2019-05-03
Dnr: 2019-007840
Objekt: 46191
Org.nr: 556243-3879
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Anneli Angenberg
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anneli.angenberg@stockholm.se

Petite France Eklund Och Schilde AB
C/o Henrik Ekelund
Observatoriegatan 9
113 29 STOCKHOLM

Kontrollrapport
Miljöförvaltningen utförde 2019-04-25 en livsmedelskontroll av Petite France, John Ericssonsgatan 6. Det
var en ordinarie kontroll, som myndigheten gör regelbundet. Kontrollen gjordes i form av en oanmäld
inspektion.

Vad som kontrollerades

Avvikelser

• Registrering
• Säker hantering

• Allergener i ingrediensförteckningen

• Rengöring
• Inköpsrutin, Spårbarhet
• Nedkylning
• Allergener i ingrediensförteckningen
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• Rutin för temperaturkontroll
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Avvikelser, lagkrav och uppföljning
Vid kontrollen uppmärksammades följande avvikelser:
Avvikelse 1

Allergener i ingrediensförteckningen: Vi följde upp avvikelsen från de senaste två
kontrollerna avseende framhävande av allergener i ingrediensförteckningen. Ni hade inte
ändrat märkningen sedan den senaste kontrollen. Ni uppgav att ni inte fått information om
avvikelsen från den person som varit med vid de senaste två kontrollerna. Diskussion fördes
kring möjliga åtgärder. Ni uppgav att ni funderade på att antingen täcka över märkningen och
sälja produkten som packad till direkt försäljning över disk och därmed uppge obligatorisk
märkning muntligen vid förfrågan från kund alternativt stryka under eller markera allergenerna
med en överstrykningspenna.
Lagkrav: Alla ämnen/produkter som orsakar allergi eller intolerans, som finns listade i bilaga
II, ska märkas ut i ingrediensförteckningen. Några av de ämnen som räknas upp i bilaga II är
sesamfrön, råg, havregryn och pistaschnötter.
Förordning (EU) 1169/2011, art. 21, punkt 1b
Uppföljning: En extra kontroll kommer att göras för att följa upp att ni har åtgärdat avvikelsen.

Obligatorisk märkning
Efter kontrollen skickade vi ett mejl med länkar till livsmedelsverkets hemsida där de redogör för vad som
räknas som färdigförpackade livsmedel, obligatorisk märkning, allergenmärkning samt vad som räknas som
livsmedel packade för direkt försäljning.
Uppföljning av avvikelser
Eftersom avvikelsen avseende framhävning av allergener i ingrediensförteckningen på er müsli, som
miljöförvaltningen påtalat i en tidigare rapport, inte var åtgärdad, kommer vi att göra en extra kontroll hos er.
Miljöförvaltningen följer alltid upp avvikelser för att se till att livsmedelslagstiftningen följs. Lagstiftningens
mål kan uppfyllas på olika sätt. Därför kan det också finnas olika sätt att åtgärda avvikelser. Vid
uppföljningen ska företagaren kunna visa att lagstiftningens mål är uppfyllt. När myndigheten gör en extra
kontroll, utöver ordinarie, för att följa upp avvikelsen måste företagaren betala en avgift. Om myndigheten
kommer fram till att lagstiftningen inte följs kan myndigheten fatta beslut om till exempel föreläggande eller
förbud.

Ytterligare upplysningar

Synpunkter och frågor
Ni har möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i rapporten inom två veckor. Mejla till
livsmedelskontrollen@stockholm.se eller skriv till Miljöförvaltningen, Box 8136, 104 20 Stockholm. Det är
viktigt att kontrollrapportens diarienummer finns med. Hit kan du också vända dig med frågor om innehållet
i rapporten.
Information om kontroll, regler och avgifter
Miljöförvaltningen kontrollerar att företag följer livsmedelslagstiftningen. Innehållet i kontrollrapporten
återger endast resultatet av det som kontrollerats. Det är inte en bedömning av hela verksamheten.
Information om lagar, regler och branschriktlinjer för hantering av livsmedel finns på webbplatsen
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www.livsmedelsverket.se. Information om avgifter och vad som gäller i Stockholm finns på
http://www.stockholm.se/livsmedel. Observera att om verksamheten skulle ändras och få ett nytt organisationsnummer måste detta anmälas till miljöförvaltningen. Den nya verksamheten kan annars tvingas betala
en sanktionsavgift på upp till 40 000 kronor.
Närvarande
Från företaget deltog Carl-Fredrik Schilde, ägare och från myndigheten Anneli Angenberg,
livsmedelsinspektör.
För miljöförvaltningen
Anneli Angenberg, livsmedelsinspektör
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