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Anläggning

Café Saturnus

Plats

Österlånggatan 64

Fastighetsbeteckning

Saturnus 14

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Café Saturnus
Revision

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial,
lagring, hantering, avfall, skadedjur, rengöring, temperaturer, personlig hygien,
utbildning, HACCP (faroanalys), märkning/presentation och spårbarhet.
Omdöme
Företaget är registrerat hos Miljöförvaltningen med aktuellt organisationsnummer och
hantering. Café Saturnus är ett personalcafé för personalen som arbetar i huset. Det
handlar om försäljning av färdiga smörgåsar, pajer, läsk, konserv-soppor och liknande.
Vid kontrolltillfället konstaterades att delar av rutiner bör utvecklas.

Följande brister noterades:
Lokalen

-

-

Personaltoalett delas för närvarande med kunderna. Den personliga hygienen
följer därmed inte delen i den rådande lagstiftningen som handlar om risk för
kontaminering mellan människor. Detta riskerar livsmedelssäkerheten.
Placering av skåpet för arbetskläder är inte bra.

Brister i rengöring, hantering och hygien

-

För att få sälja förpackade pajer måste följande märkning finnas på varan;
Varubeteckning, ingrediensförteckning och mängd, nettokvantitet (vikt
eller volym), bäst-före dag. Förvaringsanvisning på varor där detta har
betydelse för hållbarheten och namn på förpackare/tillverkare eller säljare
samt adress.
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Bristerna ovan kommer att kontrolleras genom att verksamheten skickar in
förslag på åtgärder med lämpligt slutdatum när avvikelserna ska vara
åtgärdade. Åtgärdsförslag lämnas till Miljöförvaltningen senast den 27 oktober
2017.
Övrigt
Verksamheten måste kunna upplysa kunden om vilka allergener som ingår i
livsmedlet. Informationsblad om regler om märkning och information lämnades vid
besöket.
ATP
Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring av skärbrädan kan
förbättras.
Information
Revision

Revision är en kontrollmetod som innebär en granskning på hur väl er verksamhet
lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Hela eller delar av ert system för
egenkontroll och faroanalys/riskbedömning granskas och sätts i relation till hur ni
bedriver verksamheten. Revision är en mer omfattande kontrollmetod än inspektion
och därför ska ni som verksamhetsutövare alltid informeras om dag och tid för
besöket.
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.

