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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af

1

hænder på personaletoilet og i køkkenet samt udpegning af
vask der benyttes til håndvask, opbevaring og adskillelse af
fødevarer i køle-/fryseinventar. Virksomheden oplyser, at de
har aflåst toilettet ved spiserummet, og at det ikke åbnes før de
har fundet en løsning på forrum til dette.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af personaletoilet,
serveringsområde, køkken herunder køle-/fryseinventar,
emfang og vandrette overflader hvor der tilvirkes fødevarer.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af
opvaskerum, køkken herunder emfang og køle-/fryseinventar
med tætslutningslister. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på bøde fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Kontrolleret
virksomhedens dokumentation for varemodtagelse,
opbevaring, varmebehandling og nedkøling for perioden juli
2018 til d.d. Følgende er konstateret: virksomheden
dokumenterer nogle gange for høje temperaturer på
modtagelse af selvhentede varer, som modtages i meget

X

begrænset omfang. Forholdet vurderes vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
1 time 30 min.
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overtrædelse, da virksomheden har forklaret, at varerne hentes fra dagligvarebutikken i nærheden i køleposer
og ved måling af for høje temperaturer åbnes produktet og vurderers om det er i orden og hvis ikke bliver det
kasseret. Vejledt konkret om måling af temperaturer under transport af fødevarer ved selvhening, eventuelt ved
brug af kølekasse og termometer i kassen. Vejledt generelt om reglerne for egenkontrol.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret information om allergene ingredienser. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter. Følgende
er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
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