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Udleveret flyer om Smileyændringer i 2022.
Ved kontrolbesøget har virksomheden fået
1

starthjælpsvejledning om fødevarekontrol, offentliggørelse af
kontrolrapporter, egenkontrol og risikovurdering, hygiejne,
indretning af virksomheden, krydsforurening, skadelige stoffer
ved forkert tilberedning, tilberedning af særlige råvarer, buffet
og selvbetjening, personlig hygiejne, uddannelse,

1

skadedyrssikring, sporbarhed, anprisninger fx på menukortet,
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 placering og antal af
øvrige vakse. Ansvarlig har redegjort for tidsforskudt brug af
vask som anvendes til opvask og klargøring af grøntsager.
Kontrolleret procedure for fastsættelse og styrring af
holdbarhed på hjemmelavet dressing, pesto, lakse og
tunmousse. Målt opbevaringstemperatur i køleskabe og
kontrolleret adskillelse mellem rå og spiseklare produkter,
vejledt generelt om hensigtsmæssig placering af hakkebøffer.

X

Set virksomheden termometer der anvendes til måling af
kernetemperatur. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af
1 time 30 min.
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tilvirkningsområde, herunder isterningmaskine, overflader og kølemøbler. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af overflader og udstyr i tilvirkningsområde. Ingen
anmærkninger. I lagerlokalet er virksomheden vejledt om metode til behandling af hylder som fremstår af
ubehandlet træ.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret: Virksomhedens risikoanalyse for varmebehandling, nedkøling,
modtagelse og opbevaring af fødevarer med fastsat kølekrav.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke udarbejdet en risikoanalyse, men et egenkontrolprogram hvori
risici og procedurer er bekrevet for ovenstående. Ligeledes er virksomheden påbegyndt dokumentation for de
aktiviteter, der vurderes som kritiske kontrolpunkter. Virksomheden udarbejdede risikoanalysen under tilsynet
og oplyste samtidigt at man overgår til elektronisk program i indeværende måned.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.
Emballage m.v.: Kontrolleret at plastbokse hvor der opbevares brød i, er egnet til kontakt med fødevarer. Ingen
anmærkninger.
Virksomheden er indplaceret i risikogruppe lav og er omfattet af Stikprøvebaseret basiskontrolpå 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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