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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret og gennemgået
procedurer og arbejdsgange ved behandling og tilberedning af
1

fødevarer. Kontrolleret opbevaring af fødevarer, herunder
adskillelse af fødevarer i kølerum og produktion. Kontrolleret at
fødevarer i kølerum er tilstrækkelige emballerede og adskilte,
således at kontaminering fra ferske råvarer og til færdige og
serveringsklare fødevarer undgås. Gennemgået risici for
opformering af Listeria modtagne produkter og færdigvarer.
Gennemgået virksomhedens produktion i af fødevarer, de
producerede produkter har ikke holdbarhed ud over 5. dage.
Kontrolleret godkendelse af anvendte desinfektionsmidler.
Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af
produktionslokale og køkken, kølerum og frostrum.
Gennemgået virksomhedens procedurer for rengøring og
desinficering af produktionslokaler, herunder gennemgået risici
for opformering af Listeria i produktionsmiljøet ved evt.
racistens i forhold til desinfektionsmidler. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
produktionsområder og udstyr, herunder kontrolleret pålægs

X

X

slicer. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse vedrørende CCPér generelt. Ingen anmærkninger.
1 time 40 min.
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Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.
Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: Det er på tilsynet konstateret at virksomheden ikke har udført egenkontrol i forhold til
fastsatte frekvens. Der mangler dokumentation for uge 9, 12, 17, 20, 22, 23, 27 og uge 37.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden oplyser at der fremadrette rettes op på de
manglede dokumentationer og indfører procedurer i forhold hertil , således der ikke opstår mangler
fremadrettet.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt op følgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Virksomheden har på tilsynet
tilkende givet, at der er lavet om i produktionen, således der hovedsageligt produceres mad ud af huset og at
virksomheden ikke længere har karakter af slagter. Virksomheden har på baggrund af den ændrede aktivitet fået
ændret branche til : Serveringsvirksomhed - Restauranter m.v. - DD.56.10.99.
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