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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret procedurer og
adfærd vedrørende personlig hygiejne, herunder adgang til
1

hygiejniske håndvaskeprocedurer og håndvaskeforhold i køkken
og på personaletoiletter, egnet og rent arbejdstøj samt
hygiejnisk håndtering og opbevaring af arbejdstøj og private
genstande. Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: kok bar 2 armbånd mens der blev

1

formet dej til flute - armbåndene blev hurtigt taget af.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om
personlig hygiejne. Kontrolleret procedurer for opbevaring og
adskillelse af fødevarer, herunder opbevaring af fødevarer på
køl og frost. Følgende er konstateret: i kølerum opbevares
potter med krydderurter i jord på hylde over spiseklare
fødevarer, en bakke æg stod oven på et fad med pålæg (fadet
var dækket af plastfilm) og der var isdannelse på forhæng ved
dør til frostrummet. Forholdene vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse, idet der generelt var sikres adskillelse mellem
spiseklare og ikke-spiseklare/rå/jordforurenede fødevarer.

X

Vejledt generelt om gode arbejdsgange for håndtering,
opbevaring og adskillelse af fødevarer, samt at smeltevand fra
is, der anvendes til køling af fx rå fisk, skal drænes væk fra
1 time 15 min.
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fødevaren. Kontrolleret at desinfektionsmiddel er godkendte til brug i fødevarevirksomheder. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Arbejdsgange for rengøring af følgende
lokaler/udstyr: køkken, isternings maskine, diverse lagerrum. Ingen anmærkninger. Vejledt generelt om reglerne
for rengøringsfrekvens fx døre og håndtag til kølerum.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af følgende lokaler: Døre og porte ud til det fri fra
lagerrum/vareindlevering, samt dør ned mod kælderrum.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse for personlig hygiejne, brug af emballage,
håndtering, adskillelse og opbevaring af fødevarer. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter, herunder
at registreringen er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Anvendelse af fødevarekontaktmaterialer som
tilsigtet af producenten. Følgende fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret: plastfilm til afdækning på frost.
Konstateret at filmen knækker under brug og splintrer. Medtaget dokumentation.
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