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Viimeisin tarkastus •
Senaste inspektion

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 18.05.2021
Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito /
Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll

18.05.2021

Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus /
Lokalernas, ytornas och redskapens renhet
Henkilökunnan toiminta ja koulutus /
Personalens arbete och utbildning

Aikaisemmat tarkastukset •
Tidigare inspektioner

Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta /
Kontrollen av livsmedlens temperaturer

30.06.2020

Myynti ja tarjoilu /
Försäljningen och serveringen
Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet /
Allergi och intolerans orsakande ämnen

Arvosanat yhteensä KPL •
Resultat inalles ST
Oivallinen /
Utmärkt

11

Elintarvikkeista annettavat tiedot /
Informationen som skall ges om livsmedel

Hyvä / Bra

8

Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit /
Förpackningsmaterial och andra kontaktmaterial

Korjattavaa /
Bör korrigeras
Huono / Dålig

Jäljitettävyys ja takaisinvedot /
Spårbarheten och återkallelserna
Elintarvikkeiden tutkimukset /
Livsmedelsundersökningarna
Oiva-raportin esilläpito /
Oiva-rapportens presentation
Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot • Observation
Tilojen pinnoissa on nähtävissä pientä kulumista.
Tilojen yleisessä siisteydessä ja puhtaudessa oli pieniä epäkohtia. Siivousvälineiden puhtaudessa oli
huomautettavaa.
v
Kylmänä säilytettävien elintarvikkeiden säilytyksessä on pieniä puutteita.
Elintarvikkeiden tarjoilulämpötilojen kirjaamisessa pieniä puutteita.
v
Elintarvikkeista annettavissa tiedoissa oli pieniä epäkohtia.
v
Näytteenottosuunnitelman noudattamisessa on pieniä epäkohtia.
Elintarvikehuoneiston internetsivulla ei ollut Oiva-raporttia tai linkkiä raporttiin nähtävillä.
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Det förekommer små missförhållanden i lokalernas underhåll.
Det förekom små brister i lokalens allmänna renhet och sanitet. Det förekom missförhållanden i städredskapens
renhet.
v
Det förekommer små brister i livsmedlens kylförvaring.
Det finns små brister i temperaturregistret (servering).
v
Det förekom små missförhållanden i den obligatoriska informationen som ska ges om livsmedel.
v
Det förekommer små missförhållanden i följandet av provtagningsplanen.
Oiva-rapporten fanns inte tillgänglig på hemsidan.
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