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Herrljunga kommun
Nyhagaköket
Att. Marita Lundgren
524 23 Herrljunga

M 428/18

Kontroll av tillagningskök
Den 7 september fick ni ett besök på ert tillagningskök av miljöenheten i Herrljunga kommun.
Syftet med besöket var att kontrollera att ni lever upp till de krav som finns i livsmedelslagen.
Vi som var med vid inspektionen var Marita Lundgren från Nyhagaköket och Claes Eliasson
från miljöenheten.
Reslutat

Inga avvikelser konstaterades vid kontrollen
Vi kontrollerade dessa punkter vid besöket.
 Underhåll
 Rengöring
 Hantering
 Personlig hygien
 Temperatur
 Material i kontakt med livsmedel
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Information om verksamheten
Vi började kontrollen med att följa upp temperaturen i kylbänken vid bufféserveringen i
matsalen. Temepraturen har tidigare varit något hög i kylbänken. Kylbänken har nu flyttats
längre in i matsalen, bort från de fönster som den tidigare stod vid. Vid denna kontroll så
håller all mat temperatur under 8 °C.
På Nyhagaköket bereds frukost, lunch och kvällsmat. Maten serveras i matsalen på Hagen,
distribueras till boende i hemmet samt transporteras till Hemgården och Gäsenegården. För
transport till de andra äldreboendena och till boende i det egna hemmet används Herrljunga
Taxi. Nyhagaköket tillverkar även smörgåsar och kakor på beställning till hela kommunen.
Köket är ett storkök med många rostfria ytor som är lätta att hålla rent. Vid kontrollen var
köket rent och det rådde god ordning.
Det finns flertalet frysar/frysrum och kylar/kylrum. Samtliga temperaturer som mättes i
frysar/frysrum och kylar/kylrum höll rätt temperaturer. Det stora antalet frysar och kylar
möjliggör separering av olika typer av livsmedel på ett bra sätt.
Avsvalnings-/nedkylningsskåp finns, men mat som varit föremål för servering återanvänds
inte utan kasseras då mattillfället är slut.

MILJÖENHETEN

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