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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol på baggrund af
1

markedsføring af fødevarer (catering) på nettet.

2

Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for
kontrol.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Mulighed for hygiejnisk håndtering af
fødevarer i køkkenet. Der er opsat separat håndvask med sæbe
og papirhåndklæder.
Virksomheden oplyser, at opvask foretages tidsmæssigt adskilt
fra fødevareproduktion i lokalet.
Det er konstateret, at der mangler en dør som adskillelse til
gang hvorfra der er adgang til den private beboelse.
Virksomheden oplyser, at der vil blive opsat en dør.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af køkkenlokale ingen anmærkninger.
Vejledt om regler for separat opvaskearrangement.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger:
Dokumentation for sporbarhed ved indkøb af fødevarer.
Virksomheden har dokumentation for, at fødevarer er indkøbt
ved registreret eller autoriseret virksomhed.
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Vejledt om at sporbarhedsdokumentationen skal indeholde
50 min.
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følgende oplysninger:
1. Leverandørens navn, adresse og identifikation af de leverede varer
2. Kundens navn, adresse og identifikation af de leverede varer
3. Dato og om nødvendigt tidspunkt for transaktion eller levering
4. Mængde, hvor det er relevant eller antal.
Godkendelser m.v.: Det indskærpes, at virksomheden skal være registreret hos Fødevarestyrelsen, før den må
påbegynde fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomheden sælger grillede grise med tilbehør til den endelige forbruger.
Virksomheden påbegynder grillstegning på adressen og kører derefter ud til kunden, hvor maden serveres. Der
er indrettet et restaurationskøkken med kølerum i kælderen.
Ejer bekræfter at lokalet har en enkelt gang været udlånt til opskæring af slagtekroppe af svin.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg ringede ind til fødevarestyrelsen og fik der at vide, at jeg
kunne betragtes som kogekone og at aktiviteterne derfor ikke skulle registreres ved Fødevarestyrelsen. Jeg vil
gerne gøre det rigtigt. Jeg har først nye arrangementer i april 2018.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Fotos optaget.
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