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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Virksomheden har tilstrækkeligt antal
1

håndvaske med faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af
hænder. Virksomheden har redegjort for anvendelse af
handsker, ingen anmærkninger.
Stikprøvevis kontrolleret opbevaringstemperaturer i
køle-/fryseinventar, ingen anmærkninger.
Kontrolleret forhold vedr. personaletoilet. Generelt vejledt om
regler for, at der ikke må være direkte adgang fra toilet til
lokaler hvor der håndteres/opbevares fødevarer, herunder
konkret vejledt om løsningsmulighed for udskift af håndtag til
toilet.
Hygiejne: Rengøring: Stikprøvevis kontrolleret renholdelse af
"ishus", herunder vandrette produktbærende overflader,
isterningemaskine samt gulv. Stikprøvevis kontrolleret
renholdelse af køkken, herunder gulv, vægge samt vandrette
produktbærende overflader. Stikprøvevis kontrolleret
renholdelse af lokale til tilvirkning af pizzadej samt depotlokale,
ingen anmærkninger.
Stikprøvevis kontrollerer renholdelse af køle-/fryseinventar.
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Generelt vejledt om regler for renholdelse af inventar,
herunder konkret vejledt om løsningsmulighed for renholdelse
af svært tilgængelige områder - tætslutningslister.
1 time 30 min.
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Hygiejne: Vedligeholdelse: Stikprøvevis kontrolleret vedligehold af Køkken, herunder vandrette produktbærende
overflader samt gulv, ingen anmærkninger. Kontrolleret vedligehold af lokale til udskænkning af is, herunder
vandrette produktbærende overflader samt vægge. Følgende er konstateret: Der er boret hul i væggen i venstre
side ved udskænkningsluge, hvor isolering ligger frit. Vejledt generelt om regler for vedligehold.
Kontrolleret vedligehold af lofter. Følgende er konstateret: Lofter bagvedliggende lokale, hvor pizzadej
forberedes fremstår i toldtekt. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse. Generelt vejledt om regler for vedligehold af lofter.
Kontrolleret vedligehold af køle-/fryseinventar. Følgende er konstateret: Flere tætslutningslister i virksomhedens
køleinventar er i stykker og køleinventar ved pizzaovn fremstår med løsthængende plastfolie på dørlåger.
Forholdene vurderes under de foreliggende omstændigheder som bagatelagtige overtrædelser. Generelt vejledt
om vedligehold af inventar og udstyr i fødevarevirksomheder.
Virksomhedens egenkontrol: Virksomheden har mundtligt redegjort for vedligehold af lokaler/inventar og
udstyr, ingen anmærkninger. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation for
udført egenkontrol på varemodtagelse, opbevaring, varmeholdelse, opvarmning for perioden juni 2019 til d.d.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport. Vejledt om ophæng af kontrolrapport i alle indgange.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter. Følgende
er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
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