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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Opbevaringstemperatur for køle- og

1

frostkrævende fødevarer, adskillelse og tildækning, forrum til
toilet samt faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder i
to produktionsafsnit og salgsområde. Endvidere at
virksomheden har et passende antal vaske sådan at
kontaminering forbygges. Set godkendt desinfektionsmiddel.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af salgsområde,
produktionsområde for is samt produktionsafsnit for oste
herunder maskiner, gulve, arbejdsborde, hylder, indvendigt i
opvaskemaskine samt køle- og fryseenheder.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Egenkontrolprogram indeholdende
risikoanalyse med relevante udpegede kritiske kontrolpunkter
(CCP) og skriftlige procedurer for CCP og gode arbejdsgange.
Set stikprøvevis dokumentation for gennemført egenkontrol på
opbevaring samt Ph måling af mozarella oste siden opstart af
virksomhed.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden

X

anmærkninger: Virksomheden skilter med at oplysninger om
allergener kan fås på forespørgsel.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
1 time 45 min.

Kontrolrapport
Corsa gelato e formaggio

Göteborg Plads 13
2150 Nordhavn
42250570

side 2 af 2

anmærkninger: Virksomheden er kontrolleret på baggrund af ansøgning om registrering til produktion og
servering af is og ost, detail. Virksomheden indplaceres i risikogruppen middel for detail, da virksomheden har
følgende aktiviteter: Produktion og servering/salg over disk af is og ost. Virksomheden får tildelt branchen:
"Specialforretning - Delikatesse, specialiteter m.v. med behandling DD.47.20.99". Antallet af ordinære
kontrolbesøg pr. år for denne risikogruppe er på nuværende tidspunkt 1. Hvis virksomheden ændrer aktiviteter
skal Fødevarestyrelsen underrettes. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Virksomheden er vejledt om regler for økologi, herunder at foretage ansøgning
inden markedsføring af økologiske fødevarer.
Ved kontrolbesøget har virksomheden fået starthjælpsvejledning om fødevarekontrol, offentliggørelse af
kontrolrapporter, 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 økologi, registrering ved væsentligt ændrede aktiviteter samt bestilt
vejledning og forhåndsgodkendelse.
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