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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: Virksomheden har
forespurgt om krav til indsamling af spisesvampe fra naturen,
vejledt om hvor de kan finde information på fvst.dk.
Hygiejne: Rengøring: Vejledt generelt om en rengøringsplan
med en fast frekvens for rengøring af ventilator rist i kølerum.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er konstateret: Enkelte
huller ved rørgennem føringer i køkken, opvask, kolonial og
depotrum. I depotrum er risten løs i gulvet. Dør til kælder
lokale lukker ikke tæt. Loft i mellemgang er begyndende
afskallet i pudset. På den ene væg i depotrum er der mørke
belægninger. Gummilister på låge i kølebord er revnet. Gulv i
gang og kolonial og depotrum er afskallet. Hylder i depot ved
køkken er afskallet i malingen flere steder til det rå træ.

X

Virksomheden oplyser at emfang over kogeø ikke virker og nyt
emfang er bestilt. Virksomheden oplyser at der er planer for
renovering af gulvet i alle rum i efteråret. Forholdene vurderes
1 time 30 min.
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bagatel agtigt. Konkret vejledt om at alle overflader skal være letafvaskelige og af et ikke absorberende
materiale. Generelt vejledt virksomheden om udfyldelse af vedligeholdelses planen i egenkontrolprogrammet.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret: Dokumentation på varemodtagelse,
opbevaringstemperatur, opvarmning for marts 2018 til dags dato. uden anmærkninger.
Vejledt om at virksomheden skal kunne fremvise et egenkontrolprogram og en skriftlig risikoanalyse, der er
dækkende for alle virksomhedens aktiviteter. Gennemgået blanket 1 i risiko analysen som eksempel på
fødevarestyrelsens hjemme side.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolinformationsblanket.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen
anmærkninger. Godkendelsesvilkår kontrolleret. Ingen anmærkninger.
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