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Virksomheden har fravalgt at få vejledning som en del af
1

tilbuddet om udvidet førstegangskontrol.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Hygiejniske håndvaskeforhold med sæbe
og papir, opbevaring og adskillelse af fødevarer i køle- og
fryserum, temperaturkontrol af køle- og fryserum. Kontrolleret

1

procedure for nedkøling, uden anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Rengøring af gulve, vægge og lofter. Følgende
konstateret: Varmeskab, hvor virksomheden opbevarer pizzaer
inden disse afhentes fremstod med fedtede kanter omkring
låge, ansamling af snavs i skinner samt enkelt steder med brud
på lågen, - vurderes som bagatelagtig overskidelse, da
virksomheden ringede og bestilte et nyt med det samme.
Følgende konstateret: Reoler og hylder i kølerum fremstod med
lettere ansamling af snavs, - vurderes som bagatelagtig
overskridelse, da virksomheden vil få bragt forholdet i orden
med det samme. Vejledt om øget frekvens for rengøing af
inventar i kølerum.

X

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Dokumentation for varemodtagelse,
opbevaringstemperatur, opvarmning og nedkøling, fra opstart
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4. april 2016 til dags dato.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolinformationsblanket kontrolleret. Ingen
anmærkninger.
Godkendelser m.v.: 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.
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.
Kontrolresultat videreført fra tidligere virksomhed. Virksomheden oplyser, at det er samme ejer, der er sket en
ændring i CVR.nr.
Emballage m.v.: Stikprøvekontrol af mærkning og anvendelse af plastmaterialer bestemt til kontakt med
fødevarer. Ingen anmærkninger
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