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

kontrolrapporter, egenkontrol og risikovurdering, hygiejne,
indretning af virksomheden, krydsforurening, personlig
hygiejne, uddannelse, skadedyrssikring, sporbarhed,
anprisninger fx i reklamemateriale, registrering ved væsentligt
ændrede aktiviteter.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Der tilberedes burgere som
sælges ved take away eller salg fra disk. Kylling modtages som
halvfabrikata klar til varmebehandling, oksehakkebøffer
modtages formede og klar til stegning. Der er procedurer og
kontrol med indstikstermometer ved varmebehandling over 75
grader ved stegning af kylling og hakket bøf til burger. Egen
indkøb, transport i varevogn i termokasse med køl. Hakket kød
anvendes indenfor 24 efter åbning af pakker, ok. I bod er der
adgang til seperat håndvask, herudover er der adgang til 2
andre vaske som anvendes til fødevarer og opvask set, ok.
Hygiejne: Rengøring: Arbejdsgange for rengøring, ved opstart
rengøres alle overflader og ved luk vaske alle arbejds
overflader, gulv, udstyr mv.. Vejledt konkret om brug af

X

desinfektion ved afsluttende rengøring, kemisk
fødevaregodkendt middel eller kogende vand kan anvendes.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Aftale med håndværker mhb. på
1 time 45 min.
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opsætning af stål bag stegeområde, set, ok. Vejledt konkret om opsærning af udsug som dækker hele
stegeområde, således at stegem kan ledes bort fra lokalet og at der ikke dannes kondes.
Virksomhedens egenkontrol: Risikoanalyse blanket 1 og 6 anvendes - blanket 2 og 3 udskrives, ok. Set skemaer
til regelmæssig dokumentation efter varemodtagelse, køleopbevaring og varmebehadndling, set, ok. Vejledt
konkret om beskrevet egenkontrolprogram, vist på www.fvst. dk. udskrives herefter og tilpasses virksomheden.
Godkendelser m.v.: Bod med salg af take away burgere. Kapasitet fundet iorden til ansøgte aktiviteter.
Virksomhedens basisoplysninger og risikoaktiviteter set. Cvr.nr. korrekt, p.nr. på denne adresse er der søgt
ændring på.
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