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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret faciliteter til
hygiejnisk håndvask i forhold til sæbe og engangspapir.
1

Opbevaring og adskillelse af fødevarer. Målt temperatur i
køleindretninger og kølerum. Opvaskefaciliteter med
begrænset bordplads. Gennemgået mundligt procedurer for
krydskontaminering mellem produktionsområde/vaske og
rengøringsartikler. Gennemgået mundligt procedurer for
varmholdelse af sauce. Virksomheden oplyser at de kun
anvender vandbad i sommerperioden, og opvarmer saucen i
mikroovnen. Gennemgået mundligt og skriftlige procedurer for
nedkøling i forhold til tid og temperatur, en fødevarer nedkøles
snarest muligt efter varmebehandling eller endelig
tilberedning, og at de nedkøles til en temperatur, som ikke
indebærer nogen sundhedsfare. Virksomheden dokumenteret
sluttemperaturen mellem 18 og 20 grader, efter 1 time.
Virksomheden oplyser at elektronisk dokumentation lukker ned
efter en 1 time. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for nedkøling og engangspapir

X

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af udstyr og
inventar i køkkenet, barområde og kølerum. Ingen
anmærkninger
1 time 45 min.
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Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af udstyr og inventar i køkkenet, barområde og lageret.
Hylder i lageret har afskallet maling. Skadedyrssikring af følgende lokaler: af bag dør i lageret, indgangsparti og
gulvriste. Afløbsrør fra opvaskemaskinen, er der direkte åben afløbsrør. Virksomheden oplyser at de straks for
lukket hullet med prop. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for skadedyrssikring
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens egenkontrolprogram. Set udført dokumentation for
perioden januar og frem til d.d. for varemodtagelse, temperaturopbevaring, opvarmning og nedkøling. Ingen
anmærkninger. Virksomheden dokumentere varmeholdelse i vandbad med sauce. Virksomheden har ingen
varmeholdelse i vinter perioden. Egenkontrolprogrammet tilpasses virksomhedens aktiviteter i forhold til
varmholdelse.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens vareudvalg fra virksomheden aktiviteter. Ingen anmærkninger.
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