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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Procedurer for transport af
1

fødevarer til frokostordninger til medarbejdere i virksomheder,
primært i lokalområdet er kontrolleret. Virksomheden
redegjorde herfor. Ingen anmærkninger.
Opbevaringstemperatur i kølerum og køleskab i køkken er
kontrolleret. Temperatur i køleskab i køkken er kortvarigt målt
til 6°C. Temperaturen i køleskabet er indstillet til 5 °C og stiger
hurtigt ved åbning. Vejledt om, at det er en fordel at indstille
temperaturen i køleskabet i køkken til ca. 3 °C, således
gældende temperaturkrav altid kan overholdes. Virksomheden
oplyser, at temperaturen i køleskabet justeres. Ok.
Procedurer for nedkøling af fødevarer er kontrolleret.
Virksomheden redegjorde for store overflader og placering i
køle- eller fryserum med luft omkring. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret om, der er spor efter skadedyr i mellemgang ved
kølerum. Ingen anmærkninger. Vejledt om løsning for
skadedyrssikring af skydedør ved fejeliste i hjørne ved
fundament.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
dokumentation af egenkontrol.

X

Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere
egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: Dokumentation af varmebehandling
1 time 30 min.
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og nedkøling af fødevarer er ikke foretaget for januar, februar og april 2019.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Følger op herpå.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Vejledt generelt om fastsættelse af frekvenser for dokumentation samt overholdelse heraf.
Mærkning og information: Kontrolleret følgende produkter for information om allergene ingredienser:
Kartoffelroulade. Virksomheden redegjorde for indhold af allergene ingredienser i kartoffelroulade. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret procedurer for oplysning om, at information om allergene kan fås på forespørgsel ved bestilling til
selskaber. Virksomheden redegjorde for, at der altid spørges til allergier ved bestilling af selskaber. Ingen
anmærkninger. Vejledt om, at oplysning om allergene ingredienser skal være tilgængelig ved bestilling af
frokostordninger.
Vejledt generelt om reglerne for mærkning af allergene ingredienser, herunder at der skal skiltes med, at
information om allergene ingredienser, kan fås på forespørgsel.
Vejledt om løsningsmetode for mærkning med allergene ingredienser på fødevarer i køl og frost.
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