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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at
1

opbevaring af nedkølede, varmbehandlede, letfordærvelige
fødevarer maksimalt må ske ved 5 °C.
Følgende er konstateret: I virksomhedens åbne disk i ved ovn
er der opbevaret diverse toppings til pizza. I peperoni blev der
målt 10,3°C, kogt skiveskåret skinke 12,2°C og stegt bacon
13,4°C målt med indstikstermometer direkte i fødevaren.
Lufttemperaturen blev målt til 13,9°C. Virksomheden oplyser
at, de kølepligtige fødevarer er lagt ud kl 9.30, tilsynet er
fortaget kl 14.30.Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at
forholdet indskærpes, da der er tale om en mindre mængde af
fødevarer der overskrider en temperaturstigning på over 100%
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden
oplyser at, de vil finde en løsning. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Målt
opbevaringstemperaturer i øvrige kølefaciliteter herunder
adskillelse af fødevare således at diverse kontamineringer
forebygges. Faciliteter til hygiejnisk håndvask herunder, koldt
og varmt rindende vand samt sæbe og aftørringspapir i

X

produktionsområde.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Overflader som kommer i kontakt med
1 time
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fødevarer fremstår hele, tætte og vaskbare. Vægge, gulve og inventar samt kølefaciliteter fremstår rene.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er konstateret: Vindue og bagdør stod åben ved tilsynet start.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for skadedyrssikring herunder løsningsmuligheder med evt. flue net.
Virksomhedens egenkontrol: Set egenkontrolprogram/ risikoanalyse blanket 8,10 og 12 samt stikprøvevis
dokumentation for varemodtagelse af kølevarer, temperaturkontrol, opvarmning og nedkøling for perioden april
2017 og frem til dags dato. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Vejledt omkring nedtagning af elite mærke.
Mærkning og information: Kontrolleret dokumentation for allergene oplysninger som personalet oplyser på
forespørgsel, Ingen anmærkninger. Skilte med allergene oplysninger sidder ved salgsområde.
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