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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Håndvaskefaciliter med sæbe og papir i

1

køkken og ved pizzaområde, opbevaring og adskillelse af
fødevarer i kølerum samt målt temperaturer i køleenheder.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
Pizzaafsnit, køkken herunder kølemontre, komfur og omfang
samt serveringsområde.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler: 2 døre i
køkken.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse. Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde
en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens
aktiviteter. Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke
udarbejdet en risikoanalyse for virksomhedens aktiviteter.
Virksomheden modtager og opbevarer kølepligtige fødevarer
bl.a. råt kød og piskefløde samt virksomheden varmebehandler
og nedkøler bl.a. kødsauce, champignonsauce og tomatsauce.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden

X

havde ingen bemærkninger. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden. Generelt vejledt om regler for
1 time 45 min.
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risikoanalyse og egenkontrol samt vejledt konkret om mulighed for at benytte fødevarestyrelsens blanketter på
følgende hjemmeside: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Side
r/Saadan-laver-du-en-risikoanalyse.aspx
Samt vejledt konkret om mulighed for at benytte fødevarestyrelsen eksempel på egenkontrol på følgende
hjemmeside: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Side
r/Det-skal-du-vide-om-egenkontrol-i-foedevarevirksomheder.aspx
Gennemgået blanket 6 med virksomheden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret om virksomheden skilter med at oplysninger om allergener kan fås på
forespørgsel.
Følgende er konstateret: Virksomheden skilter ikke med oplysninger om at allergener kan fås på forespørgsel.
Virksomheden kunne mundtligt redegøre for allergener. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om regler for minimum at skilte med at
oplysninger om allergener kan fås på forespørgsel.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR.
Vejledt konkret om nedtagning af elitemærkat.
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