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2017-05-31

2017-1654

Vinci Borås AB

Besöksdatum

2017-05-29

Anläggning

Vinci

Plats

Södra Strandgatan 7

Fastighetsbeteckning

Pluto 4

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Vinci
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 lokal, rengöring, vatten, hantering och
HACCP(allergener).
Omdöme
Verksamheten åtgärdade listerna till kylskåpet men de andra brister kvarstår som står
här nedan.
Följande brister noterades:
- Verksamheten återanvänder till viss del förpackningsmaterial och plastförpackningar. Det är viktigt att verksamheten har rutiner för att säkerställa att hinkarna
är lämpliga till den typen av livsmedel som förvaras däri exempelvis varma, kalla,
sura eller basiska. Tänk även på vilka allergener som tidigare har förvarats i förpackningen.
-

Allergena varor hanterades vid övriga varor. Verksamheten friterar olika sorter av
livsmedel i samma olja och samma fritös. Allergena varor måste separeras så att
säker allergikost kan levereras och att annan förorening inte kan ske.

-

Lokalen är genomgående i behov av rengöring. Bland annat noterades följande
brister i rengöringen:
Golv och väggar i hela lokalen.
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Rengöring av kransilar behöver förbättras tex duschmunstycket i diskrummet.
Kylrummet och diskmaskinen är i behov av rengöring.
Vid inspektionen saknades varuskydd för vissa livsmedel i kylrummet.
Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid en uppföljande inspektion efter
2017-07-03.
Övrigt
Beslut om föreläggande angående rengöring kommer att skickas separat.
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.
Beslut om avgift för extra offentlig kontroll skickas separat.
Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.

