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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: Faciliteter til
hygiejnisk vask og tørring af hænderne. Det indskærpes, at der
skal være et tilstrækkeligt antal håndvaske, der er
hensigtsmæssigt placeret og specielt beregnet til håndvask.
Håndvaskene skal være forsynet med rindende varmt og koldt
vand og faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænderne.
Der skal om nødvendigt være separate faciliteter til vask af
fødevarer.
Følgende er konstateret: Der er ingen papir i de 2 papirholdere
ved håndvask og sæbedispenser ligger på bordet, hvorfor det
ikke er muligt hygiejnisk at få sæbe til vask af hænder.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Rettet under
tilsyn.*
Kontrolleret virksomhedens procedure for hygiejnisk
produktions flow/adskillelse af aktiviteter.
Det indskærpes at fødevarer skal beskyttes mod forurening.
Følgende er konstateret: Opbevaring og håndtering af rå
oksekød og rå ænder i umiddelbar nærhed af hvidløg og æbler i
kasse og agurker på bord i kantine.
Håndtering af remedier med rå kødsaft samt tømning af urent
X

vand i vask uden efterfølgende håndvask, inden næste
arbejdsopgave. En medarbejder oplyste, at der ikke var sket
vask af hænder inden påbegyndt arbejde.
1 time 45 min.
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Placering af papkasse på arbejdsbord i køkken og der ved tilsyn placeres ænder i lage på stik i kølerum over
spiseklare fødevarer - ænder i lage blev omplaceret i kølerummet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Bliver rettet.*
*Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, Se klagevejledning på
bagsiden.
Vejledt virksomheden generelt i gældende regler og hygiejnisk håndtering af fødevarer herunder flow.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for opvarmning og
varmholdelse i perioden september 2018 til d.d samt at virksomheden følger en branchekode. Set procedure for
opvarmning af fødevarer og saltning af fisk.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
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