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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret uden
1

anmærkninger: Opbevaringstemperaturer i køleskabe,
procedurer for stegning og opbevaring af flæskesteg,
procedurer for tidsadskilt produktion ift. vask af grøntsager.
Faciliteter til hygiejnisk håndvaskning. Konkret vejledt om
opsætning af håndvask i varme køkken, der manglede. Det blev
oplyst, at der var bestilt en håndvask og forholdet vurderes
bagatelagtigt under de nuværende forudsætninger.
Konkret vejledt om at døre til toiletforrum holdes lukkede, da
de stod åbne.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
virksomheden herunder, køleskabe, gulve, borde, inventar og
opvaskemaskine. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
overvågning af kritiske kontrolpunkter. Det indskærpes, at
virksomheden skal fastlægge og gennemføre effektive
overvågningsprocedurer på kritiske kontrolpunkter.
Følgende er konstateret: Der var ikke udarbejdet et
egenkontrolprogram med fastlæggelse af kritiske
kontrolpunkter. Virksomheden havde ingen bemærkninger.
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Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse og måleudstyr uden
55 min.
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anmærkninger. Konkret vejledt om udfyldelse af blanket nr. 1 i FVSTs risikoanalyse.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolinformationsblanket.
Uddannelse i hygiejne: Gennemgået virksomhedens rutiner for instruktion af medarbejdere i fødevarehygiejne,
hvor der instrueres ved udlærte kokke. Generelt vejledt om kendskab til bl.a. temperaturkrav.
Mærkning og information: Kontrolleret, at virksomheder skilter med, at information om allergene ingredienser
kan fås ved henvendelse til personalet og at der kan redegøres for allergene ingredienser i fødevarerne. Ingen
anmærkninger. Generelt vejledt om at samle allergeninformation i en mappe, som er tilgængelig for personalet.
I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden blevet vejledt om reglerne for bl.a. til
dokumentation, mærkning, sporbarhed, registrering f.eks. ved import og samhandel, samt væsentligt ændrende
aktiviteter.
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