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Virksomheden har fravalgt at få vejledning som en del af
tilbuddet om udvidet førstegangskontrol.
2

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler/udstyr.
Det indskærpes, at lokaler/udstyr, hvor der findes fødevarer,
skal holdes rene og i god stand.
Følgende er konstateret: Område omkring opvaskemakiner, og
på opvaskemaskiners sider og kanter, fremstår der belægninger
af skidt og fedtrester. Isterningmaskine fremstår beskidt i øvre
del. På undersiden af hylder i kølerum, primært i midterste
sektion, er der plamager med ansamlinger af vækst. Propel i
kølerum har ligeledes belægninger af vækst og gulvet fremstår
snavset med produktrester. Yderligere er gummilister i låger i
kølebord i koldkøkken snavsede og lugter jordslået, køledelen
anvendes ikke mere, men bordet anvendes til arbejdsbord.
Billede dokumentation er foretaget.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden
er enige i ovenstående forhold.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret at virksomheden har

X

udarbejdet en risikoanalyse, der er dækkende for
virksomhedens aktiviteter. Virksomheden anvender
fødevarestyrelsens eksempel på risikoanalyse for detail
1 time 20 min.
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virksomheder. Virksomheden er generelt vejledt om, at der ved opstart af alternive tilberedningsmetoder som
bl.a. sous vide tilberedning, udpeges og udarbejdes procedurer for kritiske kontrolpunkter (CCP) som et led i
risikoanalysen. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens CVR nummer stemmer overns med de faktiske ejerforhold.
Det indskærpes, at virksomheden senest på overtagelsestidspunktet skal anmelde ejerskifte til
Fødevarestyrelsen.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke meddelt ejerskifte til Fødevarestyrelsen. Ejerskiftet er sket 16.
april 2018.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, Se klagevejledning på
bagsiden.
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