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Ved kontrolbesøget har virksomheden fået
starthjælpsvejledning om fødevarekontrol, offentliggørelse af
1

kontrolrapporter, egenkontrol og risikovurdering, hygiejne,
indretning af virksomheden, krydsforurening, tilberedning af
særlige råvarer, personlig hygiejne, skadedyrssikring,
fødevarekontaktmaterialer, samt registrering ved væsentligt
ændrede aktiviteter.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret
fødevarekontakt materiale beskyttes mod kontaminering.
Følgende er konstateret: Hylden under bordet hvor der
opbevares rene fade og skåle er hullet, når der vaskes gulv i
virksomheden er der risiko for op sprøjt på overnævnte .
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om risiko for
kontaminering.
På kontrolbesøget stod begge døre åben indtil personale
toilettet, vejled og lukning heraf.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret foranstaltninger til
bekæmpelse af skadegørere. Følgende er konstateret, lageret i
kælderen mangler en loft plade, vejledt om, at der skal træffes

X

passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
1 time 30 min.
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egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse, opbevaring, varmebehandling og nedkøling
siden opstart til dags dato.
Følgende er konstateret, når virksomheden levere varmt mad til andre virksomheder måler virksomheden ikke
temperatur ved levering, der noteres ikke klokkeslæt på det leveret mad hvornår temperaturen har passeret 65
grader.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Virksomheden har oplyst at der leveres animalske fødevare til andre virksomheder. Virksomheden har ikke
fremvist dokumentation for 1/3-reglen for perioden siden opstart. Vejledt om at dokumentation for, at
virksomheden opfylder betingelserne for levering af animalske fødevarer til andre detailvirksomheder efter
1/3-reglen. Fødevarestyrelsen har registreret virksomheden til 1/3-regl.

29-09-2020

