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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Mulighed for hygiejnisk håndvask i alle
produktionsområder, stikprøvevis målt opbevaringstemperatur
i køle og frost faciliteter, adskilllese ved anretning, flow og
håndtering for opvask, adgang til tiltrækkelig med
produktionsvaske, procedure for affaldssortering.
Det indskærpes, at i alle produktions-, tilvirknings- og
distributionsled skal fødevarer beskyttes mod kontaminering,
som kan gøre dem uegnede til konsum, sundhedsfarlige eller
kontaminerede på en sådan måde, at de ikke med rimelighed
kan betragtes som egnede til at blive konsumeret i den
tilstand..
Følgende er konstateret: På virksomhedens buffet lå flere tá
redskaber direkte i salaten og ved område med brød lå en
smørrekniv på spækbrat som også blev brugt til at skære brød
på. Ved kasse område tager kunder frit knækbrød og
skiveskåret brød med hænderne fra en større skål uden
mulighed for at benytte et egnet redskab. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: Vi ændre det. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se

X

klagevejledning på bagsiden.
Vejledt konkret om hygiejnisk håndtering for selvbetjening.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er stikprøvevis kontrolleret uden
1 time 45 min.
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anmærkninger: Køkken herunder redskaber, vaske, maskiner, loft, vægge, kundeområde, em-fang, kølerum,
hylder og inventar. Opvaskerum herunder opvaskemaskine, gulv, vægge, vaske. OK
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: Produktionskøkken, opvaskerum,
kølerum, lager indgang. Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens service afdeling har mundligt redegjort for
vedligehold af loftsplader og lager indgang herunder at lokaler fremstår med mulighed for rengøring.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risiko-analyse,
herunder HACCP-plan for håndtering af buffet. Set dokumentation for opvarmning, nedkøling,
opbevaringstemperatur og varemodtagelse for perioden fra sidste kontrolbesøg til dags dato.
Vejledt om tilpasning for procedure for buffet.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Virksomheden kan ved skiltning eller i menukort informerer virksomhedens kunder
om, at information om evt. allergener i virksomhedens fødevarer kan oplyses ved henvendelse til personalet.
Ingen anmærkninger
Kontrolleret markedsføring af økologiske fødevarer.
Følgende er kontrolleret: Kaffe, uden anmærkninger.
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