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Der var ikke produktion i køkkenet under dagens tilsyn. Der
produceres kun lejlighedsvist i køkkenet.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Hygiejniske håndvaskeforhold med sæbe
og papir i køkken og personaletoilet, produktionsvask og
opvaskemaskine. Opbevaring, tildækning og adskillelse af
fødevarer med kølekrav samt frugt og grønt, herunder
stikprøvevis temperaturkontrol i køle- og fryserum, der deles
med anden virksomhed. Ingen anmærkninger.
Konkret vejledt virksomheden om løsningsmuligheder for
styring af ompakkede vaccumpakkede hele kødprodukter for
eksempel ved at mærke med både oprindelig holdbarhedsdato
og ompakningsdato.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af køkken,
herunder bordplade, skabe, pålægsmaskine, arbejdsredskaber,
bøtter og gryder. Ingen anmærkninger. Kontrolleret daglig
rengøring af fryserum, der deles med anden virksomhed,
herunder gulve, vægge og reoler. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret rengøring af kølerum, der deles med anden
virksomhed.
X

Følgende er konstateret: på gitteret foran køleblæser er der
sorte skimmellignende belægninger.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
45 min.
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som en bagatelagtig overtrædelse, da der ikke er uemballerede fødevarer i kølerummet, der er bestemt til
konsum, og virksomheden kontakter kølemontør, og får rengjort gitteret straks. Konkret vejledt virksomheden
om løsningsforslag til at undgå skimmellignende vækst i uemballerede fødevarer i kølerum.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af virksomhedens udstyr, herunder opvaskemaskine.
Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevist kontrolleret dokumentation for opbevaringstemperaturer på køl- og
frost, der deles med anden virksomhed, i perioden 1. januar 2018 til dags dato. Ingen anmærkninger.
Stikprøvevist kontrolleret dokumentation for varemodtagelse og opbevaringstemperaturer i køkken i perioden
siden sidste tilsyn til dags dato. Der er ikke dokumenteret siden den 29. december 2017 (varemodtagelse) og 4.
januar 2018 (opbevaringstemp. i køkken), men virksomheden oplyser at der ikke har været disse aktiviteter i
køkkenet siden samt at aktiviteterne varmebehandling og nedkøling har ikke været udført i perioden. Ingen
anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen
hjemmeside.
Godkendelser m.v.: Konkret vejledt virksomheden om mulighed for at virksomheden kan registreres som
produktionskøkken for virksomhedens ejers anden detail virksomhed.
Emballage m.v.: Generelt vejledt om reglerne for dokumentation i form af
overensstemmelseserklæringer/datablade på emballage, der benyttes til fødevarer.
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