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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret faciliteter til
1

hygiejnisk håndvask. Målt temperatur i køleindretninger og
fryser. Opbevaring og adskillelse af fødevarer.
Opvaskefaciliteter. Barområde. Kaffeproduktionsområde, lager
og isternings maskine står en vaskemaskine som bruges hele
tiden. Virksomheden flytter vaskemaskine til et anden lokale.
Gennemgået mundligt procedurer nedkøling. Der mangler
beholdere til engangspapir ved håndvasken, virksomheden
oplyser at opsætter en straks, der står en ruller på et bord, som
flyttes rundt. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om håndvask/engangspapir
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af udstyr og
inventar i køkkenet, grovkøkkenet, kaffeområde, barområde og
opvaskefaciliteter. Ingen anmærkninger
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
udstyr og inventar i køkkenet. Der mangler gitter i
udsugningskanalen i køkkenet. Kontrolleret skadedyrsikring af
dør, gulvriste, vinduer, vinduet er åben i grovkøkkenet, der
mangler insektnet, gulvrist i kaffeområde og lager, der er sat en

X

slange fra vaskemaskinen ned i gulvristen, hullet er for stort og
risten er ikke fastmonteret. Virksomheden få straks en ny
gulvrist på og holder vinduet lukket eller sætter insektnet for.
1 time 30 min.
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Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt
om skadedyrsikring.
Virksomhedens egenkontrol: Set udført dokumentation for varemodtagelse, temperaturopbevaring,
opvarmning, nedkøling og varmholdelse for perioden januar og frem til d.d. Set risikoanalyse. Gennemgået
resultater som er noteret. Ingen anmærkninger
Ydet generel vejledning om regler for risikoanalyse og egenkontrolprogram i forhold til fersk fisk
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Der er kontrolleret for sporbarhed på kød som kyllings bryst, Striploin okse og
Revelsben via faktura. Ingen anmærkninger
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