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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaringstemperatur i
1

køl/frostenheder, adskillelse og opbevaring af fødevare samt
håndvaskeforhold. Virksomheden har ved tilsyn fejlmeldt
varmepumpen og fundet alternativ løsning for håndvask til
varmepumpen er repareret. ok. Temperaturen blev i Pizza disk

1

målt til mellem 7 og 8°c selv om de har disken tildækket med
alufolie. Virksomheden oplyser de er ved at få lavet låg til
pizzadisken og prøver at komme små mængder i disken.
Temperaturoverskridelsen ses ved dette tilsyn som værende af
bagatel agtig karakter. Konkret vejledt om at opsætte p- skiver
og bruge 3 timers reglen til temperaturen er i styring og at
temperaturkravet på max 5°C overholdes. Der blev ved tilsyn
fundet enkelte rengøringsklude i forrum til toilet.
Virksomheden blev i den forbindelse vejledt om regler for
forrum til toilet. Forholdet er ved dette tilsyn vurderet til at
være af bagatel agtig karakter. ok
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af
produktionskøkken, opvaskeafdeling og salgsområde med

X

inventar. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdese af
produktionskøkken, opvaskeafdeling og salgsområde med
1 time 15 min.
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inventar. kontrolleret skadedyrssikring. Ingen anmærkninger
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Stikprøvevis set dokumentation for
varemodtagelse, opbevaringstemperatur, opvarmning, nedkøling og varmeholdelse for 2016. Vejledt om at
kontrollere at brugen af 3 timersreglen er indskrevet i egenkontrolprogrammet, hvis reglen tages i brug. ok
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Uddannelse i hygiejne: Ansatte kan fyldestgørende oplyse om regler for gode arbejdsgange, opvarmning og
nedkøling.
Særlige mærkningsordninger: Virksomheden skilter med at information om allergener kan fås på forespørgsel.
ok
Emballage m.v.: Mærkning og korrekt anvendelse af fødevarekontaktmaterialer kontrolleret. Ingen
anmærkninger
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