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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Kontrolleret at virksomheden på en

1

hygiejnisk forsvarlig måde håndtere opvask og råvarer.
Hygiejne: Rengøring: Følgede er kontrolleret uden
anmærkninger: Kontrolleret procedurer for rengøring og
desinfektion af arbejdsborde.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Dokumentation for opbevaring, opvarmning og
varmholdelse for de sidste tre uger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret.
http://www.hijadesanchez.dk/work/about/ Ingen
anmærkninger.
Uddannelse i hygiejne: Følgende er kontrollert uden
anmærkninger: Kontrolleret at virksomheden har procedurer
der sikre at virksomhedns personale oplæres i virksomhedens
hygiejneregler.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed for
fødevarer. Konstateret at virksomheden ikke kan dokumentere
hvorfra følgende fødevarer er leveret: Salsa leveret i kantiner,

X

lime og kød. Virksomheden oplyser at hovedvirksomheden på
Sommerstedsgade indkøber alle varer og at alle varer leveres
først hos dem med undtagelse af ølfustager. Virksomheden
45 min.

Kontrolrapport
Hija de Sanchez Københavns
Torvehaller Stade 1

Rømersgade 18
1362 København K
36917555

side 2 af 2

vidste ikke der skulle være intern sporbarhed. Virksomheden er vejledt om at alle varer der leveres til
virksomheden skal følges af et dokumenten enten elektronisk eller på papir. Dokumentet/følgesedlen skal være
forsynest med navn, adresse og cvr-nummer på afsender og modtager virksomheden. Overtrædelsen betragtes
derfor som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om, at sporbarhedsdokumentationen skal være
tilgængelig på tidspunktet for levering af varerne.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret at der ikke er faktureringer til
pågældende virksomhed fra virksomheder uden for Danmark. Virksomheden oplyser der ikke importeres til
pågældende virksomhed. Registrering ophøres hermed af Fødevarekontrollen. Virksomheden er vejledt om at
hvis den på et senere tidspunkt ønsker at importere eller samhandle fødevarer, skal der ansøges igen.
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