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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret
opbevaringstemperaturer på fødevarer i køledisk i butikken,
herunder målt temperaturer på rå og ferske fødevarer og
færdige og serveringsklarer fødevarer. Kontrolleret tilvirkning af
fødevarer i varmkøkken, herunder gennemgået
nedkølingstemperaturer på kødsovs. Gennemgået procedurer
for saltning af skinker, samt gennemgået procedurer generelt
for saltning og marinering af fødevarer beregnet på salg som
kødprodukter. Kontrolleret korrekt adskillelse af fødevarer i
produktionslokaler og i køledisk i butikken. Virksomheden har
fået ny køledisk og her mangler adskillelse mellem ferske
råvarer og færdig og spiseklarer fødevarer, virksomheden har
lavet midlertidig adskillelse i køledisken. Kontrolleret faciliteter
til hygiejnisk vask og tørring af hænder.
Følgende er kontrolleret: Godkendelse af anvendte
desinfektionsmidler.
Kontrolleret virksomhedens procedurer og adfærd vedrørende
personlig hygiejne, herunder forholdsregler ved sygdom eller
bærere af sygdom blandt personalet, hygiejniske
håndvaskeprocedurer og håndvaskeforhold, egnet og rent
X
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arbejdstøj samt hygiejnisk håndtering og opbevaring af
arbejdstøj. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af kølerum med
1 time 45 min.
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færdigvarer og pølsemageriet/opskæring generelt, samt kontrolleret rengøring af ismaskine. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af pakkerum. Vandvarmer i pakkerummet har en del
afskallende maling, hvilket udgør risiko for kontaminering af fødevarerne der pakke i rummet, virksomheden
oplyser at der findes en løsning her på snarest. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Kontrolleret egenkontrollens gennemførelse og resultater vedrørende opbevaringstemperaturer,
varemodtagelse, tilstrækkelig varmebehandling og tilstrækkelig nedkøling af fødevarer for perioden fra 15.
oktober 2018 til dags dato. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Fulgt op på bøde fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret ophængning af kontrolrapport.
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