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Dnr

2018-06-11

2018-1870

Knallelands Livs AB
Bergslenagatan 7
506 30 Borås

Inspektionsdatum

2018-06-11

Anläggning

ICA Supermarket i Knalleland

Plats

Bergslenagatan 7

Fastighetsbeteckning

Flugan 9

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Miljöförvaltningen
, ICA Supermarket
Inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades märkning av fyra egenproducerade produkter.
Omdöme
Vid kontrolltillfället fungerade verksamhetens rutiner i stort. Brister som påtalats vid
tidigare kontroll var åtgärdade. De etiketter som kontrollerades var Spareribs av gris,
baguette med kyckling/curryröra, baguette med kebabröra och potatissallad.
Följande brister noterades:
- På ingrediensförteckningen för brödet halvbaguette vallmo, som används till baguetterna står det att brödet kan innehålla spår av mjölk, ägg, hasselnötter, mandel, valnötter och sesamfrö. Det finns inte med på ingrediensförteckningen för de
färdiga baguetterna.
- Palmolja sakandes i märkingen för baguette med kyckling/curryröra.
Vi kommer att kontrollera ovanstående brister genom att verksamheten skickar/mailar in en bild eller kopia på de nya etiketterna till Miljöförvaltningen.
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Övrigt
Märkningen för ”Spareribs av gris” var för fel produkt. Felet rättades till under inspektionen.
En port i varumottagningen var inte helt tät nertill. Verksamheten bör ta upp porten
med sitt skadedjursföretag vid nästa besök.
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.

