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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer på køl og frost
samt tørvarelager. Opbevaringstemperatur for fødevarer på køl.
Kontrolleret afdækning og adskillelse af råvarer/færdigvarer i
diverse køle- og frostrum. Konstateret bl.a. at råt kød
opbevares tæt på færdigretter og kantiner med nedkølet
risengrød og spande med saucer og fond ikke er tildækket.
Virksomheden oplyser at fejlen rettes. Betragtes derfor som en
bagatel ved dette tilsyn. Faciliteter til hygiejnisk vask og tørring
af hænder i produktionsområde og på personaletoilet.
Tilstrækkelig kølekapacitet og god adskillelse under produktion
ved fremstilling af varme og kolde retter. Vejledt konkret om at
optøning af frossen kød bør foregå på køl.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret Produktionslokaler, kølerum,
lagerlokaler og opvaskefaciliteter.
Følgende er konstateret: Snavs i mindre omfang på brusehoved
i servicevask, kanter på opvaskemaskine i grydevask, dør til
fryserum og kontakt/ledning på robot.
Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om øget frekvens for renholdelse af

X

X

ovennævnte områder, samt oprydning og renholdelse af
lagerlokaler.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
2 timer 15 min.
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dokumentation for varemodtagelse, opbevaringstemperatur samt opvarmning/nedkøling for perioden juli 2016
til og med dags dato. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret Virksomhedens risikoanalyse for servering af stegt andebryst. And/andebryst skal varmebehandles
til en temperatur på mindst 75 grader, det er dog muligt at servere rosastegt andebryst som enkeltserveringer.
Ok. Vejledt konkret om at udarbejde en risikoanalyse for rosastegt andebryst, som er saltet og varmrøget til en
centrumtemperatur på 60 grader, til servering på buffet.
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.
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