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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring og

1

adskillelse af fødevarer under produktion og i kølerum, der er

1

sæbe, varmt vand og engangsaftørring ved håndvask i
produktion og personaletoilet, kontrolleret at håndvask
anvendes ved skift i arbejdsopgaver, virksomheden oplyste om
procedurer for korrekt opvarmning af kylling og nedkøling på
kort tid, virksomheden oplyste om procedurer for
mad-ud-af-huset i begrænset omfang tæt på, ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af arbejdsborde og
opbevaringsfaciliteter i produktionsområde, samt stort kølerum
indvendigt, ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: ved gulvkanter uden for stort kølerum
er faste belægninger af mørkt snavs og på lager med
emballerede tørvarer er spindelvæv ved vindue, virksomheden
oplyste at lageret er midlertidigt i brug pga. ombygning af
ekstra køkken (håndværkere var under tilsynet i gang),
forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelovertrædelse, da virksomheden oplyste at
hovedrengøring af gulv foretages snarest og endeligt lager

X

X

forventes færdigt næste uge, ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring i
produktionsområde, opvask, personaletoilet, baglokale med
1 time 30 min.
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midlertidigt lageropbevaring og nyt ekstra køkken, affaldshåndtering i udenomsarealer, virksomheden fremviste
sidste rapport fra skadedyrfirma med udvendig kontrol. Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: en afløbsrist i nyt køkken er ikke fastmonteret og virksomheden kunne ikke redegøre
for skadedyrssikring under 1 stormasket rist under ovn, forholdet vurderes under de foreliggende
omstændighder som en bagatelovertrædelse, da virksomheden oplyste at gulvet er nyt og endnu ikke
færdiggjort, virksomheden oplyste at 1 rist skrues fast og den under ovn vil blive ordnet.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for udført egenkontrol på udpegede CCP'er:
varemodtagelse, opbevaring, opvarmning, nedkøling i perioden september-november 2017, ingen
anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at 1 person, der behandler fødevarer, er behørigt uddannet i
fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret dokumentation for sporbarhed, jf. faktura, på fersk frosne kyllingefileter,
virksomheden oplyste om procedurer for sikring af sporbarhed på kort tid, ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens vareudvalg, risikoaktiviteter og cvr-nr. Ingen anmærkninger.
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