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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, tilberedning af særlige råvarer, buffet
og selvbetjening, personlig hygiejne, uddannelse,
skadedyrssikring, sporbarhed, anprisninger fx på menukortet,

1

registrering fx ved import og eksport, samhandel, økologi,
registrering ved væsentligt ændrede aktiviteter samt bestilt
vejledning og forhåndsgodkendelse.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret faciliteter for
hygiejnisk vask og tørring af hænder samt antal og placering af
øvrige vaske i virksomheden. Kontrolleret virksomhedens
toiletforhold og forrum, herunder at der ikke opbevares
fødevarer i forrummet, generelt vejledt om at dør til forrum
holdes lukket. Målt opbevaringstemperatur i kølerum og
kølemontre samt tilstrækkelig adskillese og tildækning af
fødevarer. Gennemgået procedure for tidsstyrring af pizzaer
placeret udenfor køl samt virksomhedens procedure for
varemodtagelse og afhentning af varer. Ingen anmærkninger.

X

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af
overflader i udsalgsområde, baglokale og lager. Virksomheden
er vejledt om metode til vedligehold af vægge/karme med
1 time 25 min.
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afskal af maling i baglokale/mellemgang. Ansvarlig oplyser, at der skal opsættes rustfrit stål langs væg i baglokale
og hylder skal udskiftes. Lager og mellemlang vil blive malet. Ok.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret at virksomheden har udarbejdet en risikoanalyse og
egenkontrolprogram . Virksomheden anvender fødevarestyrelsen nyere eksempel på risikoanlayse og
egenkontrolprogram og hertil er virksomheden vejeldt om løsningsforslag til tilstrækkelig udfyldelse af analysen
på lige fod med tidligere anvendte risikonlayse og program. Kontrolleret at virksmhedne er påbegyndt
dkumentaion for varemodtagelse, opbevaring samt varmebehandling og nedkøling. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.
Emballage m.v.: Kontrolleret at plast emballage anvendt til kontakt med fødevarer er egenet til formålet.
Følgende er kontrolleret: Salatbægre, takeaway bakker samt kasser med låg til opbevaring af ost, kebab mv.
Ingen anmærkninger.
Virksomheden er indplaceret i risikogruppe lav og er omfattet af Stikprøvebaseret basiskontrol på baggrund af
de aktiviteter virksomheden har oplyst, med de justeringer der blev konstateret ved kontrolbesøget dags dato.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
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