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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,
1

krydsforurening, skadelige stoffer ved forkert tilberedning,
tilberedning af særlige råvarer, buffet og selvbetjening,
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:Opbevaring håndtering og temperatur på
fødevarer, håndvaskefasiliteter og velfungerende måleudstyr.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af alle lokaler
inventar og redskaber, ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler: Virksomheden har under tilsynet udarbejdet en plan
for vedligehold herunder udskiftning af gulvtæppe på lager til
vinyl, repartion af knækkede gulvfliser i køkken, udskiftning af
hylder med ubehandlet træ i køkken, ok.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Egenkontrolrpogram er overtaget fra forrige
ejer, vejledt om opdatering så lovgivning er opdateteret samt

X

virksomhedensoplysninger og nye aktiviteter. Kontrolleret
dokumentation for varemodtagelse, opbevaringstemperatur
opvarmning/nedkøling fra overtagelse til og med uge 1, ok.
1 time 30 min.
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Vejledt om dokumentaion for varmebehandling og genopvarmning.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger. Vejeldt om
regler for visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Mærkning og information: Vejledt om regler vedrørende information om allergener, herunder at virksomheden
som minimum skal skilte med, at oplysninger kan fås på forespørgsel. Informationsmateriale er udleveret.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens skriftlige accept fra hidtidig ejer om videreførelse af
kontrolhistorik i forbindelse med ejerskifte. Følgende er kontrolleret: Accept af den 19. december 2016, ingen
anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens vareudvalg: 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.
Kontrolleret korrekt CVR- og P-nummer. OK.
Kontrolleret virksomheden oplysning omkring bil som anvendes til tranport af fødevarer. Virksomheden oplyser
at de har en bil transport og indkøb til butikken og denne ikke indgår til privat brug, ok.
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