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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret
1

opbevaringstemperaturer på fødevarer i køleskabe, koldjomfru,
frysere og kantiner i koldjomfru. Kontrolleret at fødevarer er
tilstrækkelige adskilte og emballerede, således kontaminering
fra ferske råvarer til færdige og serveringsklare fødevarer
undgås. Gennemgået procedurer for opbevaring af, opfyldning
af og udskiftning af fødevarer i kantiner i koldjomfru.
Gennemgået procedurer for tilstrækkelig varmebehandling af
udskæring af og nedkøling af kebabspyd/kebabrulle.
Kontrolleret faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder i
køkkenet og på personaletoilettet. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
køleskabe, frysere og koldjomfru. Virksomhedens har indkøbt
ny koldjomfru siden sidste kontrolbesøg. Kontrolleret
vedligeholdelse af lokaler hvor der behandles og opbevares
fødevarer. Flisegulv i tilberedningsområdet ved bage bord og
bageovn er revnet flere stede og er herfor ikke tilstrækkelig
rengøringsvenligt, virksomheden oplyser at der er planer om
udskiftning af flise gulvet i hele området med fliser snarest.
Gennemgået og kontrolleret vedligeholdelse af virksomhedens

X

indstikstermometre, virksomheden anvender almindelig
stegetermometer, hvilket ikke er helt optimalt, virksomheden
er vejledt om indkøb af mere let aflæselig termometer. Ingen
1 time 15 min.
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anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrollens gennemførelse og resultater vedrørende
varemodtagelse, opbevaringstemperaturer, tilstrækkelig varmebehandling af fødevarer og tiltrækkelig nedkøling
af fødevarer for perioden fra 4. august 2019 til dags dato. Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse vedrørende
tilstrækkelig varmebehandling af fødevarer og tilstrækkelig nedkøling af fødevarer. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens årlige revision af egenkontrolprogam.
Følgende er konstateret: Det er på tilsynet konstateret, at der ikke er udført revision af egenkontrolprogram for
indeværende år, virksomheden oplyser revisionen udføres dags dato. .
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om revision af egenkontrolprogram.
Mærkning og information: Kontrolleret stikprøvevist holdbarhedsmærkning af fødevarer på køl og frost. Ingen
anmærkninger.
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