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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,
1

krydsforurening, 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: Kontrolleret orden og
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adskillelse af råvarer samt opbevaringstemperatur på køl, ok.
Kontrolleret håndvaskefaciliteter, ok. Gennemgået procedure
for tilvirkning og salg i butik, ok. Ydet konkret vejledning
omkring at fødevarer flyttes til andet lagerlokale,
virksomheden oplyser at køkken bag butikslakale bliver til lager,
ok.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af
virksomhedens overflader, udstyr og inventar i
produktionslokalet, ok.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
køkkenet, ok. Virksomheden oplyser at dele af virksomheden
skal ombygges til en større enhed, ok. Vejledt konkret omkring
flytning af vaskemaskine fra produktionskøkkenet, personale

X

toilet aflåses, da virksomhedens toiletter deles med andre ,
håndvask til vask af hænder opsættes i det lille køkken, hylder i
reoler males således at disse er vaskbare, ok. Drøftet mere
1 time 15 min.
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ventilation i butiksområde.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret at virksomhedens risikoanalyse er dækkende for virksomhedens
aktiviteter. Ingen anmærkninger. Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten import og
samhandel.
Følgende er konstateret: Virksomheden indfører mel og pizza udstyr fra EU og virksomheden er ikke registreret
til indførsel af fødevarer og FKM.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om virksomheder som indfører fødevarer fra andre EU lande, skal være registreret til aktiviteten.
ansøgning kan ske på FVST hjemmeside.
Emballage m.v.: Kontrolleret: Virksomhedens pizza ovn. Følgende er konstateret: Virksomheden har indkøbt/
samhandelet en pizzaovn fra EU.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om at kunne fremvise en overensstemmelseserklæring på fødevarekontaktmaterialer fra
leverandøren, denne ses på næste kontrolbesøg.
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