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Trollabo kvarn
c/o Trollabo gård
Jakob Cevall
524 92 HERRLJUNGA

M 054/19

Kontroll av restaurang
Den 15 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 Jakob Cevall från Trollabo kvarn 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 Trollabo kvarn serveras i snitt ca 40-60 portioner per lunchdag.
Lunch serveras endast på fredagar. Förutom lunch så anordnas After work varannan fredag,
Afternoon tea på onsdagar, Brunch på lördagar och söndagmiddag med kakbuffé på söndagar.
Vid kontrollen den 20 april 2018 så pratade vi om att det är verksamhetsutövarens ansvar att
ta den första kontakten med kunderna för att undersöka om de har någon allergi. Ett vanligt
sätt att lösa det är att ha en liten skyllt vid kassan där det står t ex ”Har du allergi? Fråga
personalen”. Vid kontrollen i år så finns det en skylt som ställs fram vid buffé. Ett tips kan
vara att ha skylten framme väl synlig vid kassan alltid för att inte riskera att missa att ställa
fram den.
Vid kontrollen hade ett av de tre frysen aningen hög temperatur. Fryset justerades ner direkt
och redan under kontrollbesöket kunde temperatur under -18 °C mätas upp.

MILJÖENHETEN

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