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Dnr
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2018-2432

Gastrostage AB, Saga Mat & Dryck
Österlånggatan 59
503 37 BORÅS

Inspektionsdatum

2018-08-27

Anläggning

Saga Mat & Dryck

Plats

Österlånggatan 59

Fastighetsbeteckning

Remus 5

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Saga Mat & Dryck
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial,
lagring, hantering, avfall, skadedjur, rengöring, personlig hygien, temperaturer,
utbildning, HACCP (faroanalys), 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.
Brister som påtalats vid tidigare kontroll var åtgärdade.
Följande brister noterades:
- Senaste analys av is utfördes 2018-01-04, tjänligt med anmärkning.
-

Information saknades om allergena ingredienser. Ett exempel är att ha en
skylt i kassan där det står att kunden kan fråga personal vid allergi.

-

De plasthandskar som fanns i köket var inte anpassade för feta livsmedel.

-

Taklucka i köket behöver åtgärdas.

Vi kommer följa upp bristen analys av is genom att ny provtagning genomförs till
dess att analysen får resultatet tjänligt. Analysresultatet skickas till Miljöförvaltningen
via post/e-post. Se adress på kontrollrapportens förstasida.
Resterande ovanstående brister kontrolleras vid nästa ordinarie inspektion.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25
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Övrigt
Rutiner och faroanalys fanns i en perm i köket.
Personal som kunde redogöra rengöringsrutin av ismaskin fanns inte på plats vid
inspektionstillfället.
Hårskydd bör användas vid hantering av oförpackade livsmedel.
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

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.

