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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret
1

opbevaringstemperaturer på fødevarer i køleskab, koldjomfru,
fryser, kølerum og frostrum. Kontrolleret adskillelse og
emballering af fødevarer er tilstrækkelig. Gennemgået
procedurer for kogning, tilstrækkelig nedkøling og
opbevaringstid på spaghetti. Kontrolleret og gennemgået
procedurer for opbevaring af og udskiftning af fødevarer i
kantiner i koldjomfru. Kontrolleret faciliteter til hygiejnisk vask
og tørring af hænder. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af kølerum,
frostrum og område for tilvirkning af dej. Gulvet omkring
dejmaskinen er slidt og ikke længere tilstrækkelig
rengøringsvenligt, virksomheden pelser at der er planer om
udskiftning heraf snarest. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
kølerum, koldjomfru og adgangsvej til lager i kælderen.
Gummilister i koldjomfru er i stykker flere steder og de er
herfor ikke tilstrækkelig rengøring venlige, virksomheden
oplyser at der er indkøbt nye gummilister, ejer oplyser i øvrigt
at han ikke selv kan skifte gummilisterne men de vil blive skiftet

X

snarest. Trappeopgang og dør med karme til trappe opgang
trænger til vedligeholdelse, virksomheden oplyser at der er
overvejelser om renovering af nævnte område, dette i
1 time 15 min.
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samarbejde med ejere af bygningen. Ingen nanmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrollens gennemførelse og resultater vedrørende
varemodtagelse og opbevaringstemperaturer for perioden fra 2. december 2018 til dags dato. Kontrolleret
virksomhedens årlige revision af egenkontrolprogram via skema af 2. januar 2019. Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse vedrørende blanket valg og udfyldelse af disse. Ingen anmærkninger.
Vejledt om også at anvende blanket nummer 6. fra fødevarestyrelsens risikoanalyse eksempel for detail
virksomheder.
Mærkning og information: Kontrolleret stikprøvevist holdbarhedsmærkning af fødevarer på køl og frost. Ingen
anmærkninger.
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