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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Stikprøvevis kontrolleret
opbevaringsforhold for fødevarer i køkken/lager og på
1

køl/frost, opbevaringstemperaturer i køle-/fryseskabe,
hensigtsmæssig adskillelse mellem rå- og spiseklare fødevarer
ved opbevaring, forhold for forrum til toiletterne og faciliteter
for hygiejnisk vask og tørring af hænder i køkken og toiletter.
Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret køkken med
maskiner/inventar, diskområde, kølerum, sodavand-/vinlager,
serveringslokaler, personaletoilet og gæstetoiletter. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret køkken med
maskiner/inventar, diskområde, kølerum, sodavand-/vinlager,
serveringslokaler, personaletoilet og gæstetoiletter. Ingen
anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for
kontrol af varemodtagelse, opbevaringstemperatur,
varmholdelse, opvarmning og nedkøling for perioden siden
ejerskiftet. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse. Følgende er

X

konstateret: Virksomheden oplyser, at i forbindelse med
ejerskiftet er der aftalt med tidligere ejer at overtage
abonnement med elektronisk egenkontrol med risikoanalyse
2 timer 30 min.

Kontrolrapport
Siv&co

Havnepladsen 2
4720 Præstø
40737502

side 2 af 2

og adgang til egenkontrolprogrammet er ved tilsynet blevet aftalt med leverandøren af programmet at det sker i
morgen. Virksomheden har siden ejerskiftet dokumenteret egenkontrol på papirer. Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om at skriftlig risikoanalyse
skal være tilgængelig i virksomheden, og vejledt konkret om, at en branchekodes risikoanalyse eller
Fødevarestyrelsens selvbetjeningsblanketter (http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Side
r/Saadan-laver-du-en-risikoanalyse.aspx.) kan anvendes. Konkret vejledt om blanketvalg.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter. Følgende
er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set virksomhedens skriftlige accept fra hidtidig ejer om
videreførelse af kontrolhistorik i forbindelse med ejerskifte.
I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,
krydsforurening, personlig hygiejne, uddannelse, skadedyrssikring, sporbarhed, anprisninger fx på menukortet
og registrering fx ved import og samhandel, økologi samt væsentligt ændrede aktiviteter.
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