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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Opbevaring og adskillelse af fødevarer herunder temperatur. Kontrolleret at der kan fortages
hygiejnisk håndvask og tørring - OK. Virksomheden har
mundligt redegjort for anvendelse af tre timers rettesnor for
salatbar, dagens ret og topping til burger, stjerneskud mm - OK.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Renholdelse af salarbar, køledisk til kød,
tilberedningsområde, opskæringslokale og kølerum.
Virksomheden har mundligt redegjort for rengøringsprocedure
for pålægsmaskiner - OK. Følgende er konstateret: Der er
belægninger i virksomhedens opvaskemaskine. Forholdet
vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse, da virksomhedens ansatte straks
påbegyndte rengøring af opvaskemaskinen.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er konstateret:
Virksomhedens udluftningspose i loftet ved slagte lokale er itu,
således der er direkte adgang til loft. Der er underneden rent
udstyr til diverse maskiner.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

X

som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om løsningsmuligheder således at udstyr og
tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, ikke udsættes
1 time 15 min.
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for kontaminerings risiko.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation for
udført varemodtagese, opvarmning og nedkøling samt opbevaringskontrol for perioden 2018 til d.d.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret virksomhedens færdigpakkede fødevarer er mærket med en korrekt og
læsbar ingrediensliste. Kontrolleret mærkning af tilsætningsstoffer på færdigpakkede fødevarer: Enkelte
produkter var ikke mærket med tilsætningsstofkategori samt e-nummer eller stofnavn. Vurderes bagatelagtigt
under dette kontrolbesøg. Virksomheden oplyser, at dette straks vil blive rettet.
Emballage m.v.: Vejledt virksomhedens om fødevarekontaktmaterialer - herunder afsmitning ved opbevaring af
varme, sure eller fede fødevarer i ikke egnede emballagetyper.
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