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Dnr
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Raw Food Café i Borås AB
Österlånggatan 61
503 37 BORÅS

Inspektionsdatum

2017-10-23

Anläggning

Raw Food Café

Plats

Österlånggatan 61

Fastighetsbeteckning

Remus 4

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Raw Food Café
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, lagring, hantering, rengöring, temperaturer, personlig hygien, HACCP, märkning/presentation och spårbarhet.
Omdöme
Vid kontrolltillfället konstaterades att delar av rutiner saknades.
Brister som påtalats vid tidigare kontroll var åtgärdade.
Följande brister noterades:
Brister i rengöring, hantering och hygien
- När varm mat serveras ska kärntemperaturen inte understiga +60°C.
Vid inspektionen uppmättes +35ºC på maten som fanns på varmhållen mat, vilket
inte är tillräckligt högt för att förhindra tillväxt av sjukdomsframkallande bakterier.
-

För att få sälja färdigförpackade livsmedel följande märkning måste finnas på varan;
Varubeteckning, ingrediensförteckning och mängd, nettokvantitet (vikt eller volym), bäst-före dag eller sista förbrukningsdag. Förvaringsanvisning på varor där
detta har betydelse för hållbarheten och namn på förpackare/tillverkare eller säljare samt adress.
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 31 oktober 2017.
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ATP
Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring av tallriken och redskap
var bra.
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.

