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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
Procedure for varemodtagelse, herunder flow.
Der er en dobbeltvask i morgenmadsområde, hvor den ene
vask anvendes til håndhygiejne. Der er sæbe og engangspapir,
koldt og varmt vand ved vasken. Virksomhedens repræsentant
har under tilsyn oplyste, en særskilt håndvask vil blive etableret
i køkken. Håndvasken blev bestilt under tilsynet.
Der er et særskilt personaletoilet med forrum i virksomheden.
Håndvask på personaletoilet er forsynet med koldt og varmt
vand, sæbe og engangspapir.
Kontrolleret i øvrigt opbevaringstemperatur, tildækning og
adskillelse af fødevarer på køl og frost. Procedure for nedkøling
af store portioner fødevarer, samt procedure for håndtering af
buffet.
Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret uden anmærkninger:
Renholdelse af køkken, buffet køler, køle- og frostrum, opvask
afsnit, tjenergang, opvaskemaskine, isterningsmaskine,
drikkevarekøler.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
X

X

lokaler og udstyr: Køkken, buffet køler, køle- og frostrum,
opvask afsnit, tjenergang, opvaskemaskine, isterningsmaskine,
drikkevarekøler, nogle skærebrætter, diverse servicer,
2 timer 10 min.
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bordeplader og hylder i køkken.
Følgende er konstateret: Silikoneliste i det ene arbejdsbord i køkken har et par mindre huller. Et mindre område
på gulv under ovn i køkken har ru overflade. Silikone liste mellem gulv og væg et sted i kølerum er utæt. Der er
et mindre hul på flisevæg ved opvaskeafsnit og maling af gulv foran opvaskevask skaller af enkelte steder. Maling
på væg skaller af langs gulv under reolen i tjenergang. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om regel. Virksomheden oplyste, man vil
sætte vedligeholdelse af disse områder i værk.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risiko analyse, herunder
angående fysisk risici - vedligeholdelse, samt egenkontrolbeskrivelse for vedligeholdelse.
Kontrolleret endvidere dokumentation for varemodtagelse, opvarmning, nedkøling og opbevarings
temperaturer i august og september 2019.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.
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