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Ved kontrolbesøget har virksomheden fået
1

starthjælpsvejledning om fødevarekontrol, offentliggørelse af

1

kontrolrapporter, egenkontrol og risikovurdering, hygiejne,
indretning af virksomheden, krydsforurening, personlig
hygiejne, uddannelse, skadedyrssikring, sporbarhed,
anprisninger fx på menukortet, registrering fx ved import og
eksport, samhandel, økologi og registrering ved væsentligt
ændrede aktiviteter.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af
hænder i produktionskøkken. Opbevaringstemperatur for
kølekrævende fødevarer, adskillelse og tildækning.
Følgende er konstateret: Der mangler en dør til forrumet ved
personaletoilettet.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om regler
for forrum.
Følgende er konstateret: Virksomheden mangler en håndvask
ved barområdet der ligger ved trappeopgangen. Forholdet
vurderes under de foreliggende omstændigheder som en

X

bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden ikke er påbegyndt
aktiviteter. Vejledt generelt om regler for håndvask.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
1 time
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anmærkninger: Renholdelse af produktions- og barområdet, herunder: Gulv, vægge, bordoverflader, emfang,
indvendigt i opvaskemaskine, indvendigt i isterningemaskine, køle- og fryseenheder. Virksomheden oplyser at de
skal lave hovedrengøring inden åbningen.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende produktionskøkken og inventar, herunder: Gulv,
vægge, overflader og gummilister.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret tilgængelighed af virksomhedens risikoanalyse. Det indskærpes, at
virksomhedens risikoanalyse til enhver tid skal kunne fremvises på Fødevarestyrelsens anmodning.
Følgende er konstateret: Virksomheden kan ikke fremvise deres risikoanalyse.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg ved ikke hvor den er. Det ved køkkenchefen.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret: Vejledt konkret om at virksomheden skal skilte med at
oplysninger om allergener kan fås på forespørgsel.
Godkendelser m.v.: Fulgt op på indskærpelse om manglende registrering fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er
bragt i orden. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden er registreret ved
fødevarerstyrelsen.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- og P-numre jf. virk.dk
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