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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret procedurer og
adfærd vedrørende personlig hygiejne herunder hygiejniske
1

håndvaskeprocedurer og håndvaskeforhold, egnet og rent
arbejdstøj samt hygiejnisk håndtering og opbevaring af
arbejdstøj og private genstande. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret opbevaring og håndtering af fødevarer inkl.
adskillelse, afdækning, temperaturer for køl og frost, samt
procedurer for klargøring af råvarer og produktion af måltider,
herunder opvarmningsmetoder. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af udstyr der
kommer i berøring med fødevarer fx arbejdsborde og
kølemøbler, samt håndværktøj og kantiner. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret indretning med flow,
køleopbevaringskapacitet, personalefaciliteter inkl.
toiletforhold samt vedligehold af lokaler. Ingen anmærkninger.
Vejledt generelt om regler for vedligehold af lokaler.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse, herunder HACCP-plan med procedurer for de
udpegede kritiske styringspunkter, samt gennemgået

X

dokumentationen ved udført kontroller siden overtagelsen af
virksomheden. Konstateret at dokumentation for opnåede
varmebehandling ikke bliver foretaget og dokumenteret.
1 time 30 min.
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Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt
om regler for dokumnetation af alle kristiske styringspunkter.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolinformationsblanket kontrolleret. Ingen
anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen
anmærkninger. Kontrolleret virksomhedens skriftlige accept fra hidtidig ejer om videreførelse af kontrolhistorik i
forbindelse med ejerskifte. Ingen anmærkninger.
Virksomheden er indplaceret i risikogruppen lav for detailvirksomheder, da virksomheden er registreret med
følgende aktiviteter: Forarbejdning, varmebehandling og håndtering af åbne varer - Kølekrævende og ikke
kølekrævende. Antallet af ordinære kontrolbesøg pr. år for denne risikogruppe er på nuværende tidspunkt 0,5.
Virksomheden havde ingen bemærkninger. Hvis virksomheden ændrer aktiviteter skal Fødevarestyrelsen
underrettes.
I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,
krydsforurening, skadelige stoffer ved forkert tilberedning, personlig hygiejne, uddannelse, skadedyrssikring,
sporbarhed, anprisninger fx på menukortet og registrering fx ved import og samhandel, samt økologi og
væsentligt ændrede aktiviteter.
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