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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden

1

blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,

1

krydsforurening, skadelige stoffer ved forkert tilberedning,
personlig hygiejne, uddannelse, skadedyrssikring, sporbarhed,
anprisninger på menukortet og registrering ved import og
samhandel.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaringstemperaturer i køle- og
fryseindretninger samt faciliteter til hygiejnisk håndvask.
Konkret vejledt om definering af vaske samt om tidsmæssig
adskillelse mellem produktion og opvask. Konkret vejledt om at
fjerne plastik fra nyt inventar så rengøring er mulig endvidere
er der konkret vejledt om håndtørringsfaciliteter ved
håndvaskene. Konkret vejledt om fysisk adskillelse mellem
pålægsmaskine og håndvask samt om at opvarme saucer m.v.
inden de opbevares i vandbad. Drøftet brug af handsker i
produktionen.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er stikprøvevis kontrolleret uden
anmærkninger: Barområde, opvaskemaskiner køle- og
fryseindretninger. Konkret vejledt om rengøring af

X

X

lagerkølerum i kælder samt om ind/udblæsningsriste i loft over
produktionsområde.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er stikprøvevis kontrolleret
2 timer 15 min.
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uden anmærkninger: Barområde, skadedyrssikring samt set fungerende termometer. Konkret vejledt om rå træ
samt om vedligeholdelse af gulv i kølerum i kælder.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse/egenkontrolprogram for opvarmning,
sporbarhed/tilbagetrækning og personlig hygiejne. Ingen anmærkninger. Konkret vejledt om at tilføje
procedurer generel om opvarmning og ikke kun for omelet.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolinformationsblanket kontrolleret. Ingen
anmærkninger. Konkret vejledt om link til ny findsmiley.dk
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at personer, der behandler fødevarer, er behørigt uddannet i
fødevarehygiejne eller instrueret i det arbejde de udfører. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Konkret vejledt om at virksomheden skal have synlig information til forbrugeren om
at personalet kan oplyse om allergene ingredienser.
Sporbarhed kontrolleret på Serranita, barra meditwrranea, flauta serranea og palet uden anmærkninger.
Virksomheden importerer kun brød.
Godkendelser m.v.: CVR nummer kontrolleret uden anmærkninger.
Virksomheden har fået tildelt endelig branche: Servering: Restauranter mv, branchenummer 56.10.00.A. Antallet
af ordinære kontrolbesøg pr. år er på nuværende tidspunkt 2.
Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017.
Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.
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