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Tekniska kontoret
Kostenheten
Avd. för Skolköket i Od
Att. Christer Berg
Box 201
524 23 Herrljunga
M 525/17

Kontroll av skolkök i Od
Den 20 november fick ni ett besök i ert skolkök av miljöenheten i Herrljunga kommun. Det
var en obokad ordinarie kontroll som vi genomför med regelbundna intervall. Syftet med
besöket var att kontrollera att ni lever upp till de krav som finns i livsmedelslagstiftningen. Vi
som var med vid kontrollen var Emmy Sandin från skolköket och Claes Eliasson från
miljöenheten.
Utlåtande
Någon uppföljning med anledning av inspektionen, innan nästa ordinarie kontroll, bedöms
inte vara nödvändig.
Redogörelse av besöket
Vi kontrollerade dessa punkter vid besöket.
 Infrastruktur, lokaler och utrustning
 Råvaror och förpackningsmaterial
 Rengöring
 Temperaturer kyl och frys
 Allergi
Ods skolkök är ett tillagningskök som är i gott skick och inrett med rostfria ytor som är lätta
att hålla rent. Alla köksmaskiner och kyl och frys ser relativt fräscha ut. Livsmedel verkade
förvaras på ett säkert sätt och inga återanvända engångsförpackningar annat än
livsmedelsgodkända fryspåsar hittades.
I Ods skolkök lagas dagligen ca 80 portioner till skolans elever, förskolans elever och
personal. Förutom ordinarie rätter lagas mat riktat till elever med särskilda behov.
Vid kontrollen följde vi upp den avvikelse som fanns vid kontrollen den 15 november 2016.
Avvikelsen var åtgärdad. Datummärkning av infrysta och kylda livsmedel sker numera alltid.
Filter i fläkten i köket ser utifrån bra ut och ni uppger att sotaren kollar dessa en gång om året.
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Det finns 3 kylar och 3 frysar i köket. Temperaturer mättes och samtliga höll de temperaturer
som de ska.
All förvaring av livsmedel sker i rostfria kärl eller i kärl som är avsedda för
livsmedelsförvaring.
Specialkosten serveras direkt till de elever som ska ha den. Det är inte någon allergiinformation på den ordinarie maten eller på specialkosten. Eftersom det är en liten skola så
känner kökspersonalen väl till vilka som behöver specialkost.
Upplysningar
Kontrollrapporten är inte ett beslut och kan därför inte överklagas.

MILJÖENHETEN

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