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Privat køkken
Virksomheden er kontrolleret efter reglerne om lokaler, der
1

fortrinsvis anvendes som privat beboelse, men hvor der
regelmæssigt tilberedes mad med henblik på markedsføring.
Der er ikke produktion i virksomheden under tilsynet
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Virksomheden oplyser:
-der er 1 ansat i virksomheden til produktion.
-der forventes produktion af italienske retter, forret, hovedret
og
dessert, ca. 30 kuverter , ca. 2-3 gange om måneden.
Produktionen af fødevarer vil foregå tidsforskudt
i forhold til beboernes måltider og aktiviteter. Der bestilles via
virksomhedens hjemmeside.
- der afsættes til den endelige forbruger.
Virksomheden har redegjort for:
- procedurer, der sikrer, at husdyr ikke har adgang til lokalet
under produktion
- procedurer for, at der ikke ryges i lokalet under produktion
- procedurer for forholdsregler ved sygdom i familien

X

- hygiejneprocedurer ved toiletbesøg
- procedurer for opvask fra fødevareproduktion adskilt fra
privat opvask
1 time 30 min.
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- faciliteter for mulighed for at holde og overvåge temperaturforhold for fødevarerne
Konkret vejledt om regler for:
Adgang til vask i forhold til fødevareaktiviteter.
Faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder
Faciliteter til hygiejnisk rengøring af fødevarer.
Opvaskefaciliteter og procedurer for desinfektion
Tilstrækkelig kapacitet i virksomheden i forhold til aktiviteter, herunder adskillelse under produktion, oplagring,
køl, frost, udstyr og emballage.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret faciliteter til personlig hygiejne, herunder vaske, vandforsyning
og toiletforhold.
Virksomheden har en stor vask og 1 opvaskemaskine, der er ligeledes toilet med 2 lukkede døre.
Følgende er konstateret: Virksomheden har 1 stor vask, der anvendes til vask af hænder og til skylning af grønt.
Da der er tale om en stor vask, der kan opdeles med en balje eller andet er forholdet under de foreliggende
omstændigheder vurderet som en bagatelagtig overtrædelse.
Ydet konkret vejledning om at der skal være et passende antl vaske, der er tilpasset virksomhedens aktiviteter.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af gulv og køelskab.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for
opbevaring af fødevarer på køl og opvarmning af fødevarer. Vejledt om tilpasning af risikoanalyse i forhold til
opbevaring af fødevarer på frost.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Vejledt om offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Mærkning og information: Vejledt om regler for sporbarhed på fødevarer.
Godkendelser m.v.: Fulgt op på indskærpelse om manglende registtrering fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er
bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden er registreret hos Fødevarestyrelsen.
Ved kontrolbesøget har virksomheden fået starthjælpsvejledning om fødevarekontrol, offentliggørelse af
kontrolrapporter, egenkontrol og risikovurdering, hygiejne, indretning af virksomheden, krydsforurening,
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skadelige stoffer ved forkert tilberedning, buffet og selvbetjening, personlig hygiejne, uddannelse,
skadedyrssikring, sporbarhed, anprisninger fx på menukortet, registrering fx ved import og eksport, samhandel,
økologi, og registrering ved væsentligt ændrede aktiviteter samt bestilt vejledning.
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