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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
1

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:
Opbevaring og adskillelse af fødevarer, temperaturer i køle
opbevarings enheder, mulighed for hygiejnisk håndvask.
Følgende er konstateret: I køleskuffe under disk med
opbevaring af revet ost og revet skinke måles
opbevaringstemperaturen med rumføler til 6,8 grader,
forholdet vurderes under bagatelgrænsen på tilsynet, vejledt
omkring sikring af opbevaringstemperatur, ingen
anmærkninger. Virksomheden opbevarer ved stuetemperatur
en an brudt spand med cremefraicedressing der har krav om
opbevaring på køl efter åbning. Varen blev kasseret under
tilsynet, forholdet vurderes under bagatelgrænsen på dette
tilsyn, ingen anmærkninger.

X

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret: generel
rengøring af produktionsområde, herunder overflader med
direkte produktkontakt, samt hakkemaskine. Følgende er
1 time 45 min.
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konstateret let mangelfuld rengøring langs hjørner og kanter af produktionsbord, forholdet vurderes under
bagatelgrænsen, ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse og skadedyrssikring af produktionsområde, ingen
anmærkninger. Vejledt omkring sikring af rengøringsvenlige overflader herunder udbedring af sprækker.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse og egenkontrolprogram. Følgende er
konstateret: Virksomheden har videreført egenkontrolprogram fra tidligere ejer, egenkontrolprogrammet er ikke
opdateret og mangler en risikoanalyse. Forholdet vurderes under bagatelgrænsen på dette tilsyn, ingen
anmærkninger. 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, blanket nr. 9 er gennemgået som eksempel.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret at virksomhedens anprisninger, stemmer overens med de faktiske
forhold. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger anprisning af Gorgonzola. Vejledt generelt om regler for
sundhedsanprisning af fødevarer.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens vareudvalg: 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.
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