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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret anvendelse af
hygiejniske faciliteter ved håndvask ved køkken -ok.
Kontrolleret virksomhedens personaletoilet herunder at der er
sæbe og papir ved håndvask - ok. Vejledt generelt om reglerne
for forrum mellem personaletoilet og lokale hvor der
opbevares/ håndteres fødevarer, herunder at væg og dør
imellem toilet og forrum slutter helt tæt fra gulv til loft. Vejledt
om reglerne for opbevaring af fødevarer, herunder at der ikke
kan opbevares fødevarer i forrum til personaletoilet.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i kølerum, frostrum
og køkken, herunder drøftet frekvens for rengøring og
udbedring af enkelte fuger bag vask i opvaskeafdeling.
Virksomheden oplyser, at de har aftale med håndværker om at
udbedre fuger i fliser ved opvaskearrangement-ok
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
egenkontrolprogram, herunder dokumentation for perioden
oktober 2018 til idag for varemodtagelse,
opbevaringstemperatur, opvarmning og nedkøling og at det
dokumenteres løbende ca 1 gang om måneden. Virksomheden
er lige begyndt med varmholdelse og virksomheden oplyser, at
X

risikoanalyse for dette laves og fremover dokumenteres
varmholdelse med en fast frekvens -ok. Virksomheden har
noget risikoanalyse og arbejder videre. Vejledt om reglerne for
1 time 30 min.
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at virksomheden til enhver tid kan fremvise risikoanalyse for virksomhedens aktiviteter. Virksomheden har ikke
tydeligt angivet frekvens for kontrol og dokumentation, idag er egenkontrol fra FVST udskrevet og der er angivet
frekvens for kontrol og dokumentation og det oplyses at der dokumenteres jf. dette-ok.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Er anbragt synligt -ok
Mærkning og information: Vejledt om reglerne for at der oplyses om at allergener kan fås ved henvendelse til
personalet, og idag udleveret liste over de 14 allergener der oplyses om.
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