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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask med

1

sæbe og papir, adskillelse af fødevarer på køl og frost,
temperatur på køl og frost (rå fisk 2grader), Hørt procedurer for
indfrysning af fisk til sushi, virksomheden indfryser i min. 24
timer ved max -20grader.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
Anretterkøkken, produktionskøkken, kølerum og lager.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler: produktionskøkken, kølerum og lager. Ingen
anmærkninger.
Følgende er konstateret: enkelte lister i kølemøbler i
anretterkøkken er flækket og er dermed ikke rengøringsvenlige.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om
reglerne for vedligeholdelse af inventar.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse.
Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig

X

risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Følgende er konstateret: Risikoanalyse er ikke udarbejdet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det får jeg gjort.
1 time
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Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Vejledt generelt om at skriftlig risikoanalyse skal være tilgængelig i virksomheden, og vejledt konkret om, at
Fødevarestyrelsens selvbetjeningsblanketter (http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Side
r/Saadan-laver-du-en-risikoanalyse.aspx.) kan anvendes. Konkret vejledt om blanketvalg, 1-2-3-6-9-10 og 12
blanket nr. 6 er gennemgået som eksempel.
Kontrolleret: Dokumentation for kritiske kontrolpunkter.
Følgende er konstateret: Virksomheden dokumentere ikke opvarmning og nedkøling.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om at alle kritiske kontrolpunkter skal dokumenteres i egenkontrollen.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Vejledt konkret om nedtagning af elitemærkat.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
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