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BoråsBorås AB
Sven Eriksonsplatsen 3
503 38 BORÅS

Inspektionsdatum

2015-06-16

Anläggning

Knalleslöjdarna - Boråstorpet

Plats

Viås 4, Krokstorp

Fastighetsbeteckning

Viared 13:1

Närvarande

, Miljöförvaltningen
Personal Boråstorpet
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid inspektionen kontrollerades märkning och personlig
hygien.
Omdöme
Vid inspektionen bedömdes att lokalerna var i bra skick, det var rent och med god
ordning. Vid inspektionstillfället konstaterades att märkningen bör utvecklas. Brister
angående märkning av bröd har noga övervägts och eftersom brödet har förpackats
på annan plats och av personal som inte är på plats vid försäljningsstället krävs
fullständig märkning på brödpåsarna.
Följande brister noterades:
Märkning av bröd

-

-

Ordet ingrediensförteckning saknas.
Mjölk, vete- och råg är allergener enligt informationsförordningen EU 1169/2011
bilaga II och ska därmed framhävas i ingrediensförteckningen genom typsnitt, stil
eller bakgrundsfärg.
Datum för minsta hållbarhet (bäst före) saknas.
Nettovikt saknas.

Bristerna ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras genom att
verksamheten skickar in åtgärder senast vecka 32 år 2015.
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Övrigt
Om brödet varit fryst före försäljning men säljs upptinat ska det stå ”upptinat” på
förpackningen.
Om någon av kryddorna som ingår i produkten är allergen ska den anges separat och
är det en allergen som är med i bilaga II Informationsförordningen ska den dessutom
framhävas.
Vid inspektionen lämnades ett häfte ”regler om märkning och information”.
Enligt nya informationsförordningen (EU) nr: 1169/2001 ska texten på etiketter vara
tydligt läsbar med en teckenstorlek där höjden av lilla x är större eller lika med 1,2
mm. Undantag gäller förpackningar vars största yta är mindre än 80 cm2 då ska texten
vara större eller lika med 0,9 mm.
Rengöringsprov gjordes med ATP-mätare. Skärbräda visade otillräcklig rengjord yta.
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.

