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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Faciliteter for hygiejnisk vask og aftørring
af hænder, adskillelse mellem uskyllet frugt/grønt og spiseklare
fødevarer. Fødevarestyrelsen har overværet fremstilling af
bagværk, Ok.
Ydet konkret vejledning om, at der bør være lange tænger og

1

skeer ved tag selv buffet, således at redskaberne ikke
glider/falder ned og ligger direkte i maden med kontakt mellem
maden og håndtaget.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler:
Køleskabe, køledisk og frysere. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af
følgende lokaler: Køkken. Ingen anmærkninger. Depotlokale i
kælderplan er forsøgt skadedyrssikret med en monteret
gipsplade på inderside af dør, som dog ikke slutter tæt nok mod
gulvet. Pladen bør også være robust mod grav fra bl.a. rotter og
mus.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse/egenkontrolprogram for varemodtagelse og
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fremstilling af opvarmede færdigretter. Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
dokumentation for kontrol ved varemodtagelse, og for
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temperaturmålinger i køle- og frostmøbler samt for opvarmning og nedkøling af færdigretter fra 10. august 2015
til den 16. marts 2016.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret, at virksomheden har et opslag som informerer forbrugerne om, at
oplysning omkring allergene ingredienser kan fås ved henvendelse til køkkenpersonalet, Ok.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens vareudvalg: 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.
Emballage m.v.: Stikprøvekontrol af mærkning og anvendelse af plastmaterialer bestemt til kontakt med
fødevarer. Ingen anmærkninger

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup
Tlf: 72 27 69 00 Web: www.fvst.dk

17-03-2016

