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Lidl Sverige KB
Box 4093
171 04 SOLNA

Granskning av inkomna handlingar
Livsmedelsföretagare:

Lidl Sverige KB, Box 4093, 171 04 SOLNA

Anläggningens namn:

Lidl

Besöksadress:

Sjumilagatan 1

Fastighetsbeteckning:

Mallen 1

Ärendet
Vid inspektion den 10 september 2018 uppmärksammades att Lidl säljer pizzor och
rispiroger för självtag i rumstemperatur. Verksamheten uppmanades att inkomma till
Miljöförvaltningen med vilka åtgärder som kommer att vidtas innan den 30
september 2018.
Den 1 oktober 2018 inkom rutiner och analysresultat för hantering av pizza och
rispirog till Miljöförvaltningen. Den 15 oktober 2018 inkom bland annat domslut och
bake-off rutiner och rutiner om färskhet m.m. till Miljöförvaltningen.
Vi har granskat handlingarna som inkom den 15 oktober 2018 och har följande
synpunkter:
Domsluten handlar om bake-off produkter i allmänhet. Miljöförvaltningen har inga
synpunkter på bake-off produkter som gäller bröd m.m där det inte finns risk för
tillväxt av mikroorganismer. Pizza och rispirog däremot finns risk för tillväxt av
mikroorganismer. Domsluten hänvisar även att produkter som säljs ska vara baserade
på HACCP principerna. Det är därför Miljöförvaltningen vill ha in en faroanalys
baserad på HACCP principerna för dessa specifika produkter, då de har högre risk än
vanliga bake-off produkter.
Någon faroanalys har inte inkommit till Miljöförvaltningen för produkterna pizza och
rispirog. Faroanalysen skickas till Miljöförvaltningen snarast, dock senast den 26
oktober 2018.
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Kommunicering
Inkommer ingen faroanalys för produkterna pizza och rispirog till Miljöförvaltningen
innan den 26 oktober 2018 kommer ett beslut om föreläggande att fattas. Eventuella
synpunkter lämnas till Miljöförvaltningen senast den 26 oktober 2018.
Information
Livsmedel där mikroorganismer kan föröka sig, till exempel pizza och rispirog, får
inte förvaras vid temperaturer som kan medföra att hälsofara uppstår.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 bilaga 2 kapitel IX

