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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
med vilka åtgärder som kommer att vidtas innan den 30 september 2018.
Den 1 och 15 oktober inkom rutiner, analysresultat, domslut m.m. för hantering av
pizza och rispirog till Miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen ansåg inte detta var
tillräckligt för ovanstående produkter och önskade få in en kompletterande faroanalys
för hanteringen innan den 26 oktober 2018. I samband med detta gjordes en skriftlig
kommunicering där det framgår att Miljöförvaltningen kommer fatta beslut om
föreläggande att inkomma med en faroanalys.
Den 26 oktober 2018 inkom en skrivelse från Lidl att de inte ser någon risk med
denna hantering och kommer inte göra någon faroanalys och hänvisade till Solna Stad
som är deras kontrollmyndighet.
Miljöförvaltningen har granskat inkomna handlingar och varit i kontakt med Solna
Stads kontrollmyndighet samt Uppsala Stads kontrollmyndighet som haft liknande
frågeställningar.
Miljöförvaltningens bedömning
Miljöförvaltningen gör bedömningen att det finns ett dokument från leverantören
som garanterar att Pizza Snacks Hawaii/salami kan förvaras i rumstemperatur under
en längre tid (36 timmar men rekommenderar 12 timmar). Det finns dock ingen
dokumentation från leverantören att rispirogen kan förvaras i rumstemperatur.
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Miljöförvaltningen kommer att skriva ett separat beslut om föreläggande att Lidl ska
inkomma med faroanalys för hantering av rispirog samt att förvara rispiroger i
temperatur som minskar risken för bakterietillväxt.
Övrigt
Enligt era analysrapporter för minipizza salami/hawaii och rispirog ligger
vattenaktiviteten (aw) mellan 0,95-0,97. Enligt facklitteratur1 så är det stor risk för
bakterietillväxt mellan 0,95-1 aw. Samtliga av era produkter ligger inom detta intervall.
Lidl bör säkerställa med leverantören att ovanstående produkter kan förvaras i
rumstemperatur enligt producenten/leverantörens rekommendationer med särskild
hänsyn till vattenaktiviteten enligt era resultat. Vidare kan en serie provtagningar göras
för att få en bild över om vattenaktiviteten i produkterna ändras över säsong.
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