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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Virksomheden har fravalgt

1

førstegangsgangs udvidet kontrol, da virksomhen har
tilstrækkelig viden om egenkontrol og risikovurdering,
krydsforurening, skadelige stoffer ved forkert tilberedning,
tilberedning af særlige råvarer, personlig hygiejne, uddannelse,
skadedyrssikring, sporbarhed, anprisninger fx på menukortet
og registrering fx ved import og samhandel, økologi samt
væsentligt ændrede aktiviteter.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Opbevaringstemperatur i køl/frostenheder, adskillelse og
opbevaring af fødevare samt håndvaskeforhold. Virksomheden
oplyser at bruge 3 timers regel for opbevaring af skinke, kebab
mm i pizza disk.ok Vejledt om at der skal være sæbe og papir
ved alle håndvaske. ok
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af
produktionskøkken, opvaskeafdeling og salgsområde med
inventar. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
produktionskøkken, opvaskeafdeling og salgsområde med

X

inventar. Ingen anmærkninger. Virksomheden oplyser at de vil
istandsætte tag og dermed undgå fugt ved loft. ok Der var en
mindre åbning ved yderdør som virksomheden er bekendt
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med. Virksomheden oplyser at de tildækker åbningen om natten for at imødegå skadedyr indtrængen og har
planlagt en mere permenent løsning. Det vurderes at virksomheden kan sikre virksomheden mod skadedyrs
indtrængen med nuværende løsning, til en mere permenet løsning er lavet. Forholdet vurderes derfor som en
bagatelagtig overtrædelse. ok
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set dokumentation for
varemodtagelse, opbevaringstemperatur, opvarmning og nedkøling. Virksomheden er begyndt at hjemkøbe
frossen kebab og vil derfor ikke dokumentere nedkølling. Set fyldestgørende risikoanalyse og egenkontrol
program. ok
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolinformationsblanket kontrolleret. Ingen
anmærkninger.
Uddannelse i hygiejne: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Tilstrækkelig instruktion af de ansatte i
virksomheden.
Mærkning og information: 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.
Vejledt om regler vedrørende information om allergener, herunder at virksomheden som minimum skal skilte
med, at oplysninger kan fås på forespørgsel.
Godkendelser m.v.: 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.
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