Ärendenummer
LIVS.2020.3077

SKRIVELSE

Handläggare
Irina Dichenkova
08-535 364 86
irina.dichenkova@huddinge.se

Deli Italia
HÄRADSVÄGEN 68
141 41 HUDDINGE

Kontrollrapport

Miljötillsynsavdelningen genomförde den 21 augusti 2020 en
livsmedelskontroll av anläggningen Deli Italia, på HÄRADSVÄGEN 68, som
bedrivs av livsmedelsföretaget SS Celik HB med organisationsnummer
969751-6244.
Det var en ordinarie kontroll som myndigheten gör regelbundet med
ledning av anläggningens riskklass. Kontrollen gjordes i form av en
oanmäld inspektion.

Inga avvikelser konstaterades vid kontrollen
Följande kontrollerades:
· Administrativa krav
· Allmän livsmedelsinformation
o Allmänna krav och skyldigheter
o Obligatorisk livsmedelsinformation, innehåll och presentation

· Spårbarhet
· Grundförutsättningar, hygien
o
o
o
o
o
o

Allmänna krav på livsmedelssäkerhet
Utformning och underhåll av lokaler och utrustning
Hygien före, under och efter processen
Personlig hygien
Bekämpning av skadedjur
Upprätthållande av kylkedjan och uppfyllande av temperaturkriterier

POSTADRESS
Miljö- och bygglovsförvaltningen
Miljötillsynsavdelningen
141 85 Huddinge

BESÖKSADRESS
Hälsovägen 7

E-POST OCH WEBB
miljotillsyn@huddinge.se
www.huddinge.se

TELEFON (VXL)
08-535 300 00

LIVS.2020.3077

2

Ytterligare upplysningar
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
Bygglovs- och 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-ochregler/starta-livsmedelsverksamhet/

Närvarande
Från livsmedelsföretaget deltog Sertan Celik och från miljötillsynsavdelningen
Irina Dichenkova, miljöinspektör.
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