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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Procedurer og adfærd vedrørende

1

personlig hygiejne, herunder forholdsregler ved brug af
armbånd under produktion. Hygiejniske håndvaskeprocedurer
og håndvaskeforhold, egnet og rent arbejdstøj, samt hygiejnisk
håndtering og opbevaring af arbejdstøj og private genstande.
Virksomhedens ansatte producerer fødevarer som
dejproduktion i deres private tøj. Virksomheden oplyser, at de
ansatte kun bringer mad ud. Derudover opbevares der privat
tøj og sko i produktionslokalet. Virksomheden oplyser, at de
anbringer det fremadrettet i gaderobe.
Kontrolleret virksomhedens procedure for hygiejnisk
produktions flow/adskillelse af aktiviteter herunder Fødevarer i
alle led skal beskyttes mod kontaminering. Virksomheden
opbevare uemballeret ost, bacon og mayonnaise i kølerum som
er placeret lige under blæseren. Virksomheden oplyser at de
fremadrette afdækker deres fødevarer. Målt
opbevaringstemperaturer i køleindretninger og kølerum.
Kølemontre til skinke og kebab varierer temperauren imellem
6,4-7,4 grader. Virksomheden oplyser at de skifter beholderne

X

ud hver anden time. Gennemgået mundtlig procedurer for
styring af tid og temperatur. generelt vejledt om regler for
fødevarer udenfor køl. fx. P-skive.
1 time 20 min.
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Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene.
Følgende er konstateret: I kølerum på 3 stk. gitter og blæser ses der tyk lag snavs. Omkring afløbsrøret i kølerum,
samt fugerne i loftet ses der sorte pletter. I opvaskemaskinen på indersiden af toppen, langs kanterne rundt i
maskinen, på rør og spulearmene ses der røde belægninger.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden kan godt se at den mangler rengøring af kølerum
og opvaskermaskine. Derudover oplyser virksomheden, at de har haft problemer med dosering af sæben i
opvaskermaskinen. Har kontaktet montør under tilsynet som kommer imorgen tidlig. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden. Vejledt generelt om
regler for rengøring
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Ost, skinke og pomfritter via faktura.
Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Virksomheden er registeret hos
Fødevarestyrelsen til den ved tilsynet konstaterede transportaktivitet. Set virksomhedens bil til transport af
madudbringning. Virksomheden har fået monteret varmeblæser i varerummet i bilen.
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