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, Miljöförvaltningen
, Pizzeria Campino
Oanmäld inspektion
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Datum

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, lagring, hantering, rengöring, temperaturer, HACCP (nedkylning), märkning/presentation och spårbarhet.
Omdöme
Vid kontrolltillfället konstaterades att delar av rutiner bör utvecklas.
Brister som påtalats vid tidigare kontroll var åtgärdade.
Följande brister noterades:
Brister i rengöring, hantering och hygien
- Golvförvaring försvårar rengöringen och ökar risken för att föroreningar överförs
till arbetsbänkar.
- Öppnade glutenfritt bröd förpackningar var inte tillräckligt återförslutna. Allergena varor måste separeras så att säker allergikost kan levereras och att annan förorening kan ske.
- Golv, väggar och ytor under viss utrustning på svåråtkomliga ställen var smutsiga
och är i behov av rengöring. Handtag på dörrar, skåp och lådor där man tar med
händerna måste rengöras regelbundet.
- Det saknades termometrar och kontroll av mätning i kyl, frys och matlagning. Det
är viktigt att mäta temperaturen för att kunna säkerställa att livsmedel förvaras i en
temperatur som förhindrar tillväxt av skadliga mikroorganismer. Skinka i frysrummet höll temperaturen -5ºC.
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Vid inspektionen identifierades att frysrummet inte fungerar bra och att ingen av
personalen hade upptäckt det. Servicetekniker kommer samma dag som inspektion för att åtgärda bristen enligt verksamhetsutövaren.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid en uppföljande inspektion den 24
oktober 2017.
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 1 244 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.

