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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret, at faciliteter til
hygiejnisk håndvask er tilgængelig og er hensigtsmæssig
1

placeret. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret, at der er adgang til hensigtsmæssig placeret
personaletoilet, og at der ikke er direkte adgang fra toiletter til
lokaler hvor der håndteres fødevarer. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens håndtering ved buffétservering ved
morgenbord. Virksomheden redegjorde herfor. Ingen
anmærkninger.
Opbevaringstemperatur i kølerum og køleskabe er kontrolleret
uden anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Vedligehold af overflader i køkken,
herunder skabsinventar, gulv, vægge og loft samt overflader på
udstyr og inventar som køleskabe og røremaskine er
kontrolleret. Døre på kølerum, fryserum samt malede døre og
karme generelt trænger til maling/vedligehold. Hvide
laminatlåger ved fryserum er fugtskadet og væg over håndvask
i reception er misfarvet. Virksomheden redegjorde for
vedligeholdelsesplan for ovenstående. Ok.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens

X

X

risikoanalyse for hensigtsmæssig indretning samt vedligehold
af inventar og udstyr. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens overvågning af kritiske
2 timer 10 min.
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kontrolpunkter.
Det indskærpes, at virksomheden skal fastlægge og gennemføre effektive overvågningsprocedurer på kritiske
kontrolpunkter. Følgende er konstateret: Virksomheden har dokumenteret nedkøling af fødevarer, eksempelvis
indenfor temperaturintervallet 98 °C og ned til 8 °C i perioden fra januar til dags dato 2019. På forespørgsel til
hvilken termometer der anvendes ved kontrol af nedkøling af fødevarer, fremviser en ansat et stegetermometer
som kan måle indenfor temperaturintervallet 60 °C til 87 °C. Desuden er glasset på stegetermometeret slået itu.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Anskaffer straks brugbart termometer.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Kontrolleret egenkontrollens gennemførelse og resultater vedrørende modtagekontrol, opbevaringstemperatur
og årlig revision af egenkontrollen for perioden fra den 1. januar 2019 til dags dato. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret, at virksomhedens aktiviteter er uændrede og, at registrering er dækkende for
aktiviteterne. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret, at oplysninger registreret hos Fødevarestyrelsen er korrekte. Ingen anmærkninger.
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