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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Stikprøvevis temperaturkontrol af
1

køleskab, de anvendte desinfektionsmidler ("abena
overfladedesinfektion" samt "IDZ") er godkendt af
fødevarestyrelsen.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: procedure for rengøring af opvaskemaskine,
rengøring af opvaskeområde, herunder borde, vægge samt
opvaskemaskine.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse for varmebehandling, nedkøling, tilberedning af
kold mad med direkte servering, tilberedning af kold mad med
efterfølgende opbevaring ved stuetemperatur. Det indskærpes,
at virksomheden skal kunne fremvise en skriftlig risikoanalyse,
der er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Følgende er
konstateret: Virksomhedens risikoanalyse omfatter ikke
varmebehandling, nedkøling, tilberedning af kold mad med
direkte servering, tilberedning af kold mad med efterfølgende
opbevaring ved stuetemperatur. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Vi er igang med at revidere det. Indskærpelse

X

medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages, se klagevejledning på bagsiden. Vejledt konkret om
tilføjelse af blanket: 6, 9, 10, 11, hvis virksomheden fortsat
1 time 30 min.

Kontrolrapport
Den Selvejende Institution
Sophiagård Elmehøjen

Ølstedgårdsvej 9
5672 Broby
20783397

side 2 af 2

ønsker at anvende Fødevarestyrelsens eksempel på risikoanalyse.
Kontrolleret stikprøvevist virksomhedens risikoanalyse for modtagelse og opbevaring af emballerede fødevarer
som skal opbevares ved henholdvist stuetemperatur og på køl/frost samt risikoanalyse for modtagelse og
opbevaring af uemballerede fødevarer. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Kontrolleret: Virksomhedens markedsføring på egen hjemmeside. Det indskærpes, at virksomheder som
markedsfører sig på egen hjemmeside skal vise de seneste fire kontrolrapporter/kontrolresumeer på et synligt
sted på hjemmesiden. Følgende er konstateret: Link til kontrolrapporter på virksomhedens hjemmeside kan ved
tilsynet ikke fremvises. Virksomheden havde følgende bemærkninger: det var vi ikke klar over. Indskærpelse
medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens CVR nummer stemmer overens med det der er registreret
ved Fødevarestyrelsen. Ingen anmærkninger.
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