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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret arbejdsgange
ve håndtering af fødevarer inkl. målt opbevaringstemperaturer
1

for fødevarer på køl og frost, samt adskillelse og afdækning
under oplagring og produktion. Følgende er konstateret: I
frostrum var få fødevarer ikke tildækkede tilstrækkeligt og der
sås kondensdannelse med dryp fra loft, dog ikke hvor de på få
fødevarer var. Virksomheden sikrede straks at disse blev
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afdækket tilstrækkeligt. se tillige under lovområdet vedligehold.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om gode
arbejdsgange for sikring mod krydsforurening.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret arbejdsgange for rengøring
efter dagens produktion. Følgende er konstateret: der var
opvask fra aftenen før og på et bord med rene knive lå der
brødkrummer og en plastemballage fra persille oven på
knivene. Det blev oplyst at der havde været travlt aftenen før
og derfor var ikke alt service rengjort i opvasken. Dette ville
blive klaret i løbet af dagen. Knive ville blive rengjort inden
brug.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

X

X

som en bagatelagtig overtrædelse, idet der generelt var rent og
lokalerne fremstod ikke med gammel snavs. Vejledt generelt
om gode arbejdsgange ved spidsbelastning.
1 time 45 min.
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Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af frostrum. Der sås kondensdannelse ved fordamperen med
dryp fra loft. Virksomheden oplyste at der var taget hånd om problemet, og de anventede at få det løst. Ingen
anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse af fødevarekontaktmaterialer (FKM) hvor
kemisk risiko er gennemgået. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for udført egenkontrol ved områderne: sous vide, opbevaring, varemodtagelse,
varmebehandling, nedkøling, samt desinfektion af udstyr stikprøvevis siden sidste tilsyn. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen
anmærkninger.
Emballage m.v.: Kontrolleret anvendelse af fødevarekontaktmaterialer som tilsigtet af producenten, herunder
mærkningsoplysninger/brugsanvisning. Følgende fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret: plasthandsker,
træbakke, plastfilm til frostvarer og silikoneforme til kolde varer fx is. Det blev oplyst at formene ikke anvendte
til bagning pt., men hvis det bliver aktuelt, fås anvendelsesbetingelserne hos leverandøren. Ingen
anmærkninger.
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