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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,
Fødevarekontaktmetarialer, personlig hygiejne, uddannelse,
skadedyrssikring, sporbarhed, anprisninger fx på menukortet
og registrering fx ved import og samhandel, økologi samt
væsentligt ændrede aktiviteter.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Hygiejniske håndvaskeforhold med papir
og sæbe, kundetoilet, opbevarings, adskillelse og tildækningen
af kølekrævende fødevarer herunder færdig retter, samt
mundtlige procedurer for opvarmning herunder brugen af
termometer. Vejledt generelt om nedkølingsregler samt vejledt
generelt om opsætning af en ekstra håndvask i køkkenet.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Hylder, arbejdsredskaber, termometer,
gummilister i køleskabe og gryder.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende

X

lokaler: Køkkenet med inventar. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret Skadedyrssikring af køkkenet. Følgende er
konstateret: Virksomhedens vindue i produktions køkkenet står
1 time 45 min.
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åben og er ikke skadedyrssikret. Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse, idet at virksomheden
straks lukkede vinduet, og ikke har noget produktion i gang eller har stående nogen fødevare fremme under
tilsynet. Vejledt konkret om at skadedyrs sikre vinduet, hvis vinduet ønskes åbnet.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation for
udført egenkontrol af varemodtagelse, opbevaring, opvarmningen varmholdelse og nedkøling virksomhedens
opstart. Vejledt generelt om nedskrivning af temperatur og tidspunkt for start og slut tid, samt temperatur ved
nedkøling.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens egenkontrolprogram. Vejledt konkret omkring til
rettelse af egenkontrolprogrammet så det passer til virksomhedens aktiviteter, samt
Konkret vejledt om at skriftlig risikoanalyse skal være tilgængelig i virksomheden, og om at
selvbetjeningsblanketter kan findes på:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-laver-du-en-risikoanalyse.aspx.
Vejledt om blanketvalg 1,2,3,6,7 og 9, blanket nr. 1 og 2 er gennemgået som eksempel.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolinformationsblanket kontrolleret. Ingen
anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Godkendelsesvilkår CVR kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens skriftlige accept fra hidtidig ejer om videreførelse af kontrolhistorik i forbindelse
med ejerskifte. Følgende er kontrolleret: Accept fra tidligere ejer om videreførelse af kontrolhistorik. Ingen
anmærkninger.
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.
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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