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Ved kontrolbesøget har virksomheden fået
1

starthjælpsvejledning om fødevarekontrol, offentliggørelse af
kontrolrapporter/kontrolresume, egenkontrol og
risikovurdering, hygiejne, indretning af virksomheden,
krydsforurening, mikrobiologi/mikrobiologiske kriterier,
skadelige stoffer ved forkert tilberedning, tilberedning af
særlige råvarer, personlig hygiejne, uddannelse,
skadedyrssikring, sporbarhed, fødevarekontaktmaterialer,
anprisninger fx i reklamemateriale, registrering fx ved import
og eksport, samhandel, økologi, registrering ved væsentligt
ændrede aktiviteter.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Opbevaringstemperaturer i
køleinventar, herunder opbevaring af fersk fisk samt faciliteter
til hygiejnisk håndvask. Yderligere gennemgået procedurer for
indfrysning af fersk fisk samt styrring af Sushi-Zu ris. Ingen
anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Rengøring af produktions og
udsalgsområde, samt køkken og opvaskeområde, herunder
X

driftsinventar. Ingen anmærkninger.
Hjørner og kanter under driftsinventar fremstod snavsede med
produktionsrester af ældre dato flere steder, i køkken og
1 time 30 min.
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opvaskeområde. Herunder i skab til opbevaring af tørvarer.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om rengøringsfrekvens lokaler hvor der opbevares og tilvirkes fødevarer.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Vedligeholdelse af produktions og udsalgsområde, samt køkken og opvaskeområde,
herunder driftsinventar. Ingen anmærkninger.
Skab til opbevaring af tørvarer i køkken og opvaskeområde, fremstod flere steder med små huller og løst puds
der dryssede ved berøring og der manglede stykker af kabelkasser, hvor der var ansamlinger af støv og
spindelvæv. Fødevarelager i kælder fremstod med meget uvedkommende inventar, som bl.a. bildæk, barnestole
og andet efterladt inventar fra forrige ejer.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om uvedkommende inventar i lokaler hvor der opbevares fødevarer.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse.
Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens
aktiviteter.
Følgende er konstateret: Fremvist risikoanalyse var ikke dækkende for virksomhedens aktiviteter, da hverken
varemodtagelse af kølepligtige fødevarer, herunder fersk fisk, indfrysning af fersk fisk samt produktion og
styrring af Sushi-Zu ris, var udpeget som CC'P.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vil udarbejde dækkende risikoanalyse. Indskærpelse medfører 2
gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for opbavaring af kølepligtige
fødevarer, herunder fersk fisk.
Mærkning og information: Kontrolleret skiltning vedrørende oplysningsmulighed om allergener til forbrugeren.
Ingen anmærkninger.
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