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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af

1

fødevarer under produktion, herunder opbevaringstemperatur,
tildækning og adskillelse. Ingen anmærkninger. Virksomheden
har redegjort for nedkøling af kødstrimler.
Følgende er konstateret: Virksomheden opbevarer fødevarer til
produktion af pizza ved for høj temperatur.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. Virksomheden kan redegøre
for tidspunkt for opfyldning af kølepligtige fødevarer.
Konkret vejledt om mulighed for anvendelse af tre-timers
metoden ved opbevaring af fødevarer til pizzaproduktion.
Kontrolleret: faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af
hænderne. Det indskærpes, at håndvaskene skal være forsynet
med rindende varmt og koldt vand og faciliteter til hygiejnisk
vask og tørring af hænderne.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke varmt vand i
køkken og diskområde således at der kan foretages hygiejnisk
håndvask.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Der kommer en

X

vvs´er og laver det.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
1 time 40 min.
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Generelt vejledt om regler for hygiejnisk håndvask med vermt vand.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er konstateret: Virksomheden fremstår ikke tilstrækkeligt rengjort under inventar
og omkring bordben i køkken.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for renholdelse af lokaler hvor der produceres fødevarer.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Generelt vejledt om regler for, at der skal være passende muligheder for opbevaring
og bortskaffelse af fødevareaffald, ikke-spiselige biprodukter og andet affald. Opbevaringsfaciliteterne skal være
indrettet og benyttes således, at de kan holdes rene og fri for skadegørere.
Generelt vejledt om regler for, at virksomheden skal sikre sig imod opbobning af affald i baggård.
Konkret vejledt om opsætning af net for vindue i køkken hvis dette skal holdels åbent.
Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevis kontrolleret dokumentation af temperaturkontrol ved
varemodtagelse, opbevaring, varmebehandling og nedkøling fra januar 2021 til d.d. Ingen anmærkninger.
Konkret vejledt om tilpsaning af egenkontrolprogram således at dette også omfatter 3-timers metoden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomheden skilter med at
oplysninger om allergener kan fås på forespørgsel.
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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