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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af
1

fødevarer under produktion, herunder opbevaringstemperatur,

1

tildækning og adskillelse samt faciliteter til hygiejnisk vask og
tørring af hænder. Ingen anmærkninger. Virksomheden har
redegjort for nedkøling af bacon samt for opfyldning af
fødevarer i pizzadisk til aftenservering.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af kølerum,
køkken og diskområde med inventar. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Virksomheden oplyser at bord til
pizzaproduktion udskiftes og at lister genbestilles efter
manglende levering.
Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevis kontrolleret
dokumentation af temperaturkontrol ved varemodtagelse,
opbevaring, varmebehandling og nedkøling fra januar 2020 til
d.d. Ingen anmærkninger.
Konkret vejledt om at dokumentere varmebehandling og
nedkøling på forskellige varianter af fødevarer. Pt.
dokumenteres kun på bacon.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

X

Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende
fødevarer: Jensen guld kogt skinke, cocktailpølser, jensen halal
kødsovs, røget bacon og sorte oliven. Ingen anmærkninger.
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Følgende er konstateret: Ved køb at frugt og grønt er følgeseddel ikke udfyld med oplysninger om leverandør.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for sporbarhedsdokumentation. Informationer er medtaget til krydskontrol.
Følgende er konstateret: Virksomheden anpriser med hjemmelavet burger men anvender købte bøffer.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Virksomheden
oplyser kunderne om, at bøffer ikke er hjemmelavede.
Vejledt generelt om regler for, at anprisninger på menukortet skal stemme overens med de faktiske forhold.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR-nummer.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Virksomhedens risikooplysninger er opdaterede.
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