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Ved kontrolbesøget har virksomheden fået
1

starthjælpsvejledning om fødevarekontrol, offentliggørelse af

1

kontrolrapporter, egenkontrol og risikovurdering, hygiejne,
indretning af virksomheden, krydsforurening, skadelige stoffer
ved forkert tilberedning, tilberedning af særlige råvarer, buffet
og selvbetjening, personlig hygiejne, skadedyrssikring,
sporbarhed, anprisninger fx på menukortet, regler for
information om allergene ingredienser registrering fx ved
import, økologi, registrering ved væsentligt ændrede
aktiviteter.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret
opbevaringstemperatur i kølerum. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at der mulighed for hygiejnisk håndvask i køkken.
Ingen anmærkninger. Vejledt om separat håndvask i
forbindelse med etablering af rum til behandling af grønt.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
køkken, lager og kølerum. Følgende er konstateret: Der
mangler afslutning ved rørgennemføring i væg og der er
afskalning af maling på væg/dør i kølerum. Virksomheden
oplyser at det vil blive udbedret. Forholdet vurderes under de

X

foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse. Vejledt om skadedyrssikring af lager til øl/vand.
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Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse, opbevaringstemperatur og
opvarmning/nedkøling i perioden august- september 2020. Kontrolleret at virksomheden har en risikoanalyse og
et egenkontrolprogram som passer til virksomheden aktiviteter. Ingen anmærkninger
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på Rødspættefilet i følge faktura. Ingen anmærkninger
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens fødevareaktiviteter. Følgende er konstateret: Registrering er
dækkende for virksomhedens aktiviteter. OK. 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.
Kontrollen sker på baggrund af en anonym forbrugerhenvendelse.
Virksomheden redegjorde for deres salg/procedure af færdig pakket fersk kød, som bestilles via social media og
afhentes i virksomheden. Ingen anmærkninger
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