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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
Faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder i
1

udskænkningsområde og køkken. Generelt vejledt om
hygiejnisk håndvask, herunder udpegning af vask i
udskænkningsområdet samt anvendelse af engangsaftørring.
Stikprøvevis kontrolleret opbevaring af fødevarer, herunder
opbevaring på køl og frost, ingen anmærkninger.
Kontrolleret forhold vedr. personaletoilet, ingen anmærkninger.
Kontrolleret opbevaring i skur i gården. Følgende er
konstateret: Virksomheden opbevarer, i ikke skadedyrssikret
skur, 2 papkasser med vand. Konkret vejledt om
løsningsmulighed for anden opbevaring af vandende samt
regler for skadedyrssikring af lokaler hvor der opbevares
fødevarer. Kontrolleret håndtering af fødevarer, herunder at
fødevarer i alle led skal beskyttes mod kontaminering.
Følgende er konstateret: Virksomheden opbevarer
tagredskaber ved råt kød i skuffer i køkkenet samt ved frossent
frugt til smoothies i lille lagerrum ved udskænkningsområdet.
Konkret vejledt om løsningsmulighed for anden og mere
hygiejnisk opbevaring af tagredskaber. Forholdene vurderes

X

under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtige
overtrædelser.
Hygiejne: Rengøring: Stikprøvevis kontrolleret renholdelse af
1 time 5 min.
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udskænkningsområde, herunder vandrette produktbærende overflader, depotlokale ved udskænkningsområde,
køkken, herunder køle-/fryseinventar, emfang samt mikoovn, ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Stikprøvevis kontrolleret vedligehold af køkken, herunder vandrette produktbærende
overflade, køle-/fryseinventar, ingen anmærkninger. Kontrolleret vedligehold af mikroovn. Følgende er
konstateret: Mikoovnens låge er itu, og virksomheden har lappet lågen med tape. Generelt vejledt om regler for
vedligehold af inventar.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation for
udført egenkontrol på varemodtagelse, opbevaring, varmebehandling, varmeholdelse og nedkøling for perioden
april 2019 til d.d.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter. Følgende
er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
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