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Fødevarerejseholdet har d.d. kontrolleret virksomheden.
1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: faciliteter til
hygiejnisk vask og tørring af hænderne. Der er vejledt om,
håndvask er hensigtsmæssigt placeret og tilgængelig.
Følgende er konstateret: Der er en håndvask, men der er
begrænset tilgang til den, idet den var blokeret af flere
plastikspande. Forholdet vurderes under de forliggende
omstændigheder til at være under bagatelgrænsen.
Kontrolleret opbevaring af fødevarer herunder temperatur i
køleskabe - inden anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Procedurer og
adfærd vedrørende personlig hygiejne, hygiejniske
håndvaskeprocedurer, egnet og rent arbejdstøj samt hygiejnisk
håndtering og opbevaring af arbejdstøj og private genstande.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: I
produktionskøkken; køleskabe, gulv, vægge og lofter,
køkkenborde og komfur. I kælder er kummefryser kontrolleret,
ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

X

anmærkninger: Dokumentation for gennemført egenkontrol for
oktober til 25. november for varemodtagelse, opbevaring og
nedkøling. Kontrolleret risikoanalyse for allergener, ingen
45 min.
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anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation af opvarmning i oktober og november 2018: Følgende er konstateret:
Virksomheden dokumenterer opvarmning på samme dokumentationsskema som nedkøling. I oktober måned
har virksomheden flere gange dokumenteret opvarmningstemperaturer på under 75 celsius grader, dog er også
mange dokumentationer på 75 celsius grader og over. I hele november er opvarmningsdokumentationen
dokumenteret korrekt. Virksomheden har redegjort for opvarmning. Virksomheden risikoanalyse foreskriver at
opvarmning skal ske til 75 celsius grader. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse. Vejledt virksomheden generelt om regler vedr. dokumentation af CCP'er.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret følgende produkter: Grøn karrypasta og fiskesovs. Virksomheden kan
oplyse om relevante allergene ingredienser og virksomherden skilter med information om allergener ved
indgangsdøren. Ingen anmærkninger.
Der er udleveret blanket om kontrollen. Der er henvist til klagevejledningen på bagsiden af denne rapport.
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