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Virksomheden har fravalgt at modtage starthjælpsvejledning
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer på køl, herunder
tildækning og opbevaringstemperatur. Kontrolleret at der er
mulighed for hygiejnisk håndvask samt gennemgået procedurer
for anvendelse af håndvaske til hhv. opvask, vask af fødevarer
samt hygiejnisk håndvask. Ingen anmærkninger. Virksomheden
har mundligt redegjort for opvarmning af fødevarer. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende salgsområde med
tilhørende køleanlæg og produktionsborde, opvaskeafdeling,
stegeområde, koldjomfru samt lager.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er konstateret: Væg som
adskiller salgsområde og produktionsområde er ikke glat og
vaskbar, da den er fremstillet at ubehandlet træ. Virksomheden
anvender desuden en træpalle til opbevaring af tørvarer.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om
løsningsmuligheder, så alle overflader i lokaler, hvor der

X

håndteres fødevarer er glatte og vaskbarer.
Følgende er kontrolleret: Skadedyrssikring af lokaler. Følgende
er konstateret: Vindue i produktionsområde og på lager stod
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ved kontrolbesøgets start åbent. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om løsningsmuligheder, så lokaler er sikret mod indtrængende
skadegører.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret tilgængelighed af virksomhedens risikoanalyse.
Det indskærpes, at virksomhedens risikoanalyse til enhver tid skal kunne fremvises på Fødevarestyrelsens
anmodning. Følgende er konstateret: Virksomheden kan ved kontrolbesøget ikke fremvise en risikoanalyse.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Min søn har printet den ud, men jeg har ikke fået den med
herned. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
Godkendelser m.v.: Virksomheden er indplaceret i risikogruppe middel og er omfattet af stikprøvebaseret
basiskontrol på baggrund af de aktiviteter virksomheden har oplyst, med de justeringer der blev konstateret ved
kontrolbesøget dags dato. Virksomheden havde ingen bemærkninger.
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