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City Gross Sverige AB, City Gross Borås
Box 20
281 21 HÄSSLEHOLM

Inspektionsdatum

2016-10-07

Anläggning

City Gross, bageriet i Borås

Plats

Göteborgsvägen 181

Fastighetsbeteckning

Filtret 6

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Miljöförvaltningen
, Färskvaruchef
, Bageri
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, hantering, skadedjur,
rengöring, personlig hygien, HACCP (faroanalys) och märkning/presentation.
Omdöme
Vid inspektionen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick. Inför slutbesiktning
av lokalerna så ska alla lokalerna gås igenom och åtgärda eventuella brister.
I november ska butiken certifieras för Svensk standard för livsmedelshantering i butik. Vid inspektionstillfället konstaterades att delar av rutiner bör utvecklas.
Följande brister noterades:
- Bristfällig information från huvudkontoret till butiken vid ändring av recept/etikett. Vid kontroll av en etikett så hade receptet ändras utan att butiken fått
information. Det var samma PLU-nummer på den gamla etiketten som den nya.
- Mandel som är en allergen, fanns inte med i ingrediensförteckningen på etiketten
för ”Choklad Moussetårta 8-10 p 590g”.
- Rutin för allergirengöring saknades.
- Diskmaskinen var i behov av rengöring samt att det saknades specifika rengöringsrutiner med tanke på allergirengöring.
- Vid inspektionen kunde verksamheten inte säkerställa att träbordet i konditoriet
var tillräckligt rent för att allergenaämnen inte kan kontaminera olika produkter.
- Det var mycket flugor i bageriet och konditoriet.
- I frysen var det kondens/isdroppar i taket, varor som stod i frysen saknade varuskydd.
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Det var flugor vid självtag av b.la wienerbröd och donats, produktskyddet var inte
tillräckligt.
Det fanns inget produktskyddskydd för självtag av frallor.

Verksamheten ska certifieras i november 2016 uppföljning av bristerna kommer att
ske efter det.
Övrigt
Tårtlock bör förvars så att de inte kan kontamineras på insidan.
Bandet på marsipankavelmaskinen var slitet och skulle bytas ut.
I säker mat i butik som är er branschriktlinje står det att oförpackat bröd bör exponeras i brödskåp/hylla utrustade med produktskydd (skåp, skyddsskärmar m.m.) eller
brödbackar lådor, gärna med lock Er försäljning av oförpackat bröd är placerat i ett
genomgångsstråk där de flesta kunder passerar, på så vis rör sig mycket folk i detta
område vilket ökar risken för kontamination.
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.

