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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret
opbevaringstemperaturer på fødevarer i kølerum, frysere,
køleskabe og køltrailer udenfor. Kontrolleret
opbevaringstemperaturer i koldjomfru og fryser i butiksdelen.
Gennemgået nedkølingsprocedurer på fødevarer generelt.
Gennemgået procedurer for transport af færdigtilberedte
kølekrævende og varmeholdte fødevarer.
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Kontrolleret procedurer og adfærd vedrørende personlig
hygiejne.
Følgende kontrolemner er kontrolleret: Forholdsregler ved
sygdom eller bærere af sygdom blandt køkkenpersonalet,
hygiejniske håndvaskeprocedurer og håndvaskeforhold, egnet
og rent arbejdstøj samt hygiejnisk håndtering og opbevaring af
arbejdstøj og private genstande.
Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
personalefaciliteter, kølerum, køkkenlokale generelt herunder
lofter og vægge. Virksomheden anvender for tiden en
køletrailer som supplement til kølefaciliteter i øvrigt,
køletraileren er opstillet som midlertidigt løsning.

X

Virksomheden har planlagt tilbygning med tilhørende nyt
kølerum, kølerummet forventes at stå færdig og klar til brug
inden udgangen af indeværende år. Ingen anmærkninger.
1 time 30 min.
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Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrollens gennemførelse og resultater vedrørende
opbevaringstemperaturer, varemodtagelse, tilstrækkelig varmebehandling af fødevarer, varmeholdelse af
fødevarer og tilstrækkelig nedkøling af fødevarer for perioden fra 1. april 2018 til dags dato. Kontrolleret
virksomhedens årlige revision af egenkontrolprogarm for indeværende år. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret: Kontrolleret egenkontrollens og risikoanalyse vedrørende alternativ varmebehandling.
Følgende er konstateret: Virksomheden er på sidste kontrolbesøg vejledt om indskrivning i egenkontrol og
udarbejdelse af risikoanalyse i forhold til alternativ varmebehandling. Virksomheden har redegjort for
tilstrækkelige procedurer i forhold til alternativ varmebehandling og vil snarest for det indskrevet i
egenkontrollen og der udarbejede s risikoanalyse tilpasset aktiviteten.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at virksomheden har procedurer for instruktion/uddannelse af
medarbejdere i fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Kontrolleret anvendelse af fødevarekontaktmaterialer som tilsigtet af producenten. Følgende
fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret: Porcelæn og plastmateriale der anvendes til opbevaring af fødevarer.
Gennemgået procedurer for anvendelse af foliebakker. Ingen anmærkninger.
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