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Tilsyn i forbindelse med 1. kontrolbesøg
I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
1

blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,
krydsforurening, skadelige stoffer ved forkert tilberedning,
tilberedning af særlige råvarer, buffet og selvbetjening,
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: Opbevaringstemperaturer i
køleinventar samt faciliteter til hygiejnisk håndvask i varmt
produktionsområde. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret: faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af
hænderne. Det indskærpes, at der skal være et tilstrækkeligt
antal håndvaske, der er hensigtsmæssigt placeret og specielt
beregnet til håndvask. Håndvaskene skal være forsynet med
rindende varmt og koldt vand og faciliteter til hygiejnisk vask og
tørring af hænderne.
Følgende er konstateret: Der fandtes inge håndvask i
virksomhedens udsalgsområde, hvor der bl.a. blev håndteret
uemballerede pies. Virksomheden havde følgende

X

bemærkninger: Vil opsætte håndvask i området. Indskærpelse
medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
1 time 30 min.
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Hygiejne: Rengøring: Rengøring af udsalgsområde, bagkøkken -/varmt produktionsområde -og opvaskeområde,
herunder overflader og driftsinventar. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Vedligeholdelse af udsalgsområde, bagkøkken -/varmt produktionsområde -og
opvaskeområde, herunder overflader og driftsinventar. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse.
Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens
aktiviteter. Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke udarbejdet en risikoanalyse over deres kritiske
kontrolpunkter, herunder modtagerkontrol, køleopbevaring, opvarmning. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Vil udarbejde risikoanalyse. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen
kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Der er vejledt konkret om udarbejdelse af risikoanalyse, herunder gennemgået relevante blanketter. Yderligere
vejledt om egenkontrlprogram samt skemaer til dokumentation af kritiske konreolpunkter.
Mærkning og information: Der er vejledt om regler for modtagerregister ved import af animalske fødevarer.
Godkendelser m.v.: Virksomheden importaktiviteter. virksomhedens er registreret til indførsel af fødevarer,
herunder olivenolie, vin og animalske fødevarer fra Grækenland. Virksomhedens cvr.nr. stemmer overens med
ejerforhold registreret hos Fødevarestyrelsen. Ingen anmærkninger.
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