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221 00 LUND
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VERKSAMHETSBESKRIVNING LIVSMEDELSANLÄGGNINGAR (Bifogas anmälan)
Rörelsens/anläggningens namn

Organisationsnummer/personnummer

Besöksadress, postnummer, ort

Telefon/mobiltelefon

Typ av verksamhet: (Kryssa i de rutor som stämmer med Er verksamhet)
Pizzeria

Bageri/konditori

Restaurang/tillagningskök

Café

Butik med manuell hantering

Mottagningskök

Gatukök

Butik med förpackade livsmedel

Tillverkning av kalla rätter

Kebabberedning

(Glass)kiosk

Industriell tillverkning

Sushiberedning

Grossist

Importör/matmäklare

Catering

Fordon/vagn

Ambulerande försäljning

Kött/Fiskaffär

Tält/korvvagn/stånd

Annan verksamhet (redovisas separat)

*Antal konsumenter/portioner per dag (årsbaserat)

**Antal anställda (årsarbetskrafter)

*: Gäller för restaurang, storhushåll

**: Gäller för butik,grossist

Följande livsmedel kommer att hanteras på anläggningen:
BEREDNING, BEARBETNING, HANTERING AV GRÖNSAKER, KÖTT FISK, FÅGEL:
Jordiga grönsaker/rotfrukter används
Skalade/tvättade grönsaker/rotfrukter används
Hantering av rått kött, (tillagning, skära, strimla, mala kött)
Endast värmebehandlad, helfabrikat eller färdiglagat kött används
Hantering/tillagning av rå fisk, råa skaldjur, musslor
Endast värmebehandlad, helfabrikat eller färdiglagad fisk och skaldjur används
Hantering/tillagning av rå kyckling/fågel,
Endast värmebehandlad, helfabrikat kyckling/fågel används
CATERING, UTLEVERERAD MAT:
Utleverans av varm mat
Utleverans av kall mat
Distribution av varm mat (mattransport i fordon)
Distribution av kall mat (mattransport i fordon)
BAGERI/KONDITORI:
Beredning av bakverk som gräddtårtor, bakelser och liknande
Beredning av deg för bakning av bröd, kaffebröd, pajer, tillverkning av pasta mm.
Avbakning av färdiga degämnen (bake-off)
GROSSIST/IMPORTÖR:
Lagring och transport av livsmedel som inte kräver kyla (t.ex. torra varor, frukt och grönsaker)
Lagring och transport av livsmedel som kräver kylförvaring
Lagring och transport av frysta livsmedel
Import av livsmedel (förste mottagare av livsmedel från annat land)
BEREDNING/BEARBETNING:
Tillagning av varma rätter
Varmhållning av färdiglagad mat
Nedkylning av varm mat
Återuppvärmning av nedkyld mat
Tillverkning av kalla rätter (förrätter, efterrätter, baguetter, smörgåsar mm.)

ÖVRIG HANTERING/BEREDNING/TILLAGNING:
Beredning av is eller glass
Beredning av pizza
Beredning av sushi
Kokning av ris i riskokare
Tillagning/beredning av dietmat eller specialkost
Tillverkning/beredning av kebab/gyros från köttråvara
Tillverkning/beredning av falafel
Tillagning av köttfärssås
Bearbetning (skivning) av fläskfilé, oxfilé
Varmhållning av färdiglagad mat (t.ex. kebabkött, såser, lasagne pajer, soppor, bakad potatis m.m.)
Tillagning av halvfabrikat (t.ex. panerad spättfilé, lövbiff, schnitzel, kycklingspett)
Tillagning av kalla dressingar, såser
Malning av kikärtor, tillverkning av falafelsmet
Frityrkokning (t.ex. falafel, pommes frites, vårrullar)
HANTERING AV FÄRDIGLAGAD/LEVERERAD MAT:
Uppvärmning av hel/halvfabrikat i ugn, på spis eller kokeri (även varmkorv och grillkorv)
Uppvärmning av portionsförpackad mat i mikrovågsugn
Mottagning av varm mat
Mottagning av kall mat
MANUELL FÖRSÄLJNING AV OFÖRPACKAT LIVSMEDEL:
Rått kött, rå fisk, rå kyckling/fågel
Ost
Charkprodukter
Färdiglagade kalla rätter (sallader, fetaost, oliver m.m.)
Färdiglagade varma rätter
Bröd, konditorivaror
Konfektyr, choklad
Skopglass/mjukglass
LÖSVIKTSFÖRSÄLJNING AV OFÖRPACKADE LIVSMEDEL:
Inlagda delikatesser
Djupfrysta räkor
Torkade korvar
Nötter, bönor, linser mm
Matbröd, bullar, kakor
Godis
Färsk frukt, grönsaker, rotfrukter, ägg, svamp
FÖRSÄLJNING AV FÄRDIGFÖRPACKAT LIVSMEDEL:
Försäljning av förpackade livsmedel som inte kräver kyla
Försäljning av förpackade livsmedel som kräver kylförvaring
Försäljning av förpackade frysta livsmedel
MATMÄKLARE
Ingen fysisk hantering av livsmedel, endast förmedling mellan andra företags anläggningar,
sk. ”matmäklare”

Övrig information
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Postadress
Box 41
221 00 LUND

Besöksadress
Brotorget 1
222 37 LUND

Telefon
046-35 50 00 vx

Telefax
046- 359 59 81

e-post
miljoforvaltningen@lund.se

