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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på indskærpelse fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
1

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Målt temperatur
i skinke og hakket oksekød til under 5 grader. Pizzadisk er
udskiftet siden sidste tilsyn
Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskærpelse fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er ikke bragt i orden.
Bødeforelæg 5.000 kr. fremsendt. Følgende er konstateret:
Virksomheden har endnu ikke lavet risikoanalyse. Forholdet er
indskærpet ved forrige tilsyn, og der er vejledt grundigt ved
forrige tilsyn. Virksomheden havde følgende bemærkninger:
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Virksomheden er under tilsynet oplyst om at sanktioner givet
på dette tilsyn udløser skærpet kontrol. Det vil sige, at
virksomheden får 2 ekstra opfølgende gebyrbelagte tilsyn.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Ophængning af
kontrolrapport.
Det indskærpes, at kontrolrapporten, umiddelbart efter at
virksomheden har modtaget denne, skal ophænges ved
indgangspartiet til virksomheden. Kontrolrapporten skal

X
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placeres således, at den til stadighed er let synlig og læsbar for
forbrugerne, inden disse betræder virksomhedens
forretningsområde.
1 time 30 min.
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Følgende er konstateret: Kontrolrapporten er ikke ophængt korrekt og er dermed ikke let synlig og læsbar for
forbrugerne. Det var kontrolrapporten fra forrige tilsyn, der hang i vinduet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har ikke modtaget den.
Fødevarestyrelsen har dokumentation for at kontrolrapporten er sendt pr post, og der ligger et notat, at
virksomheden er kontaktet telefonisk for at sikre, at den har modtaget kontolrapporten.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Vejledt virksomheden om at sikre, at kontrolrapporten ikke kommer til at hænge gemt bag Just Eat skiltet i
vinduet.
Godkendelser m.v.: Fulgt op på indskærpelse om manglende ejerskifte fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er
bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden er korrekt registreret ved Fødevarestyrelsen.
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