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Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial,
lagring, hantering, rengöring, temperaturer, personlig hygien och HACCP (nedkylning).
Omdöme
Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid kontrolltillfället konstaterades att delar av rutiner bör utvecklas.
Följande brist noterades:
Brister i rengöring, hantering och hygien
- Verksamheten använder diskmedel för att tvätta händerna i köket men flaskan
med diskmedel var inte lätt tillgänglig. Att tvätta händerna med diskmedel innebär
att personalen riskerar få problem med huden (t.ex. uttorkning som kan innebära
sår och staffar). Tvål är avsedda för händer/ hud och är återfuktande.
Vi kommer att kontrollera ovanstående brist vid nästa ordinarie kontroll.
Övrigt
- Såser som tidigare kylts ned lägger direkt på varmhållning på vattenbadet utan
upphettning. Mat bör snabbt återupphettas till minst 72 ºC innan den läggs på
vattenbadet. Upphettning av maten skedde på spisen efter diskussionen.
- Kött tinades i rumstemperatur. Livsmedel bör tinas i kylskåp för att inte produkten ska få temperatur som kan medföra hälsofara. Köttet flyttades till kylskåpet
vid inspektionen.
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ATP
Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring av skärbrädan inte 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
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.

