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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden

1

blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,
krydsforurening, skadelige stoffer ved forkert tilberedning,
tilberedning af særlige råvarer, buffet og selvbetjening,
personlig hygiejne, uddannelse, skadedyrssikring, sporbarhed,
anprisninger fx på menukortet og registrering fx ved import og
samhandel, økologi samt væsentligt ændrede aktiviteter.
Udleveret folder om krav til nye virksomheder, samt oplyst om
fyraftensmøder afholdt hos SKAT
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
Adgang til håndvaskeforhold i køkken, samt opbevaring
(temperaturer og adskillelse) af fødevarer på køl og frost. Ialt
Ok. Drøftet retningslinjer for personlig hygiejne og sygdom
blandt personalet.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret: Køkken med
lofter, paneler, amaturer og ovn, samt viktualierum. Ialt Ok.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret: Køkken og
viktualierum. Konkret vejledt om at udskifte lyskilder hvor der
ikke er afdækning til lyskilde, og forholde sig til den mulige

X

X

rengøring af de ophængte nuværende lyskilder. Ialt Ok.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risiko-analyse, herunder
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HACCP-plan og relevante risikoanalyser. Ialt Ok.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Konkret vejledt om at
offentliggøre kontrolresultater/henvise til de sidste 4 kontrolresultater på eventuel hjemmeside. Ialt Ok.
Uddannelse i hygiejne: Følgende er kontrolleret: Uddannelsesbevis forevist. Er Ok.
Mærkning og information: Kontrolleret at virksomhedens anprisninger, stemmer overens med de faktiske
forhold.Hjemmelavet og hjemmebagt er kontrolleret uden anmærkninger. Vejledt generelt om regler for
anprisninger af fødevarer.
Godkendelser m.v.: Godkendelsesvilkår kontrolleret. Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for
virksomhedens aktiviteter. Ialt Ok.
Virksomheden har fået tildelt endelig branche: Servering: Forsamlingshuse og selskabslokaler med begrænset
ugentlig åbningstid, branchenummer 56.29.00.B. Antallet af ordinære kontrolbesøg pr. år er på nuværende
tidspunkt 1.
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