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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af
1

fødevarer under produktion, herunder opbevaringstemperatur,

1

tildækning og adskillelse samt faciliteter til hygiejnisk vask og
tørring af hænder. Ingen anmærkninger.
Virksomheden har redegjort for opfyldning ag fødevarer til
pizzaproduktion ved åbning.
Følgende er konstateret: Virksomheden har håndklæde
hængende ved håndvask og oplyser at de skiftes dagligt.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for faciliteter til hygiejnisk vask og
tørring af hænderne. Virksomheden fjerner håndklædet.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af køle- og
fryserum, køkken og diskområde med inventar. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret generel vedligeholdelse
af diskområde med inventar. Ingen anmærkninger.
Virksomheden oplyser at 2 ødelagte lister skiftes straks.
Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevis kontrolleret
dokumentation af temperaturkontrol ved varemodtagelse,

X

opbevaring, varmebehandling og nedkøling fra januar 2019 til
d.d. Ingen anmærkninger. Konkret vejledt om at dokumentere
temperaturkontrol af varmebehandling på forskellige fødevarer.
45 min.
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Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomheden skilter med at
oplysninger om allergener kan fås på forespørgsel.
Følgende er konstateret: Virksomheden modtager seddel med information om mængde og varebetegnelse ved
levering af grøntvarer. Der er ikke informatiom om leverandør og modtager.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for sporbarhedsdokumentation.
Kontrolleret at virksomhedens anprisninger med skinke og bacon stemmer overens med de faktiske forhold.
Ingen anmærkninger. Konkret vejledt om at fjerne "hjemmelavet" fra menukortet ved salg af burgere.
Virksomheden opæyser at kunder informeres om at bøffer ikke er hjemmelavede som anprist.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR-nummer.
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