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Ved kontrolbesøget har virksomheden fået
starthjælpsvejledning om fødevarekontrol, offentliggørelse af
1

kontrolrapporter, egenkontrol og risikovurdering, hygiejne,
indretning af virksomheden, krydsforurening, skadelige stoffer
ved forkert tilberedning, personlig hygiejne, uddannelse,
skadedyrssikring, sporbarhed, fødevarekontaktmaterialer,
anprisninger fx i reklamemateriale, registrering ved væsentligt
ændrede aktiviteter.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer, herunder
kontrolleret emballering og adskillelse af fødevarer opbevaret
på køl og frost samt kontrolleret faciliteter til hygiejnisk
håndvask. Der er under tilsynet redegjort for tilvirkning af
indbagt pizza og Procedurer for tilberedning af pomfritter.
Vejledt om dannelse af akrylamid ved for høj temperatur samt
for lang tid.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Rengøring af køkken, lagerlokale og
køkkeninventar, opvask, inventar, butik, kølerum og redskaber
som kommer i kontakt med fødevarer i køkken og på lager.

X

Hygiejne: Vedligeholdelse: Det indskærpes, at lokaler, hvor der
findes fødevarer, skal holdes i god stand.
Redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med
1 time 15 min.
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fødevarer, skal være udformet og være fremstillet af sådanne materialer og holdes i en sådan stand, at risiko for
kontaminering reduceres mest muligt.
Følgende er konstateret:Arbejdes border fremstår med revner og ender står nogen steder med råt træ. Gulvet i
lager fremstår med revnet, flosset lenoleum.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får lavet en plan.
Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens overvågning af kritiske kontrolpunkter.
Det indskærpes, at virksomheden skal fastlægge og gennemføre effektive overvågningsprocedurer på kritiske
kontrolpunkter. Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke udarbejdet effektive overvågningsprocedurer,
og fastsætte kritiske kontrolpunkter samt gennemførelse heraf. Virksomheden har ikke lavet udarbejdelse af
risikoanalyse og et egenkontrolsprogram.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg viste det ikke.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.
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