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Restaurang Liljebacken
Att. Andreas Friberg
Ubby Liljebacken
524 80 Ljung

M 053/19

Kontroll av restaurang
Den 14 februari fick ni ett besök i er restaurang av miljöenheten i Herrljunga kommun. Det
var en obokad rutinkontroll som vi gör med jämna mellanrum. Syftet med besöket var att
kontrollera att ni lever upp till de krav som finns i livsmedelslagen. Vi som var med vid
inspektionen var Jens Olsson från Restaurang Liljebacken och Claes Eliasson från
miljöenheten.
Resultat

Inga avvikelser konstaterades vid kontrollen
Följande punkter kontrollerades vid besöket:
 Underhåll
 Rengöring
 Hantering
 Personlig hygien
 Vatten
 Spårbarhet
 Allmän livsmedelsinformation
 Temperatur
 Material i kontakt med livsmedel
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Information om verksamheten
På Restaurang Liljebacken serveras i snitt ca 140 - 150 portioner per dag men det kan variera
en del under veckans dagar och beroende på säsong.
Vi pratade bland annat om aluminiumkastruller. Livsmedelsverkets rekommendationer
angående aluminium i kokkärl:





Undvik att tillaga, värma upp eller förvara sura livsmedel i kastruller, formar,
dricksflaskor och andra kärl av aluminium utan skyddande beläggning. Sura livsmedel är
saft, juice, soppor, krämer eller mos av rabarber, bär och frukt, liksom soppor, såser och
inläggningar av tomat och surkål.
Undvik att förvara sura livsmedel i kontakt med aluminiumfolie under längre tid. Ha inte
folie i kontakt med sura efterrättspajer eller liknande i ugn.
Se upp med galvanisk korrosion som kan ske när aluminiumfolie är i kontakt med annan
metall, till exempel rostfritt stål, i kombination med vätska. Aluminiumfolien kan då
brytas ned snabbare och små hål kan bildas i folien.

MILJÖENHETEN

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

