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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Håndvask med sæbe og papir,
temperaturkontrol i køleskab og fryser.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af redskaber og
udstyr.
Det indskærpes, at alle redskaber, udstyr og tilbehør, som
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kommer i berøring med fødevarer, skal holdes ordentligt rene/
rent og om nødvendigt desinficeres.
Følgende er konstateret: Renvasket opvask står på en
opvaskebakke hvor der ses sorte og fastgroet belægninger,
derved er der risiko for at renvasket service bliver
kontamineret. I den ene gummilliste under pizzabord ses der
skimmel lignende vækst samt der på stort dørslag sidder ældre
fedtede belægninger. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: VI skal have nyt bord og ikke bruge
opvaskebakken mere.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
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anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for modtagelse og
opbevaring af fødevarer med og uden kølekrav, samt for
varmebehandling (Virksomheden anvender risikoblanketter fra
1 time 15 min.
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fødevarestyrelsens hjemmeside).
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af egenkontrollens gennemførelse
og resultater for varemodtagelse, opbevaringstemperatur og opvarmning fra oktober 2019 og frem til dags dato.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering er dækkende for virksomhedens
aktiviteter, samt kontrolleret oplyst CVR-nr stemmer overens med fødevarestyrelsensoplysninger.
Emballage m.v.: Kontrolleret anvendelse af fødevarekontaktmaterialer.
Det indskærpes, at fødevarekontaktmaterialer ikke må anvendes, hvis de ikke opfylder de generelle krav om
materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer. Fødevarekontaktmaterialer må kun anvendes til de
formål, hvortil de er tilsigtet.
Følgende er konstateret: Virksomheden anvender "hvide bæreposer" til at opbevarer stegt kebab i fryseren.
Virksomheden kan ikke fremvise dokumentation for at poserne er egnede til opbevaring af uemballerede
fødevarer. Virksomheden ringer på tilsynet til leverandør og får oplyst at poserne ikke er egnet til opbevaring af
uemballerede fødevarer.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det vidste jeg ikke.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Vejledt generelt om reglerne for at fødevarer opbevares i egnede fødevarekontaktmaterialer. Konkret vejledt om
løsningsmulighed for evt at opbevarer afskåret kebab i fryseposer som er egnede til kontakt med fødevarer.
Andet: På grund af tekniske vanskligheder med at printe kontrolrapporten på tilsynet, er det aftalt med
virksomheden at kontrolrapporten eftersendes med post. Kontrolrapporten er gennemgået med virksomheden.
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