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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Opbevaring, adskillelse og temperatur i
køleinventar. Faciliteter til hygiejnisk håndvask og tørring.
Gennemgået virksomhedens procedure i forbindelse med
styring af fødevarer der ikke overholder gældende temperatur
krav. Virksomheden anvender fælles opvaskevogn til vask af
service, der mangler sæbe ved håndvask i opvaskevogn, ydet
konkret vejledning om at håndvask i fælles opvaskevogn skal
være forsynet med sæbe.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: produktionsområde herunder udstyr og
inventar fremstår tilfredsstillende renholdt.
Følgende er konstateret: Gulv i fælles opvaskevogn fremstår
med sort snavs og i hjørner ligger der noget gulligt væske og
væg bag skyllevask fremstår med sort snavs. Handicap toilet
fremstår ikke tilstrækkeligt rent
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for renholdelse af opvaskeområde
og kundetoiletter.

X

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Generelt vedligeholdelsesniveau på inventar,
bordplader og gulv i produktionsområde.
45 min.
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Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.
Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: Virksomheden kan ikke fremvise dokumentation for modtagerkontrol af kølevarer siden
den 27. marts 2019, temperaturkontrol af køleindretninger siden den 2. april 2019, opvarmning siden den 28.
marts og nedkøling siden den 27. marts frekvens er fastsat til 1x pr. uge.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det er lavet, dokumentation må ligge i den anden bil.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden. Virksomheden oplyser at måleudstyr ligger i anden vogn, virksomheden låner naboens.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Kød. Ingen anmærkninger.
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