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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden

1

blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,

1

krydsforurening, skadelige stoffer ved forkert tilberedning,
personlig hygiejne, uddannelse, skadedyrssikring, sporbarhed,
anprisninger fx på menukortet og registrering fx ved import og
samhandel, økologi samt væsentligt ændrede aktiviteter.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: 1xtilsyn i virksomheden hvis

1

aktiviteter er at tilberede middage til famlier bosat i lokal
området Der tilberedes og leveres middagretter 1 x ugentligt til
4 dage. Der produceres udfra friske råvarer som efter
tilberedning nedkøles/pakket i færdigpakninger til klar til
levering og opvarmning af forbrugeren. Procedurer ved indkøb,
adskillelse af råt og spiseklart under opbevaring og
tilberedning, nedkøling i flade gastrobakker eller efter
udportionering i mindre portioner mv. er gennemgået uden
anmærkninger. Lokaler deles med anden virksomhed og
foregår tidsmæssigt adskilt og opbevaring af råevarer holdes
adskilt, ok. I lokaler er der adgang til seperate håndvaske,
fødevarevaske og område til opvask og opvaskemaskine med
skyl over 80 grader, ok.

X

Virksomhedens egenkontrol: Risikoanalyse,
egenkontrolprocedurer samt skema til dokumentation er
udarbejdet. Program tilføjes med risikopunkter og procedurer
1 time 30 min.
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gennemgået under tilsynet, ok. Vejledt om regelmæssig dokumentation, ugentligt i opstarts periode, ok.
Uddannelse i hygiejne: Frivilligt personale som ved opstart instrueres i fødevarehygiejne regler, personlig
hygiejne og sygdom, ok.
Mærkning og information: Ingrediensoplysninger vil være at se på hjemmeside af de personer som modtager
færdigtilberedte middagsretter, ok. Der følges op med oplysninger om obligatoriske oplysninger på
færdigpakkede middagsretter.
Godkendelser m.v.: Branche som restaurant/catering. Lokaler deles med anden virksomhed, produktion og
opbevaring tidsadskilt, aftale skriv under udarbejdelse, ok.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Anvendelse af fødevarekontaktmaterialer som
tilsigtet af producenten. Følgende fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret: plastbakker til varme retter.
Vejledt konkret om sporbarhed ved indkøb af fødevarer ved dagligvarerbutikker
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