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Miljöförvaltningen 2018-03-19 
Dnr: 2018-004923 

  Objekt: 98381 
Org.nr: 559106-3887 

 

Handläggare 
Ulrika Forsgren 
08-508 28 738 
ulrika.forsgren@stockholm.se 

Deli Italia Årsta AB 
Johanneshovsvägen 141a 
120 50 Årsta 

Kontrollrapport 
Miljöförvaltningen utförde 2018-03-14 en livsmedelskontroll av Restaurang Deli italia, Johanneshovsvägen 

141a. Det var en ordinarie kontroll, som myndigheten gör regelbundet. Kontrollen gjordes i form av en 

oanmäld inspektion.  

 

 

 

 

 

 

 Inga avvikelser konstaterades vid kontrollen 

Det som kontrollerades var: 

 

 Administrativa krav 

o Anmälan om registrering. 

 Krav avseende livsmedelsinformation 

o Sann information.  

 Spårbarhet 

o Allmänna bestämmelser. 

 Hygieniska grundförutsättningar 

o Utformning och underhåll av lokaler och 

utrustning. 

o Handfat. 

o Säker hantering och separering. 

o Rengöring. 

o Skyddskläder.  

o Val av förpackningsmaterial. 

 Styrning av särskilda risker 

o Nedkylning. 
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Ytterligare upplysningar 

Ny riskklass och årlig avgift för livsmedelskontroll 

Erfarenhetsklassen för er verksamhet ändras, se bifogat beslut. 

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 

www.livsmedelsverket.se. Information om avgifter och vad som gäller i Stockholm finns på 

http://www.stockholm.se/livsmedel. 

Närvarande 

Från företaget deltog Serkan Celik och från myndigheten Ulrika Forsgren, livsmedelsinspektör. 

 

För miljöförvaltningen 

 

Ulrika Forsgren, livsmedelsinspektör 
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