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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret virksomhedens
håndtering af fødevarer.
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Følgende fødevarer er kontrolleret: Opbevaringstemperaturer,
procedure for opvarmning og nedkøling, over dækning og
udbringning. Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: Svalerummet blev målt til 8 grader,
der var lige kørt et rullebord ind med letfordærvelige fødevarer
som sild, karrysat og ris Ala mande.
Forholdet vurderes som bagatelagtig overtrædelse i det
rullebordet straks blev kørt til andet kølerum
Håndvaskefaciliteter kontrolleret, ingen bemærkninger
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler:
Køkken, kølerum og lagerlokaler. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret at virksomheden har
tilstrækkelig kølekapacitet, samt at udstyr til
temperaturovervågning er vedligeholdt. Følgende udstyr er
kontrolleret uden anmærkninger: Ir og instikstermometer og
kølerum.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for

X

X

udført kontrol ved varemodtagelse, kontrol af
opbevaringstemperaturer samt kontrol af opvarmning og
nedkøling i perioden fra 1 august til d.d. ingen bemærkninger.
1 time 30 min.
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Kontrolleret kontrol og dokumentation af nedkøling.
Følgende er konstateret: ved 4 udførte kontrolleret fra september til d.d. er konstateret høje temperaturer efter
3 timers nedkøling f.eks. 40 grader på risengrød den 28 november 2016.
Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse i det virksomheden oplyser at disse registreringer skyldes
fejl tastninger ved dokumentation f.eks. forkert placering af kommaet.
Vejledt generelt om reglerne for dokumentation af korrigerende handlinger ved konstaterede afvigelser.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Uddannelse i hygiejne: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger. Ansatte der tilvirker fødevarer er behørigt
instrueret i håndtering af fødevare.
Mærkning og information: Vejledt om regler vedrørende information om allergener, herunder at virksomheden
som minimum skal skilte med, at oplysninger kan fås på forespørgsel.
Godkendelser m.v.: 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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