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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret procedurer og

1

adfærd vedrørende personlig hygiejne. Følgende kontrolemner
er kontrolleret: Forholdsregler ved hygiejniske
håndvaskeprocedurer. Det indskærpes, at ansatte, som
håndterer fødevarer, skal opretholde en tilstrækkelig personlig
hygiejne herunder foretage korrekt håndvask i nødvendigt
omfang og være bekendt med og følge forholdsreglerne mod
smitteoverførsel med fødevarebårne sygdomme samt at
virksomheden skal have gode arbejdsgange for personlig
hygiejne. Følgende er konstateret: Virksomhedens skriftlige
procedurer for personlig hygiejne er ikke overholdt. Ansat
producerer sandwich i produktionskøkken i kælder og har
engangshandsker på, men kan ikke redegøre for vask af
hænder. Det er ikke muligt at vaske hænder i den dertil
indrettede håndvask, da den er fyldt med alt muligt, der er
billeddokumentation. Ansat oplyser, at de bruger
engangshandsker og når de vasker hænder er det i
salgsområdet (stueplan) eller på toilettet. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: Virksomheden vil instruere
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personalet. Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende
kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden. Konkret vejledt om, at en af vaskene i salgsområdet
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(stueplan) kun må bruges til vask af hænder, virksomheden kan evt. skilte med det. Der er sæbe og papir ved
alle vaske.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaringstemperatur i køleinventar. Adskillelse af fødevarer.
Virksomheden har problemer med temperatur i en kølebænk i salgsområde, fødevarerne er kasseret.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler: Salgsområde, produktionskøkken i kælder samt
øvrige lokaler, ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set dokumentation af temperatur
ved varemodtagelse og opbevaring fra den 19. maj 2016. Ifølge virksomhedens egenkontrolprocedurer skal der
dokumenteres hver dag, drøftet frekvens for dokumentationen. Den skriftlige risikoanalyse er dækkende for
virksomhedens aktiviteter.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolinformationsblanket kontrolleret, ingen
anmærkninger. Vejledt om placering af kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret stikprøvevis holdbarhedsmærkning af mejeriprodukter, ingen
anmærkninger.
Vejledt om reglerne for mærkning af fødevarer. Fødevarer prdouceret i virksomheden skal mærkes med
varebetegnelse, holdbarhedsdato, nettovægt, opbevaringskrav samt virksomhedsnavn/producent. Vejledt om
nye regler vedr. allergene oplysninger, herunder at virksomheden minimum skal skilte med, at oplysninger kan
fås på forespørgsel.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter, ingen
anmærkninger. Virksomheden har ejerskiftet. Virksomheden har fået tildelt endelig branche:
Virksomheden har fået tildelt endelig branche: Servering: Restauranter, mv. - begrænset, branchenummer
56.10.00.B. Antallet af ordinære kontrolbesøg pr. år er på nuværende tidspunkt 1.
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