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Ved kontrolbesøget har virksomheden fået
1

starthjælpsvejledning om fødevarekontrol, offentliggørelse af

1

kontrolrapporter, egenkontrol og risikovurdering, hygiejne,
indretning af virksomheden, personlig hygiejne, uddannelse,
skadedyrssikring, sporbarhed, anprisninger fx på menukortet,
registrering fx ved import og eksport, samhandel, økologi samt
registrering ved væsentligt ændrede aktiviteter.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevarings
temperatur i udstillings køler på disken, følgende er
konstateret. der er målt forhøjet temperatur i dessert. Vejledt
om at temperaturen sinkes eller at 3 timers rettesnor benyttes.
Vejledt om brug af godkendte desfinektionsmidler til
produktbærende overflader.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af lokaler med
inventar. Følgende er konstateret: under bord hvor der brygges
kaffe er der ikke tilstrækkeligt renholdt. I isterningmaskinen
øverst i kammeret hvor isterningerne produceres er der få
sorte skimmellignende belægninger. Indvendig i ismaskinen er
der produktrester i kammeret og på bevægelige dele.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

X

som en bagatelagtig overtrædelse. Virksomheden oplyser at
han altid rengøre inden han tager det i brug. Vejledt konkret
om renholdelse i fødevarelokaler samt det udstyr der
3 timer
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opbevares i lokalet.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af 2 lager i baggården. følgende er konstateret, gulvet
fremstår i rå beton. Vejledt om at gulvet skal være i vaskbare materiale.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse, Følgende er konstateret, virksomheden
har ikke en dækkende risikoanalyse, da der kun er udfyldt blanket 1 og 2. Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt om at virksomheden skal have en
dækkende risikoanalyse samt at der følger dokumentation for nye udpeget CCP (varmebehandling og nedkøling)
Mærkning og information: Kontrolleret økologisk mærkning på menukort. Følgende er konstateret. På menu
kortet står der økologiske pizzaer, ikke alle ingredienserne på pizzaen er økologiske. Virksomheden oplyser at
dette er en fejl men at der skulle stå at det var økologisk pizza dej. Der er flere små fejl på menukortet som ejer
vil opdatere med det samme.
Kryds kontrolleret at de fødevare virksomheden oplyser er økologiske ikke kan findes ikke økologiske i
virksomheden. ok.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- og P-numre.
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