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Pizzeria Rest. Shalom
Alingsåsvägen 10
504 38 BORÅS

Besöksdatum

2017-10-02

Anläggning

Shalom pizzeria

Plats

Alingsåsvägen 10

Fastighetsbeteckning

Vävaren 8

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Shalom pizzeria
Uppföljande kontroll

Ärende

Inspektionen var en uppföljning från tidigare genomförd kontroll. Syftet med besöket
var att kontrollera att tidigare konstaterade brister blivit åtgärdade. Vid besöket kontrollerades främst områdena faroanalys, hantering och rengöring.
Omdöme
Vid besöket bedömdes att flera brister från revisionen var åtgärdade. De har beställt
nya lister till kylskåpen under pizzabänken.
Följande brister noterades:
- Faroanalys saknas för verksamheten. En faroanalys handlar om kunskap om den
egna verksamheten. Vilka faror vid hanteringen av livsmedel finns i er verksamhet
och hur gör ni för att förhindra dem. Analysera hanteringsstegen nedkylning, tilllagning och varmhållning i er verksamhet och titta på vilka faror som kan finnas
och vad de kan beror på.
-

Sällanrengöring under bänken vid stekbord bör förbättras.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister genom att verksamheten visar Miljöförvaltingen eller skickar in en kopia på faroanalysen till Miljöförvaltningen senast 30
oktober 2017, övriga brister följs upp vid nästa ordinarie kontrolltillfälle.
Om ni inte visar Miljöförvaltingen eller skickar in en kopia på faroanalys innan den
30 oktober 2017 kommer Miljöförvaltningen att vidta ytterligare åtgärder i form av
föreläggande.
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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.
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.

