Sida

KONTROLLRAPPORT

1(2)

Datum

Dnr

2017-10-16

2017-2764

Sushi Motto AB
Fabriksgatan 10, BV
503 38 BORÅS

Inspektionsdatum

2017-10-16

Anläggning

Chihaya Sushi

Plats

Fabriksgatan 10

Fastighetsbeteckning

Uranus 2

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Chihaya Sushi
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial,
lagring, hantering, rengöring, temperaturer, personlig hygien och märkning/presentation.
Omdöme
Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid kontrolltillfället konstaterades att delar av verksamhetens rutiner
bör utvecklas. Allergiskylt var upp satt vid kassan.
Följande brister noterades:
- Personalen som hanterar oförpackade livsmedel saknar ändamålsenliga arbetskläder och byter inte om på arbetsplatsen. Vid inspektionen användes endast förkläde som arbetskläder.
- Smycken såsom ring och armband bars av personer som tillverkar sushi.
- Bristande rengöring konstaterades under kylbänk.
- Rutin för rengöring av knivar var bristfällig. Knivar som hängde på knivlist var
enligt verksamheten inte rena. Rengöring av redskap och utrustning bör rengöras
efter användning.
- Verksamheten kunde inte visa på plats att sushiriset hade ett pH under 4,5.
Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid en uppföljande inspektion efter
vecka 45.

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

Sida

2(2)
Datum

Dnr

2017-10-16

2017-2764

Övrigt
Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring av plastflaska var bra.
En gång per år bör pH kontrolleras genom att verksamheten skickar in ris för pHprovtagning vid ett ackrediterat laboratorium.
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
Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande inspektion, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Avgiften är för närvarande
1 036 kronor per handläggningstimme.
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.

