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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring og
adskillelse af fødevarer i kølefaciliteter. Målt temperaturen i
1

kølerum samt kontrolleret faciliteter til hygiejnisk håndvask ved
pizzaområde. Ingen anmærkninger. Virksomheden er ikke
bekendt med regler for desinficering af fødevarer
kontaktmaterialer efter opvask. Forholdet er d.d. vurderet som
en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden ikke var
bekendt med reglerne om desinfektion. Generelt vejledt om
regler for desinfektion af fødevarekontaktmaterialer. Det er
konstateret at virksomheden har 1 vask som anvendes som
skyllevask og produktionsvask og virksomheden har ingen
opvaskemaskine.
Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse, da
virksomheden ikke var bekendt med reglerne. Konkret vejledt
om regler for vaske.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af
produktionskøkken, pizzaområde, kølerum herunder overflader
som kommer i direkte kontakt med fødevare fremstår hele og
rengøringsvenlige. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende

X

lokaler: Inventar i produktionskøkken samt fliser ved
pizzaområde. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
1 time 15 min.
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anmærkninger: Set stikprøvevis dokumentation for kontrol af temperatur ved varemodtagelse, og opbevarings
temperatur for de seneste 4 måneder og opvarmning og nedkøling for periode august til og med september
2016.
Det er konstateret at virksomheden ikke har dokumenteret opvarmning og nedkøling for periode oktober 2016.
Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse, da dokumentation for varemodtagelse og
temperaturkontrol er udført. Konkret vejledt omkringoverholdelse af frekvenser.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret korrekt cvr-nummer via. <http://www.cvr.dk>: Ingen anmærkninger.
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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