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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Opbevaringstemperatur i kølerum,
adgang til håndvask med sæbe, papir, varmt og koldt vand,
adskillelse i kølerum og køleskabe, procedurer for produktion
til dagen og genopvarmning af flæskesteg.
Konkret vejledt om brug af viskestykker.

2

Det indskærpes, at virksomheden skal sikre at fødevare ikke har

1

mulighed for kontaminering. Følgende er konstateret: Tæt ved
skåret grønt herunder kål, ærter, gulerødder og porre og ved
rent service står en kaustisk soda uden låg.
Det vurderes ikke som en hensigtsmæssig placering. Under
kontrolbesøget blev den fjernet Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Det en fejl. Indskærpelse medfører gebyrbelagt
opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Gulve, vægge,
dør og hylder i køleskab.
Konkret vejledt om rengøring af ovn

X

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret at virksomheden har
tilstrækkelig kølekapacitet, samt at udstyr til
56 min.
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temperaturovervågning er vedligeholdt. Følgende udstyr er kontrolleret uden anmærkninger: Køle og frost
inventar. OK
Vejledt virksomheden om brug af plan for vedligeholdelse.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen
anmærkninger
Emballage m.v.: Det indskærpes, at der skal foreligge dokumentation for mærkning og korrekt anvendelse af
fødevarekontaktmaterialer, således at kontaminering af fødevarerne via materialer og genstande undgås .
Følgende er konstateret: Virksomheden anvendte under kontrolbesøget et større antal (25)plastbøtter fra rejer,
salater og andre fødevarer. Virksomheden har ikke indhentet producentens anvisninger, der skal overholdes for
at de pågældende emballager kan anvendes sikkert og korrekt. Virksomheden havde følgende bemærkninger:
Det smider vi ud og køber noget nyt. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Andet: Kontrolleret korrekt CVR- og P-nummer. OK.
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