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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: Der er i alt 2
vaske i virksomhedens tilvirkningsområde, samt 1 opvaskvask
og en vask i bar. Den ene håndvask er til håndhygiejne. Den er
forsynet med sæbe og engangspapir, koldt og varmt vand.
Personaletoilet med forrum er hensigmæssigt placeret, og der
er sæbe og papir ved håndvasken. Vejledt generelt om formål
med et forrum til toilet. Kontrolleret endvidere
opbevaringstemperaturer på køl og frost, samt personlig
1

hygiejne ved tilberedning af fødevarer. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler: Overflader i tilvirkningslokaler, hvor der håndteres
fødevarer, samt opvaskemaskine, opvaskeområde og lager.
Følgende er konstateret: Et sted på væg ved siden af
opvaskemaskine og i den ene side af lager er beskadet. Nederst
hyldeplade i den ene reol i opvaskeområde er begyndende
rust. Den ene reol på lager har plader er spån og her kan det
ses nogle fedtpletter på overfladen. Gulv liste mangler i den
ene side af lager og ved indgang til lager er listen utæt. Siden af
en træhylde i køkken over vasken er ikke oliebehandlet.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
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som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt om regel for
vedligeholdelse af virksomhedens lokaler, inventar og udstyr.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risiko
2 timer 10 min.
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analyse for vedligeholdelse. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret endvidere dokumentation for opvarmning og nedkøling i 2019. I april og juni er dokumentationer
kun udført 1 gang i sted for 2. Virksomheden vejledt om følge sin frekvens i egenkontrolprogrammet. OK.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret ophængning af kontrolrapport. Vejledt om placering af rapport i
den nye indgang til virksomheden. OK.
Andet: Kontrolleret sporbarhed på et parti torskefilet. Ingen anmærkninger.
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