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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Hygiejniske håndvaskefaciliteter,
1

opbevaring og adskillelse af fødevarer og temperaturer i
køleenheder.
Gennegået virksomhedens aktiviteter: Virksomheden leverer
råvarer samt en mindre mængde spiseklar mad til 3
afdeligskøkkener (28 personer) på institutionen (alle enheder
har samme P-nummer, samme geografisk enhed). Der serveres
også frokost i virksomhedens eget serveringsområde (10-15
personer).
Hygiejne: Rengøring: Følgender er kontrolleret uden
anmærkninger: Køkken, herunder opvaskeområde,
køleenheder og inventar.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret: Set
virksomhedens risikoanalyse med relevante udpegede kritiske
kontrolpunkter. Set dokumentation for gennemført egenkontrol
på varemodtagelse, opbevaring, opvarmning, nedkøling og
skyllevandstemperatur på opvaskemaskine. Ingen
anmærkninger. Virksomheden oplyser at de i praksis har ansvar
for egenkontrolprogram på afdelinger og at virksomheden også

X

er ansvarlig for afdelingerne mht. uddannelse. Vejledt
virksomheden om muligheden for at sammenskrive
egenkontrolprogram for afdelingerne, såfremt man ønsker at
1 time 45 min.
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ændre virksomhedens registrering til "Serveringsvirksomhed - institutionskøkkener mv." hvor alle afdelinger er
en samlet detail.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Virksomhedens godkendelsesforhold er kontrolleret, herunder korrekt registreringsforhold i
forhold til virksomhedens aktiviteter. Ingen anmærkninger. Følgende er konstateret: Virksomheden lever
fødevarer til andre selvstændigt registrede køkkener, men oplyser at de i praksis bærer ansvar på afdelinger i
forhold til udannelse og egenkontrolprogram (leder i hovedkøkken har lavet egenkontrolprogram til afdelinger
og det fremgår at ernærings og husholdnings økonom fra hovedkøkken er driftansvarlig). Vurderet til under
bagatelgrænsen. Vejledt om muligheder for ændring af virksomhedens registreringer indenfor virksomhedens
nuværende aktiviteter: 1. søge om autorisation til "detail med engros" levering til andre detailvirksomheder,
eller 2. lade sig registrere til branchen "Serveringsvirksomhed - institutionskøkkener mv.", hvor der vil være
samlet ansvar for alle afdelinger af en geografisk samlet enhed, med et egenkontrolprogram der afspejler dette
ansvar.
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