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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret adgang til
hygiejnisk vask af hænder i køkken og opbevaring af private
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genstande. Ingen anmærkninger. Kontrolleret hygiejnisk
håndtering af fødevarer inkl. opbevaringstemperaturer for
fødevarer med kølekrav, sikring mod krydsforurening fra
kondens, luftforurening og skadegører. Følgende er
konstateret: dør mellem toiletforrum og gang til opvask/køkken
stod på vid gab, og dør ind til selve toiletrummet stod let åben,
der var isdannelse fra kondens i frostrum. Begge forhold
vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse, idet dør til forrummet nu kan lukkes
helt og blev straks lukket og virksomheden havde sikret at
fødevarer på frost var tildækkede, da de kendte til problemet
som kølemontør var sat til at ordne. Vejledt konkret om
metoder til sikring mod forskellige krydsforureninger, herunder
lukkeudstyr ved dør.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret ryddelighed af lokaler og
rengøring af udstyr til håndtering og opbevaring af fødevarer.
Kontrolleret kølemøbler, frost- og kølerum, arbejdsborde i
køkken, reoler i depotrum, håndvaske, fødevare- og skyllevaske
samt toiletforhold. Følgende er konstateret: blæser i kølerum
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spreder små sorte plamager ud på væg og loft foroven
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
1 time 15 min.
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som en bagatelagtig overtrædelse, idet gitteret og kølerummet generelt fremstod rent og omfanget kun var en
mindre del af kølerummet, samt var alle fødevarer der kunne være berørte i lukkede beholdere, som blev
rengjort straks efter. Vejledt konkret om metode til renholdelse af blæseren, fordamperen og evt. luftindtaget
med filtre.
Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på begge indskærpelser fra forrige kontrolbesøg. Forholdene er bragt i
orden. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomhedens egenkontrolprogram med risikoanalyse
stemmer nu i forhold til de fødevareaktiviteter virksomheden har: herunder HACCP-plan, skriftlige procedurer
for de kritiske styringspunkter (CCP) med dokumentation. Ingen anmærkninger. Kontrolleret risikoanalysen og
procedurer for varmebehandling af kød under 75 gr.C inkl. set dokumentation med opvarmningstid og
efterfølgende holdetid for svinekød og oksekød. Ingen anmærkninger. Vejledt konkret om metode til at tilpasse
egenkontrollen fx hvis et kølemøbel tages ud som kølemøbel i en periode.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Uddannelse i hygiejne: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger. Ansatte der tilvirker fødevarer er behørigt
instrueret i håndtering af fødevare.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen
anmærkninger.
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