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Anläggning

ICA City Sparköp Brämhult

Plats

Brämhults Torg

Fastighetsbeteckning

Källbäcksryd 1:321

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, ICA City Sparköp Brämhult
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial,
lagring, hantering, rengöring, temperaturer, personlig hygien, HACCP (tillagning,
nedkylning och verifiering), märkning/presentation och spårbarhet.
Omdöme
Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid kontrolltillfället fungerade verksamhetens rutiner i stort.
Följande brister noterades:
- Parmesanost förvarades i rumstemperatur, förvaringsanvisning på etiketten var
+8°C.
- Ingrediensförteckning på kycklingetiketten stämde inte med originaletiketten.
- Etiketten för kycklingspett terikai saknade ingrediensförteckning.
- Informationsskyltar om innehåll på självtag av konditorivaror var bristfälliga, exempel Parisevåffla (innehåll på smördeg var inte utskrivet), Bananbeskvi (mandelmassa var inte utmärkande allergen samt att innehåll på mandelmassa inte var
utskrivet).
- Analysresultat för provtagning av gårdsmjölk för att verifiera att rengöringsrutinerna är tillfredställande kunde inte tas fram under inspektionen. Enligt ansvarig
kommer dessa att skickas in till Miljöförvaltningen omgående.
Vi kommer att kontrollera hantering/rengöring av gårdsmjölk genom att verksamheten skickar in kopia på analysresultat från ett år tillbaka samt vilka åtgärder som vidtagits till Miljöförvaltningen snarast, dock senast den 31 juli 2017.
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Övriga brister kommer att kontrolleras vid nästa ordinarie kontroll.
Övrigt
Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring av plastbunke var bra
medan rengöring av kniv kan förbättras.
Tänk på att skölja ur burkar och dylikt innan de sätts in i diskmaskinen, vid inspektionen klockan 9 på morgonen var det redan mycket matrester i diskmaskinens silar.
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.

