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Kontrollrapport
Miljötillsynsavdelningen genomförde den 13 februari 2018 en
livsmedelskontroll av livsmedelsverksamheten Deli Italia, HÄRADSVÄGEN
68, som bedrivs av SS Celik HB med organisationsnummer 969751-6244.
Det var en ordinarie kontroll som myndigheten gör regelbundet. Kontrollen
gjordes i form av en oanmäld inspektion av verksamheten.

Inga avvikelser konstaterades vid kontrollen
Det som kontrollerades var:
· Underhåll av lokal och utrustning
· Personlig hygien, rutiner vid sjukdom
· Separering
· Upprätthållande av kylkedjan,
temperaturkriterier
· Nedkylning, uppvärmning
· Material i kontakt med livsmedel
· Livsmedelsinformation redlighet (meny)
· Livsmedelsinformation "glutenfritt" (meny)
· Bekämning av skadedjur
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Ytterligare upplysningar
Övrig information från kontrollen
Enligt ansvarig blir det varmt i lokalen, vilket gör att fönster och dörr (vid entren)
ibland står öppna. Ni berättade att ni ser över möjligheten att montera ett
insektsnät under våren.
Ni meddelade att en ny meny ska tryckas under våren, och att ni då kommer ändra
informationen om glutenfri pizza, till "glutenfri pizzabotten" (tidigare
anmärkning). I övrigt hade tidigare avvikelse gällande fetaost och parmaskinka
på menyn åtgärdats (redlighet).
Verksamhetens kylar och frysar hade bra temperaturer och ansvarig uppvisade bra
kunskaper om risker och styrning av dessa.

Synpunkter och frågor
Du har möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i rapporten inom två veckor.
Mejla till miljotillsyn@huddinge.se eller kontakta handläggaren. Det är viktigt att
kontrollrapportens ärendenummer finns med. Till handläggaren kan du också
vända dig med frågor om innehållet i rapporten.

Information och kontroll, regler och avgifter
Tillsynsnämnden kontrollerar att företag följer livsmedelslagstiftningen.
Innehållet i kontrollrapporten återger endast resultatet av det som kontrollerats.
Det är inte en bedömning av hela verksamheten. Information om lagar, regler och
branschriktlinjer för hantering av livsmedel finns på webbplatsen
https://www.livsmedelsverket.se. Mer information om regler och avgifter i
Huddinge finns på https://www.huddinge.se/naringsliv/tillstand-och-regler/startalivsmedelsverksamhet/

Vilka deltog vid kontrollen?
Från företaget deltog Selcuk, ansvarig på plats, och från miljötillsynsavdelningen
Lovise Muhrbeck.
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