll. Syftet med besöket
var att kontrollera att tidigare konstaterade brister blivit åtgärdade. Vid besöket kontrollerades främst områdena faronalys, temperaturer, hantering och spårbarhet.
Omdöme
Vid besöket bedömdes att verksamheten inte har åtgärdat brister som påpekades vid
revisionen, flertalet av bristerna kvarstår. Vid kontrollen fanns ingen mald köttfärs i
verksamheten.
Följande brister noterades:
Kök

-

Faroanalys saknas för verksamheten. En faroanalys handlar om kunskap om den
egna verksamheten. Vilka faror vid hanteringen av livsmedel finns i er verksamhet
och hur gör ni för att förhindra dem. Analysera hanteringsstegen nedkylning och
tillagning i er verksamhet och titta på vilka faror som kan finnas och vad de kan
beror på.

-

Det tog lång tid innan det kom varmvatten i vattenkranarna i hela verksamheten.
Verksamheten kunde inte visa spårbarhet (vart köttet kom ifrån eller referensnummer) på lammköttet som låg i kylrummet och i frysboxen.
Livsmedel som har passerat bäst-före datum och ska kasseras förvarades i samma
kylskåp som livsmedel som används i köket. Risk att de blandas ihop.
Livsmedel på varmhållning var + 40°C.
Tonfisk förvarades i öppnad konservburk.

-
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Butik

-

Det fanns ingen ingrediensförteckning till livsmedel som tillverkas i verksamheten
och säljs över disk.
Rutin för att kassera gamla varor saknas. Gamla varor som konsterades vid revisionen har hade ännu inte slängts.
Burkar med livsmedel i butiken läckte.
Vissa produkter i butiken hade passerat bäst-före datum.
Vissa produkter i butiken saknade märkning på svenska.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid en uppföljande inspektion
kl. 14:00 den 9 januari 2018.
Övrigt
Alla livsmedel som förvaras i frysarna, kylar och hyllor i butiken ska uppfylla märkningskraven.
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.
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.

Publicering på webben

Miljöförvaltningen publicerar alla inspektionsprotokoll på kommunens webbplats.
boras.se/livsmedel

