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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: Kontrolleret faciliteter til
hygiejnisk håndvask. Målt temperatur i køleindretninger.
Opbevaring og adskillelse af fødevarer. Gennemgået mundlige
og skriftlige procedurer for opvarmning. Opvaskefaciliteter.
Toilet med forrum og gæstetoiletter i anden bygning. Lager på
1 sal og i anden bygning. Virksomheden har begrænset
bordplads ved fødevarevasken, pga. kaffemaskiner.
Gennemgået mundligt procedurer for produktion af fødevarer i
forhold til fødevarevask og bordplads. Virksomheden oplyser at
de flytter kaffemaskinerne, hen langs siden og kan skabe mere
bordplads til produktion. Ingen anmærkninger
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af udstyr og
inventar i køkkenet, opvaskeområde og lager. Ingen

X

anmærkninger
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
udstyr og inventar i køkkenet. Skadedyrsikring af vinduer,
1 time 45 min.
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rørføringer og huller mv. Der er et hul i gulvet og i væggen på 1 sal i lageret. Virksomheden oplyser at de lukkes
straks. Dørkarme har afskallet maling flere steder, kantfliser i køkkenet ved opvaskeområde har små hakker.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om skadedyrsikring og vedligeholdelse af lokalerne.
Virksomhedens egenkontrol: Set egenkontrolprogram med dækkende risikoanalyse. Set udført dokumentation
for opstart dato og frem til d.d. Ingen anmærkninger
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden har ansøgt om registrering. Set registrering. Ingen
anmærkninger
Virksomhedens skriftlige accept fra hidtidig ejer om videreførelse af kontrolhistorik i forbindelse med ejerskifte.
Virksomheden oplyser at de har sendt en kontakt formular til FVST om ikke at overtage historikken alligevel.
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