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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask i
produktionskøkken. Opbevaring af fødevarer i køleinventar
samt under varmehold.
Følgende er konstateret: Ved tilsynet var der ikke papir ved
håndvask i salgsområde og der var ikke sæbe ved håndvask i
produktionslokale. Medarbejder fylder sæbe og papir op under
tilsynet. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Det indskærpes, at færdigtilberedte salater maksimalt må
opbevares ved 5°C. Følgende er konstateret: Fad med
broccolisalat måles med indstikstermometer til 11,4 grader fad
med coleslaw måles med indstikstermometer til 12,3 grader.
Medarbejder oplyser at salaterne opstilles kl. 15 og rester
smides ud kl. 20. Ud fra den begrænsede mængde, vurderes
dette til en indskærpelse. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Vi troede den kunne holde temperaturen.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

X

anmærkninger: Bordoverflader, udstyr og inventar til
produktion, montre til varmholdelse af færdigretter,
køleinventar samt vægge, gulv og loft.
1 time
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Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set virksomhedens indstikstermometer
og virksomheden har illustreret varmholdelse på 65,8 grader i flødekartofler.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.
Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: Virksomheden mangler dokumentation for varemodtagelse, opbevaring og opvarmning
af fødevarer 3 gange i april 2019, 3 gange i maj 2019 og 1 gang i juni 2019. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Vi får styr på det. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden skilter normalvis med,
at oplysninger om allergener kan fås på forespørgsel. Medarbejder oplyser, at skiltet netop er faldet ned fra
væggen og gået i stykker. Der sættes under tilsynet et foreløbigt skilt op.
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