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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret: At
der er mulighed for hygiejnisk vask og tørring af hænderne.

1

Følgende er konstateret: Håndvasken var ikke tilgængelig idet
der lå diverse klude i den
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse idet der ikke var nogen
produktion i køkknenet.
Vejledt generelt om at håndvasken til hver tid skal være
tilgængelig.
Gennemgået procedurer for nedkøling af gullash suppe. Vejledt
om nedkøling af helt store portioner i gastrobakker.
Vejledt om at køkkenet ikke må bruges som gennemgang
mellem to tilstødende lokaler og at kun personer med
tilknytning til køkkenet må benytte det.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret: Generel
rengøring af inventar og udstyr i køkken, køle-og frostrum,
samt cafe. Der er ikke produktion i køkkenet under tilsynet. Det
oplyses, at køkkenet bruges til personalemad, samt
arrangementer. Vejledt konkret om rengøring af kølerum, samt

X

gennemgående højere frekvens på rengøring af køkken.
Kølerum fremstår flere steder med formodet skimmel, men det
vurderes værende under bagatelgrænsen.
1 time 15 min.
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Gulv i kølerum fremstår af beton, og er ikke rengøringsvenligt. Vejledt konkret om etablering af belægning, der
lader sig rengøre.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende udstyr til temperaturovervågning er kontrolleret: Fået fremvist
funktionsdygtigt termometer
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret: Set dokumentation for udført kontrol af varemodtagelse,
opbevaring på køl og frost, opvarmning og nedkøling i hele 2017.
Kontrolleret: Virksomheden nedkøler gullashsuppe men dokumenterer ikke nedkølingen. Procedurer virker dog
fornuftige.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om at dokumentere nedkøling, også selv om det er få gange årligt.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at virksomheden har procedurer for instruktion/uddannelse af
medarbejdere i fødevarehygiejne.Ok.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens cvr nr via CVR.dk. Ok.
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