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Yasmin Grill
Allégatan 44
503 37 BORÅS

Inspektionsdatum

18 oktober 2018

Anläggning

Yasmin Grill

Plats

Allégatan 44

Fastighetsbeteckning

Pomona 7

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Yasmin Grill
Oanmäld inspektion

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), presentation och spårbarhet.
Omdöme
Vid kontrollen bedömdes att delar av lokalerna var i undermåligt skick. Vid
kontrolltillfället konstaterades att delar av rutiner och dokumentation bör utvecklas.
Brister som påtalats vid tidigare kontroll var inte åtgärdade.
Följande brister noterades:
Rutiner, dokumentation

Lokalen och utrustning

-

Diskbänk/arbetsbänk var inte kopplad till avloppet. Diskning sker i städskrubb.
Otillräcklig belysning.
Golvet i del av lokal där livsmedel bereds var trasigt.
Tillgänglig plats för handtvätt var på övervåningens toalett.
Temperaturmätare saknades.

Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Nedre plan; bordsfläkt och övrig ventilation var dammig/smutsig.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Sida

2(2)

-

-

Datum

Dnr

2018-10-22

2018-2982

Övre plan; Smutsiga väggar och golv i städskrubb där diskning sker. Kylskåpen i
behov av rengöring.
Optimal städutrustning för att separera rengöring i kök och servering saknades:
Kvarvarande brist.
Nedre plan; Temperaturer på rå kycklingfilé i kyl och dressing i kylbrunn visade
+11,2 respektive +23,0 grader.
Upplysning om att information om allergener kan ges saknades. Kvarvarande brist.
Övre plan; Knivar som användes vid beredning förvarades instuckna mellan
smutsig/möglig vägg och rostfri plåt i direkt anslutning till utslagsvasken i
städskrubben.
Handtorkpapper saknades på toalett. Kvarvarande brist.
Förvaring till gångkläder/ombyte saknades

Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring av skärbräda och kniv
avsevärt bör förbättras.
Övrigt
Föreläggande att åtgärda uppkomna brister skickas separat.
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 1 279 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.
Publicering på webben

Miljöförvaltningen publicerar alla kontrollrapporter på kommunens webbplats
boras.se.

