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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Virksomhedens håndtering af fødevarer
under fremstilling af pizza.
Kontrolleret: Temperatur ved opbevaring.
Bødeforelæg fremsendt: 5.000 kr
Følgende er konstateret: I køleenheder under pizzabord hvor
virksomheden opbevarer bacon og peperoni til fremstilling af
pizza blev opbevaringstemperaturen målt med termometer til
17,8 gr.C, kernetemperatur i bacon målt med
indstikstermometer blev målt til 13,8 gr.C og kernetemperatur i
peperoni målt med indstikstermometer blev målt til 10,6. gr. C.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden
kasserede både bacon og peperoni ved tilsynet og oplyste at
køleenheder indkøbes straks.
Foto taget til dokumentation.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler:
køkkenområde, betjeningsområde samt indvendig rengøring af
køle og fryseenheder.

X

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for
1 time 30 min.
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varemodtagelse, opbevaringstemperaturer samt opvarmning for perioden januar 2020 og frem til tilsynsdato.
Mærkning og information: Kontrolleret vildledning omkring fremstilling af pizza i brændefyret stenovn.
Det indskærpes, at fødevarer ikke må sælges under omstændigheder, der er egnet til at vildlede forbrugerne
med hensyn til varens oprindelse.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedfører sine fremstillede pizzaer som værende bagt i en
brændefyret stenovn som tilføjer pizzaer en delikat aroma, og de friske råvarer bliver tilberedt hurtigere og
bevarer derved mere smag, og selvfølgelig den vigtigste grund: En knasende sprød bund. I virksomheden
fremstilles pizzaer kun i traditionel pizzaovn, og ikke i en stenovn som virksomheden reklamerere med.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden oplyser at ændringer af menukort foretages straks
således at oplysning omkring stenovn fjernes fra butikken på Lyshøj Allé.
Foto af menukort taget til dokumentation.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
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