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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af
fødevarer, herunder temperatur, tildækning og adskillelse
under opbevaring, samt faciliteter for hygiejnisk vask og tørring
af hænder. Endvidere kontrolleret hensigtsmæssig placering og
antal af vaske samt forrum til toilet. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret adskillelse under produktion. Ingen anmærkninger.
Virksomheden oplyser at gardin som hænger i luge ind til
serveringområdet fjernes, ok. Vejledt konkret omkring regler
for opbevaring af privat mad i en godkendt
fødevarervirksomhed.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er konstateret: Der er en smule
ansamlinger af snavs på kanter af hylde under bord ved siden
af ovn i køkkenet samt enkelte steder i hjørner og kanter af
gulve i køkken og på lager. Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse. Vejledt konkret om rengøring af disse steder.
Vejledt om anvendelse af desinfektionsmiddel ifb. med
rengøring af lokaler, udstyr og inventar, som er i direkte kontakt
med fødevarer.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende udstyr til

X

X

temperaturovervågning er kontrolleret uden anmærkninger:
Indstikstermometer.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
1 time 30 min.
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anmærkninger: Dokumentation for varemodtagelse opbevaringstemperatur, opvarmning og nedkøling fra januar
2018.
Kontrolleret: egenkontrolprogram samt risikoanalyse.
Følgende er konstateret: Egenkontrolprogram er fra 2009. Risikoanalyse er ikke fyldestgørende der mangler for
varmebehandling og nedkøling af fødevarer. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om revision af den eksisterende risikoanalyse.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at virksomheden har procedurer for instruktion/uddannelse af
medarbejdere i fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- og P-numre
Godkendelse mv.: Vejledt om adskillelse af privat lokale og lager i kælder evt. ved opsætning af dør imellem
lokalerne.
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