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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
Hygiejniske håndvaskefaciliteter, opbevaring og adskillelse af
Buddingevej 201B

fødevarer, temperaturer i køleenheder. Virksomhedens lokaler
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og flow er vurderet tilstrækkeligt i forhold til kapacitet og
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krydskontamination. Omklædningsfaciliteter, samt opbevaring
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af rent arbejdstøj adskilt fra privat tøj. Opbevaring af
emballage. Der produceres spiseklare fødevarer med
1

holdbarhed under 5 dage og syltevarer styres ved hjælp af pH
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målinger. Virksomheden har placeret spiseklare fødevarer i
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kategori 1.3 og snittet frugt og grønt undersøges for E .coli og

1

Salmonella.
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Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret: Køkken,
herunder inventar og udstyr. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret:

1

Skadedyrssikring i form af tætte yderdøre. Ingen
anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret:
Virksomhedens egenkontrolprogram er vurderet tilstrækkeligt
integreret, herunder særskilt risikoanalyse, HACCP plan,
mikrobiologisk prøveudtagningsplan og dokumentation for
gennemført egenkontrol. Ingen anmærkninger. Vejledt om at
udvide egenkontrolprogram med transport i egen bil.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret:
Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Hjemmesiden fremstår under opbygning. Ingen anmærkninger.
Vejledt om visning af kontrolrapporter på hjemmeside.
Godkendelser m.v.: Godkendelsesvilkår kontrolleret.
Gennemgået virksomhedens aktiviteter: Virksomheden
producerer spiseklare fødevarer baseret på råt kød og fisk til
levering til virksomhedsfrokostordninger og der vil også på sigt
blive leveret til private. Der leveres over 1/3 til
frokostordninger (Detailserveringsvirksomheder under

X

bagatelgrænsen). Ingen anmærkninger.
Virksomheden er gennemgået med henblik på autorisation og
autoriseres d.d. med autorisationsnummer 6748 og
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1 time 40 min.
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indplaceres i risikogruppen særlig høj for detail med engros, da virksomheden har følgende aktiviteter:
Produktion og levering af spiseklar mad til detail serveringsvirksomheder (herunder
detailserveringsvirksomheder under bagatelgrænsen). Virksomheden får tildelt branchen: Catering med levering
til detailvirksomheder (detail med engros) - DE.56.20.00. Autorisationsskrivelse vil blive fremsendt. Antallet af
ordinære kontrolbesøg pr. år for denne risikogruppe er på nuværende tidspunkt 4. Virksomheden havde ingen
bemærkninger. Hvis virksomheden ændrer aktiviteter skal Fødevarestyrelsen underrettes. Ingen anmærkninger.
Vejledt om ID-mærkning af animalske fødevarer, evt. i form af mærkning af transportudstyr.
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