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Virksomheden har kontaktet FVST. dags dato, da der har været
røgudvikling i virksomhedens varme køkken. På
kontroltidspunktet er skadeservice færdig med rengøring.
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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret varmt køkken,
koldt køkken, butik samt de tilhørende kølerum, i forhold til
røglugt og om fødevarerne er kontamineret hermed. I det
varme køkken er der en plastbeholder med fond , som har svag
røglugt, denne er kasseret. Øvrige krydderier og ingredienser,
som har været i køkkenet under røgudviklingen har været i
lukkede beholdere og der er ingen lugt i produkterne. I det
kolde køkken har personalet kasseret alle pap
smørrebrødsæsker og plast bakker, da der her var klar
røgskade, ok. I butikken har der været opbevaret en del
vakuum pakket pålæg og enkelte stykker vakuum pakket
oksekød. Fødevarerne har været opbevaret i kølediske, der har
været overdækket med flamingo eller rulle forhæng, som følge
af weekend procedurer. Der er ved stikprøver ikke konstateret
røglugt. Der er i lokalerne stadig svag røglugt, virksomheden
udlufter og er under tilsynet igang med udførsel af ugentlig
rengøring af ovn m.v.

X

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i koldt- varmt
køkken, butik, opskæring og diverse kølerum. Loft i varmt
køkken fremstår noget gult og i områder ikke tilstrækkelig
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rengjort. Ansvarlig oplyser at skad service vil vende tilbage for grundig rengøring heraf, hvilket er
hensigtsmæssigt da der her, kan hænge en del røglugt, ok. Kontrolleret at emballage som glasskåle er blevet
afvasket, ok. Det oplyses at der e ranvendt opvaskemaskine i det omfang det har været muligt.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret fuger i vindue i opvask og fuge ved kip pande i varmt køkken samt dør i
koloniallager. Fuger er skiftet og dør er malet, ok. Kontrolleret ny dør ind på lager for konserves. Døren fremstår
ikke tætsluttende i bunden. Ansvarlig vil finde løsning, evt. ved montering af skinde og fejebørster, ok.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret afvigelsesrapport og beskrivelse af korrigerende handling, for
røgskade. Denne er endnu ikke udarbejdet, men vil blive beskrevet snarest, ok. Kontrolleret virksomhedens
procedurer for handling ved afvigelse, og mistanke om kontaminerede fødevarer, ok. Virksomheden har ved
kontrolbesøgets start selv vurderet på såvel fødevarer som emballage, og har rettet henvendelse til FVST, ok.
Kontrolelret virksomhedens skriftlige procedurer for tilbagetrækning, ok. Kontrolleret stikprøvevis
dokumentation for kontrol af varemodtagelse, opbevaringstemperatur, varmebehandling og nedkøling i
perioden fra juli 2018 til dags dato, ok.
Mærkning og information: Vejledt om vildledning og om at der evt. kan skrives hvad en anprist udskæring er
skåret af.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret obligatorisk mærkning af okse/kalvekød. Følgende fødevarer er
kontrolleret uden anmærkninger: Hakket oksekød, oksefilet og tyksteg, ok. Der er udført sporbarhedskontrol på
tyksteg ved hjælp af reference nr. ok.
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