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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Opbevaringstemperatur i køleinventar,

1

adskillelse af fødevarer, faciliteter til hygiejnisk håndvask.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af gulv og overflader i køkken samt
rengøring af udstyr og inventar.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret: Dokumentation af
egenkontrollens gennemførsel. Følgende er konstateret:
Virksomheden mangler dokumentation for egenkontrollens
gennemførsel, opbevaring og varemodtagelse siden 7.august
2020, opvarmning siden 8. juni 2020 og nedkøling har ikke
været relevant siden marts 2020. Frekvensen er sat til en gang
om ugen. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt
konkret om overholdelse af frekvens for dokumentation af
egenkontrollens gennemførsel. Den skriftlige risikoanalyse er
delvis dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Fødevarestyrelsens selvbetjeningsblanketter anvendes, konkret
vejledt om at blanket 1,3 og 6 mangler.
(http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Side
r/Saadan-laver-du-en-risikoanalyse.aspx.)

X

Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret instruktion af
medarbejdere der tilvirker fødevarer i hygiejne. Det
1 time 20 min.
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indskærpes, at den, der er ansvarlig for en virksomhed, skal sikre at ansatte, der tilvirker fødevarer, er behørigt
instrueret til dette. Følgende er konstateret: Virksomhedens medarbejder i køkken er ikke tilstrækkelig
instrueret i ririkoanalyse og egenkontrol, herunder dokumentation for egenkontrollens gennemførsel ift. den
fastsatte frekvens. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi sørger for, at medarbejderen bliver
instrueret i procedurer, egenkontrol og risikoanalyse. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende
kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Oksekød, kylling og fiskefars , jf.
følgesedler fra dansk leverandør, ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter og
CVR-nummer.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
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