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2018-1482

Restaurang Innerstaden HB
Västerbrogatan 12
503 38 BORÅS

Inspektionsdatum

2018-04-26

Anläggning

Restaurang Köket

Plats

Krokshallstorget

Fastighetsbeteckning

Innerstaden 1:1

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Miljöförvaltningen
, Restaurang Köket
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, lagring, hantering, rengöring, temperaturer, personlig hygien och spårbarhet.
Omdöme
Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid kontrolltillfället konstaterades att delar av rutiner saknades/bör utvecklas.
Följande brister noterades:
- Handfatet vid personaltoaletten var fullt med prylar och det fanns inget tvål eller
papper för att tvätta händerna.
- Det var bristande rengöring i lådor som rena redskap förvarades, knivar på
magnetlist, mikrovågsugnen, nedkylningsskåp samt hyllor, dörrar och lister i kylbänk och hyllor i köket fram.
- Hylla i kök fram var sliten.
- Ryggbiff i hel bit hade passerat bäst-före datum. Verksamheten hade ingen fungerande rutin för att ha kontroll över bäst-före datum på nötköttet när de lägger det
i kylen i köket fram för bredning.
- Det var oklart hur nedkylningsskåpet användes. Det fanns ingen rutin för när
nedkylda livsmedel flyttades över till annan kyl alternativt slängdes.
- Livsmedel kyldes ner i höga plastlådor.
- Frysboxen och frysskåpet i torrförrådet var i behov av avfrostning.
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Ankfett förvarades i öppnad konservburk.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid en uppföljande inspektion efter
vecka 21.
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 eller extra handläggning, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Avgiften är
för närvarande 1 279 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.

