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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,
krydsforurening, skadelige stoffer ved forkert tilberedning,
tilberedning af særlige råvarer, personlig hygiejne, uddannelse,
skadedyrssikring, sporbarhed, anprisninger fx på menukortet
og registrering fx ved import og samhandel samt væsentligt
ændrede aktiviteter.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: faciliteter til
hygiejnisk vask og tørring af hænderne. Fløgfende er
konstateret, der var ingen papir ved håndvasken. vejledt om, at
der skal være et tilstrækkeligt antal håndvaske, der er
hensigtsmæssigt placeret og specielt beregnet til håndvask.
Håndvaskene skal være forsynet med rindende varmt og koldt
vand og faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænderne.
Kontrolleret godkendelse af anvendte desinfektionsmidler samt
desinficerende skyld efter endt opvask. Følgende er
konstateret, Virksomheden brugte ikke godkendte
rengøringsmidler og der blev ikke foretaget desinficerende
skyld efter endt opvask. Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
X

overtrædelse. Vejledt konkret om her om.
Kontrolleret termometer til måling af temperatur, procedurer
for opbevaring fødevare, herunder opbevaring af fødevarer på
1 time 30 min.
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køl og frost. ok.
Følgende er konstateret: Der blev opbevaret fødevare i kølebro hen over natten, der er målt let forhøjet
temperatur. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om at fødevare opbevares ved Maks 5 grader eller 3 timers rettesnor bruges for opbevaring over
5 grader. Her skrives der i egenkontrollen og der skiftes ved faste klokkeslæt eller der benyttes p-skive.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse,
herunder HACCP-plan. Vejledt om korrekt udfyldelse af skema samt fastsættelse af frekvens for dokumentation.
Kemiske forureninger: Vejledt om korrekt tilberedning af fødevare i friture iforehold til akrylamid.
Kontrolresultat videreført fra tidligere ejer eller tidligere virksomhed.
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