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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret overdækning af
1

fødevarer i kølerum og frostrum og disse er hævet fra gulvet.
Konstateret enkelte spande i kølerum mangler overdækning og
enkelte indpakket fødevarer ikke er hævet fra gulvet i fryseren.
Dette anses for en bagatelagtig afvigelse ved dette tilsyn da
virksomheden generelt har styr på overdækning og hævning fra
gulv,ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens procedurer for skylning af frugt og
grønt. Køkkenchef har forklaret at alt frugt og grønt skylles,ok.
Kontrolleret procedurer for frossen hindbær. Virksomheden har
forklaret at hindbær får et opkog,ok.
Kontrolleret hygiejniske procedurer omkring sygdom blandt
personale eller familien. Køkkenchef har forklaret at de altid
skifter tøj inden arbejdet påbegyndes,ok. Ved sygdom som
Roskilde syge er køkkenchef bekendt med reglen om, bør være
væk fra arbejdet i to dage efter symptomerne ophører og
ekstra god hygiejne ved sygdom i familien, for ikke at være rask
smittebærer, ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af ventilation over

X

komfur. Konstateret fedtede belægninger på ovenlys der er dog
ikke dryp. Dette anses for en bagatelagtig afvigelse ved dette
tilsyn da virksomheden generelt er vel rengjort,ingen
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anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for
varemodtagelse,opbevaringstemperaturen,opvarmning og nedkølingskontrol siden sidste tilsyn,ok. Kontrolleret
opvarmningskontrol på hele kødstykker. Køkkenchef har forklaret at det kun er ved selskaber og de er
opmærksom på at kontrollere temperaturen,ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen
anmærkninger
Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017.
Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.
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