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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på administrativ
1

bøde fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.

1

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Målt
opbevaringstemperaturer i 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

1

produktionskøkken.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i
tilvirkningsområdet, herunder gulv, vægge og loft, samt
fedtfilter i emfang, spækbrædder, køle- og fryseenheder,
opvaskeområde, grovkøkken og lager. Ingen anmærkninger.
Lampe over grilleområde fremstår fedtet og der er mindre
snavset på gulv ved opvaskemaskine. Vejledt generelt om
regler vedr. rengøring af lokaler, hvor der findes fødevarer.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret at måleudstyr til
dokumentation af CCP er tilstede og er velvedligeholdt. Ingen
anmærkninger.
Følgende er konstateret: Flere vægfliser i opvaskeområde var
knækkede. Forholdet vurderes under de foreliggende

X
X

omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Virksomheden oplyser, at de har bestilt nye. Vejledt generelt
om regler vedr. vedligeholdelse i lokaler hvor der
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opbevares/håndteres fødevarer.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse,
herunder HACCP-plan for anvendelse af FKM.
Mærkning og information: Kontrolleret at der skiltes med oplysninger om allergener på menukort. Ingen
anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret korrekt CVR nr. og P.nr. via. <http://www.cvr.dk>: Ingen anmærkninger. Generelt
vejledt om regler for sporbarhed på de varer, der befinder sig i virksomheden, og at virksomheden kan finde ny
vejledning på fvst.´s hjemmeside www.fvst.dk.
Emballage m.v.: Følgende er konstateret: Der kan ikke fremvises datablade på stikprøvevis udvalgt emballage.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler vedr. emballage som er egnet til formålet.
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