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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Stikprøvevis kontrolleret opbevaring,

1

adskillelse og tildækning af fødevarer samt facilitet for
hygiejnisk vask og tørring af hænder. Gennemgået
virksomhedens procedure for opvarmning og nedskæring af
kebabkød.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret: Stikprøvevis
kontrolleret rengøring af udstyr og inventar i pizza/kebab
område og i produktionskøkken. Listerne i køledisken til højre
for ovnen fremstod med brud, der havde givet anledning til
ansamling af mørke belægninger. Forholdet vurderes ud fra
omfanget, som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret i
mulighed for rengøring af svært tilgængelige steder.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse med henblik på
risikovurdering af opvarmning og nedkøling.
Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.
Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere
egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: Virksomheden kan ikke fremvise

X

gennenmørt egenkontrol for nedkøling og sidste
dokumentation af opvarmning er d. 20.februar 2018. Jf.
virksomhedens mundtlige udsagn, skal dokumentationen ske
1 time 30 min.
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en gang om måneden. Virksomheden havde følgende bemærkninger:Det er misforståelse og efter i dag går jeg
igang med at skrive det.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Følgende er kontrolleret: Virksomhedens egenkontrolprogram. Virksomheden mangler side 3-16 i
fødevarestyrelsens eksempel på egenkontrol, som virksomheden har valgt at bruge. Herunder generelle
beskrivelser af virksomhedens aktiviteter, skriftlige procedure for varemodtagelse, opbevaring, opvarmning,
nedkøling mv. Ejeren oplyser at han vil få dem printet. Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Fersk oksekød.
Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR.
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