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Miljöförvaltningen kontrollerade er livsmedelsverksamhet
2017-02-14 på morgonen 07.50. Det var en ordinarie kontroll,
som vi gör regelbundet. Kontrollbesöket var oanmält.
Närvarande från er var Peer, kökschef och Tahira,
specialkostansvarig och från miljöförvaltningen Viktor
Westerholm, livsmedelsinspektör.

Sammanfattande bedömning
Miljöförvaltningen bedömde vid kontrollen att ni följde
reglerna i livsmedelslagstiftningen på de områden vi
kontrollerade. Vi konstaterade alltså inga avvikelser från
reglerna.

Miljöförvaltningens iakttagelser och
bedömning
Här beskriver vi vad vi kontrollerade, vad vi såg och hur vi
bedömde det. När det är avvikelser från lagstiftningen skriver
vi också var ni kan läsa reglerna. Avvikelser från
lagstiftningen betyder att vi bedömer att man inte följer
reglerna för det vi kontrollerar.

ECOS Mall – 132_53_kontrollrapport 2017-01-20

Kontrollområden utan avvikelser
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Säker hantering, lagring och transport
Vi kontrollerade hur ni separerar allergikosten från ordinarie
kost vid beredning, tillagning och servering. Ni visade att
allergikosten tillagas på avskild plats och med separat
utrustning. Allergikosten serveras från köket och ni visade att
ni har stationer för allergikost (glutenfritt bröd fås från köket
och laktosfritt smör är i portionsförpackning) och vegetarisk
mat ute i matsalen.
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Ni redogjorde för er produktionsordning gällande tillagning av
allergi- och specialkosten.
Ni förvarar allergikosten med lämplig separering från övrig
kost.
Om Tahira är frånvarande ansvarar Peer för allergikosten,
övriga i köket kan hoppa in vid behov och ni har alltid
potatisbullar på lager som samtliga barn kan äta. På så vis
behöver ni inte ta in vikarier som hanterar allergikosten.
Den hantering av och de rutiner för allergikosten som gicks
igenom under inspektionen bedöms vara godtagbara.
Rengöring och desinfektion
Vi kontrollerade att lokal och utrustning var synligt rena. Ni
beskrev rutiner och ansvarsuppdelning för rengöring, era
rutiner bedöms vara godtagbara.
Temperatur
Ni beskrev hur ni övervakar temperaturen på kylförvarad och
varmhållen mat, kylar och frysar gås igenom varje måndag
och varmhållen mat kontrolleras dagligen. Era rutiner bedöms
vara godtagbara och ni uppgav lämpliga temperaturgränser.
Vi kontrollerade temperaturen på utvalda livsmedel med
miljöförvaltningens termometer, samtliga livsmedel höll
lämplig temperatur.
Personlig hygien
Handtvättställ i kök och på personaltoalett var utrustade med
tvål och papper. Personal bar rena och lämpliga arbetskläder.
Rena arbetskläder förvaras skilda från privata kläder.
HACCP-baserade förfaranden
Ni beskrev hur ni säkerställer att varm mat kyls ned så snabbt
som möjligt och når en kärntemperatur på högst +8 oC inom 4
timmar. Rutinerna ni beskrev bedöms vara godtagbara.
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Information
Vi kontrollerade att informationen på veckomatsedeln var
korrekt och inte vilseledande.

Övrigt
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Vi gick igenom er riskklassning, ni berättade att ni inte längre
skickar mat till andra skolor utan allt serveras på plats. I
dagsläget tillagas cirka 1100 portioner per dag och till hösten
trolig ökning med cirka 200 portioner. Nuvarande
riskklassning förblir oförändrad.

Ni betalar för att vi kontrollerar er
verksamhet
Ni betalar en avgift varje år för miljöförvaltningens
livsmedelskontroller. Avgiften täcker till exempel tiden då vi
förbereder besöket, tiden för besöket och tiden för att skriva
rapporten efter besöket. Om vi behöver lägga mer tid än ni har
betalat för, kommer ni att få betala 1 310 kronor per timme vi
arbetar.

Ring eller skriv om ni har synpunkter
Om ni har synpunkter eller frågor om denna kontrollrapport är
ni välkomna att höra av er till mig.

Viktor Westerholm
Livsmedelsinspektör
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Vi kontrollerar för att minska riskerna
Miljöförvaltningen kontrollerar restauranger och andra
livsmedelsföretag för att se till att de följer lagstiftningen, och
för att minska riskerna för konsumenterna. Vi gör kontrollerna
med stöd av 11 § livsmedelslagen (SFS 2006:804) samt artikel
1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa
och djurskydd.
Du kan läsa lagstiftningen, vägledningar och annan
information på Livsmedelsverkets webbplats: www.slv.se
Du kan också läsa mer hos oss på miljöförvaltningen i
Stockholms stad: http://foretag.stockholm.se/livsmedel
Anmäl ändrad eller upphörd verksamhet
Avgiftsskyldigheten för livsmedelskontroll upphör från
årsskiftet som följer efter det år som miljöförvaltningen fått
information om att verksamheten upphört. Om verksamhetens
avgift ändras gäller den nya avgiften från och med året efter
att beslutet fattats. Läs mer på vår hemsida
www.stockholm.se/livsmedelsavgift
Där finns en länk till ett formulär där ni kan fylla i vad som
har ändrats. Anmäl alltid ändrad eller upphörd verksamhet
skriftligt eller via länken, och se till att du får en bekräftelse på
din anmälan – för din egen skull.
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