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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret adskillelse ved
håndtering og opbevaring af rå og spiseklare fødevarer således
at kontaminering forebygges. Kontrolleret hygiejne ved buffet,
herunder at der anvendes lange tænger. Vejledt om opbevaring
af fødevarer i frostrum - enkelte kartoner stod direkte på gulv i
rummet. Kontrolleret procedurer for rengøring af borde
mellem arbejdsprocesser. Der foretages ikke desinfektion af
borde mv efter håndtering af f.eks. fersk fjerkræ. Vejledt om
desinfektionsmidler (f.eks. sprit - skal være godkendt af
Fødevarestyrelsen). Kontrolleret beskyttelse af rå og spiseklare
fødevarer i køleskab og kølerum. Kontrolleret
opbevaringstemperatur i køleborde, køleskabe og kølerum.
Kontrolleret opbevaringstemperatur af fødevarer i pizzakøl
(målt temperatur i strimlet skinke og i tomatsauce). Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret faciliteter til hygiejnisk håndvask i køkken og i
forbindelse med grillarrangementer. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret: faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af
hænderne. Det indskærpes, at der skal være et tilstrækkeligt
antal håndvaske, der er hensigtsmæssigt placeret og specielt

X

beregnet til håndvask
Følgende er konstateret: Der mangler håndvask i tilknytning til
pizza-område. Nærmeste håndvask er i nabolokale.
1 time 15 min.
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Virksomheden havde følgende bemærkninger: Der har før været håndvask i pizzaområdet, men den er nedtaget.
Håndvasken vil blive genetableret hurtigst muligt. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler og inventar: Produktions- og ekspeditionsområde,
køleskabe, kølerum, opvaskemaskine, emskærm samt inventar iøvrigt. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Set dokumentation april-august 2019 for modtagekontrol, opbevaringstemperatur,
opvarmning, nedkøling samt transport ud af huset. Ingen anmærkninger
Uddannelse i hygiejne: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Procedurer for uddannelse af ansatte der
tilvirker fødevarer.
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