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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
Hygiejniske håndvaskefaciliteter, opbevaring og adskillelse af
1

fødevarer, temperaturer i køleenheder. Virksomhedens lokaler
og flow er vurderet tilstrækkeligt i forhold til kapacitet og
krydskontamination. Omklædningsfaciliteter. Opbevaring af
emballage. Gennemgået virksomhedens produktion. Set
godkendt desinfektionsmiddel. Der produceres spiseklare
fødevarer som leveres til detailserveringssvirksomheder.
Egenproducerede spiseklare fødevarer oplyses at være med
holdbarhed under 5 dage. Virksomhedens mikrobiologiske
prøveplan hvor der er udpeget snittet frugt og grønt med
hensyn til E.coli og Salmonella samt spiseklare fødevarer
placeret i kategori 1.3. Ingen anmærkninger. Frekevens i
mikrobiologisk prøveplan er sat til et produkt 2 gange årligt
hvilket vurderes til ikke at være dækkende for virksomhedens
produktion. Vejledt om at at øge antal produkter per
prøveudtagning. Vejledt om opbevaring af engangsemballage i
fordelergang.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Køkken og lagre, herunder inventar og udstyr.

X

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Køkken og lagre, herunder inventar og udstyr.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret:
2 timer
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Virksomhedens egenkontrolprogram er vurderet tilstrækkeligt integreret, herunder særskilt risikoanalyse og
dokumentation for gennemført egenkontrol. Ingen anmærkninger. Vejledt om at tilføje tidligere selvstændigt
registreret cafe i egenkontroprogram.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret: Virksomheden er gennemgået med henblik på autorisation og
autoriseres d.d. med autorisationsnummer 6685 og indplaceres i risikogruppen særlig høj for detail med engros,
da virksomheden har følgende aktiviteter: Levering af spiseklar mad til detail serveringsvirksomheder (herunder
detailserveringsvirksomheder under bagatelgrænsen). Virksomheden får tildelt branchen: Catering med levering
til detailvirksomheder (detail med engros) - DE.56.20.00. Autorisationsskrivelse vil blive fremsendt. Antallet af
ordinære kontrolbesøg pr. år for denne risikogruppe er på nuværende tidspunkt 4. Virksomheden havde ingen
bemærkninger. Hvis virksomheden ændrer aktiviteter skal Fødevarestyrelsen underrettes. Kontrolleret CVR- og
p-nummer via virk.dk. Ingen anmærkninger. Vejledt om ID-mærkning af animalske fødevarer, evt. i form af
mærkning af transportudstyr.
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