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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: Privat køkken, ingen
anmærkninger.
Virksomheden oplyser:
-der er 1 ansat i virksomheden
-der forventes produktion af restaurationsmenu til ud af huset,
mængder/ antal kuverter ca 25 1-2 gange om ugen i følgende
tidsrum weekender. I højsæson produceres til egen café i
haven. Produktionen af fødevarer vil foregå tidsforskudt i
forhold til beboernes måltider og aktiviteter.
- der afsættes til den endelige forbruger.
Virksomheden har redegjort for:
- ingen husdyr
- procedurer for, at der ikke ryges i lokalet under produktion
- procedurer for forholdsregler ved sygdom i familien

X

- procedurer for opvask fra fødevareproduktion adskilt fra
privat opvask

1 time 30 min.
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Virksomheden har:
Adgang til 2 vaske i forhold til fødevareaktiviteter.
Faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder
Faciliteter til hygiejnisk rengøring af fødevarer
Opvaskefaciliteter og procedurer for desinfektion. Virksomheden anvender opvaskemaskine.
Faciliteter til og /eller mulighed for at holde og overvåge temperaturforhold for fødevarerne.
Tilstrækkelig kapacitet i virksomheden i forhold til aktiviteter, herunder adskillelse under produktion, oplagring,
køl, frost, udstyr og emballage.

Godkendelser m.v.: Privat køkken, ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR nummer i flg. cvr. registret og virksomhedens
fødevareaktiviteter.
Ved kontrolbesøget har virksomheden fået starthjælpsvejledning om fødevarekontrol, offentliggørelse af
kontrolrapporter/kontrolresume, egenkontrol og risikovurdering, hygiejne, indretning af virksomheden,
krydsforurening, skadelige stoffer ved forkert tilberedning, tilberedning af særlige råvarer, personlig hygiejne,
uddannelse, skadedyrssikring, sporbarhed, fødevarekontaktmaterialer, anprisninger fx i reklamemateriale,
økologi, registrering ved væsentligt ændrede aktiviteter.
Udleveret flyer om Smileyændringer i 2022.
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