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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: At der er tilstrækkeligt antal vaske i
1

køkken og en til håndvask som er frit tilgængelig, håndvask på
personaletoilet, at der er sæbe og papirhåndklæde ved
håndvaske. Adgang til hensigtmæssigt placeret personaletoilet
med forrum. Gennemgået produktionsflow i forhold til
virksomhedens produktion og øvrige aktiviteter.
Kontrolleret opbevaring, afdækning og adskillelse af fødevarer i
kølefaciliteter, temperatur målt i køle- og frostfaciliteter,
iagtaget håndtering af fødevarer ved fremstilling af kolde og
varme retter til buffet og gennemgået mundtlige procedurer
for nedkøling af varmebehandlede produkter til senere
anvendelse. Ok.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler: Overflader i produktionslokaler hvor der håndteres og
opbevares fødevarer, køleskabe, lagerlokale og
opvaskeområde.
Følgende er konstateret: Der er skallende maling på
vinduesramme i køkken, på opvaskerundeller til tallekener er
plastbelægning skallet af og der er begyndende

X

X

rustbelægninger, revner flere steder i vinyl på gulv i køkken,
revner i gummilister på låger ved køledisk, fluenet ved bagdør
til køkken er defekt, væg ved køleskabe i køkken er beskadet.
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Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om løsningsmuligheder.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse for vedligeholdelse af lokaler, udstyr og
inventar, set udfyldt blanket nr. 6 fra fødevarestyrelsens risikoværktøj. Set virksomhedens vedligeholdelsesplan i
egenkontrolprogrammet. Ok.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for perioden marts 2019 til d.d. for kontrol af
varemodtagelse, opbevaringstemperaturer, varmebehandling, nedkøling og varmholdelse. Vejledt konkret om
frekvens for dokumentation af varmebehandling og nedkøling.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens fødevareaktiviteter. Følgende er konstateret: Registrering er
dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen anmærkninger.
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