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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Procedurer for opbevaring af fødevarer,
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herunder opbevaring af fødevarer på køl og frost samt
temperatur kontrol af køl og frys til opbevaring og nedfrysning
af fisk.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Vedligehold af gulv.
Følgende er konstateret: manglende lister og huller i gulv hvor
der produceres fødevare.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for vedligehold af lokaler med
fødevare produktion.
Virksomheden oplyser at der er lagt plan for udskiftning af gulv.
Vejledt konkret om udførelse af vedligeholdelses plan.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret tilgængelighed af
dokumentation for egenkontrol.
Det indskærpes, at dokumentation for egenkontrollens
gennemførelse og resultater til enhver tid skal kunne fremvises
på Fødevarestyrelsens anmodning. Følgende er konstateret:
Virksomheden kunne ikke fremvise udført egenkontrol fra
05.08.2019-d.d. Virksomheden havde følgende bemærkninger:
Det ligger der hjemme. Indskærpelse medfører gebyrbelagt
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opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
2 timer
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klagevejledning på bagsiden.
Kontrolleret tilgængelighed af virksomhedens risikoanalyse.
Det indskærpes, at virksomhedens risikoanalyse til enhver tid skal kunne fremvises på Fødevarestyrelsens
anmodning. Følgende er konstateret:Risikoanalyse var ikke tilgænlig i virksomheden ved kontrol besøget
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden havde ingen bemærkninger.Indskærpelse
medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at virksomheden har procedurer for instruktion/uddannelse af
medarbejdere i fødevarehygiejne samt mundtlig gennemgang af procedure for fødevarehåndtering. Ingen
anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret: virksomhedens fødevareaktiviteter.
Det indskærpes, at virksomheden skal være registreret hos Fødevarestyrelsen, før den må påbegynde
fødevareaktiviteter. Følgende er konstateret: Virksomheden er ikke registreret ved Fødevarestyrelsen ved
påbegyndt tilsyn.Virksomheden havde følgende bemærkninger Virksomheden bliver registret med det samme
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden. Set dokumentation på virksomhedens registrering
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