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Alboga choklad
Att. Martina Andersson
Alboga Stommen 10
524 96 LJUNG

M 439/18

Kontroll av konditori/konfektyrbageri
Den 11 september fick ni ett besök i tillagningsköket i Alboga Gamla Skola av miljöenheten i
Herrljunga kommun. Syftet med besöket var att kontrollera att ni lever upp till de krav som
finns i livsmedelslagen. Det var en förbokad livsmedelskontroll då tillverkningen inte sker
regelbundet alla dagar. Vi som var med vid inspektionen var Martina Andersson från Alboga
choklad och Claes Eliasson från miljöenheten.
Reslutat

Inga avvikelser konstaterades vid kontrollen
Vi kontrollerade dessa punkter vid besöket.
 Underhåll
 Rengöring
 Hantering
 Personlig hygien
 Vatten
 Allmän livsmedelsinformation
 Temperatur
 Material i kontakt med livsmedel
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Uppföljningar vid nästa ordinarie kontroll
Gjutformarna Marron från Chocolate world har inte glas/gaffel-symbolen. Senast vid nästa
ordinarie kontroll vill miljöenheten ta del av certifikat eller liknande som styrker att formarna
är godkända att användas för livsmedelsberedning. Kopia på certifikat kan med fördel skickas
till miljöenheten så snart som möjligt.
Information om verksamheten
Alboga choklad tillverkar chokladpraliner och söta tårtor samt märker och paketerar
chokladpraliner. Tillverkning sker i köket på Alboga Gamla Skola. Förutom föreningen så är
Alboga choklad den enda verksamhet som använder köket. Köket är relativt nyrenoverat och
har ytor som är lätta att hålla rent såsom kakel och rostfritt. Ni har med er egen lättare
köksutrustning såsom grytor, skärbräda, gjutformar och spatlar samt de råvaror som används.
Vi började kontrollen med att följa upp de avvikelser som konstaterades vid kontrollen i köket
den 22 april 2016. Det fanns nu en list under spisen och glipan mellan diskmaskin och spis
var tätad med en rostfri list. Handtvätt sker fortfarande i samma vask som diskhantering men i
en separat ho. Handtvättställ finns även på toaletten. Frågan om separat handtvättställ i köket
har lyfts till föreningen men ännu har inte något separat tvättställ installerats. Då Alboga
choklad är ett enmansföretag fungerar rutinerna för handtvätt bra. Temperatur i kylen där
tårtor brukar förvaras höll ca 4 °C vid kontrollen och ingredienser på etiketter anges numera i
fallande ordning efter viktprocent.
Mycket begränsad mängd dricksvatten används för tillverkning av kola. Då
dricksvattenbrunnen till Alboga Gamla Skola inte är registrerad som en livsmedelsverksamhet
och därmed inte genomgår förpliktigad provtagning så behöver buteljerat vatten användas för
kolatillverkningen.

MILJÖENHETEN

Claes Eliasson
Miljöinspektör
claes.eliasson@admin.herrljunga.se
0513-171 22

Kopia:
Akten

Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress
Torget 1

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
info@admin.herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se

