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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret personlig
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hygiejne og helbred, herunder faciliteter til hygiejnisk vask og

Thujavej 17

tørring af hænder, procedurer for vask af arbejdstøj,

5250 Odense SV

opbevaring af arbejdstøj, personaletoilet med forrum samt

31247055

retningslinjer, der følges ved smitsom sygdom. Ingen
anmærkninger. Kontrolleret temperaturer i køle- og fryserum.
Ingen anmærkninger. Kontrolleret virksomhedens
1

affaldshåndtering, herunder at virksomheden ikke leverer

1

animalske biprodukter. Ingen anmærkninger.

1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret daglig rengøring af lager og

2

fryserum, herunder gulve, vægge og reoler. Ingen

1

anmærkninger.
Kontrolleret rengøring af kølerum.
Følgende er konstateret: på gitteret foran køleblæser er der
sorte skimmellignende belægninger.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse, da der ikke er uemballerede
fødevarer i kølerummet, der er bestemt til konsum, og
virksomheden kontakter kølemontør, og får rengjort gitteret

1

straks. Konkret vejledt virksomheden om løsningsforslag til at
undgå skimmellignende vækst i uemballerede fødevarer fra
anden virksomhed, der opbevares adskilt fra virksomhedens
varer, i kølerum.
Kontrolleret rengøring af virksomhedens to varebiler, der
benyttes til vareudbringning af virksomhedens varer. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: termometer i køle- og fryserum, herunder
procedurer for service udført af kølemontør, herunder
kalibrering af termometer, en gang årligt.
Kontrolleret vedligeholdelse af virksomhedens varebil:
BE49676. Ingen anmærkninger.

X

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse og HACCP plan for CCP: opbevaring med køl og
frost samt CCP: udbringning og distribution. Ingen
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anmærkninger. Kontrolleret procedurer for dokumentation af CCP: opbevaring med køl og frost samt CCP:
udbringning og distribution. Ingen anmærkninger. Stikprøvevist kontrolleret dokumentation for
opbevaringstemperaturer på køl- og frost i perioden 1. januar 2018 til dags dato. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol for CCP: udbringning og distribution.
Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: virksomhedens frekvens for dokumentation af temperatur i varebiler er 1 gang
ugentligt. Dokumentation for varebil BE49676 er ikke udført siden 19. januar 2018, selvom virksomheden
oplyser at varebilen har kørt én gang ugentligt i perioden. Dokumentation for varebil AK69578 er ikke udført
siden 18. oktober 2017, selvom bilen har kørt lejlighedsvist i perioden.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: vi har ikke været gode til at få dokumenteret egenkontrol i
varebilerne, det får vi rettet op på straks. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen
kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Overensstemmelseserklæring på
fødevarekontaktmaterialer fra leverandøren. Følgende fødevarekontaktmateriale er kontrolleret: pizzabakke.
Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Virksomhedens overensstemmelseserklæring på
fødevarekontaktmateriale til kunderne. Følgende fødevarekontaktmateriale er kontrolleret: pizzabakke.
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