0

RUC - Simply Cooking

1

09-09-2019

Kantine
Universitetsvej 1
4000 Roskilde

18-04-2018

28513801

1
1
1

26-09-2017
1
1

09-11-2016

1
1
1

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af
fødevarer, herunder temperatur, tildækning og adskillelse
under opbevaring, samt faciliteter for hygiejnisk vask og tørring
af hænder. Endvidere kontrolleret hensigtsmæssig placering og
antal af vaske samt forrum til toilet. Ingen anmærkninger.
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Følgende er konstateret: Virksomheden har skimmeldannelse
ved rørføringer i grøntkølerum.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse, idet fødevarer fjernes med
det samme og der iværksættes tiltag for udbedring af forholdet
med det samme.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af lokaler med
udstyr og inventar, herunder: produktionsområde,
udsalgsområde, lagerfaciliteter, toiletfaciliteter/omklædning,
ok. Kontrolleret procedurer for rengøring og evt. desinfektion
af lokaler, udstyr og inventar, som er i direkte kontakt med
fødevarer, ok.Mundtligt gennemgået procedurer for
affaldshåndtering, ok.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Overflader på inventar
og lokaler. Følgende er konstateret: Kant langs gulv i

X

grøntkølerum fremstår med rustdannelser, kant ved indgang til
kølerum ligeledes. Der er enkelte steder på karme i
produktionsområder som fremstår med afskallet maling. Lofter
1 time 30 min.
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i produktionsområder fremstår enkelte steder med afskallet maling. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om løsningsmuligheder. Forebyggende
skadedyrsikring af dør til baggård er fundet i orden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for kontrol med
varemodtagelse, opbevaringstemperatur opvarmning og nedkøling fra sidste tilsyn. Vejledt om at tilføje kontrol
med varmholdelse af fødevarer. Risikoanalyse for tilsætningstoffer, ok.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Vejledt om mærkning af færdigpakkede fødevarer.
Godkendelser m.v.: Vejledt om 1/3 dels reglen ved levering af animalske fødevarer ud af huset.
Tilsætningsstoffer m.v.: Vejledt generelt om reglerne for tilsætningsstoffer, herunder EU-databasen og
indplacering af fødevarer i kategorier, samt procedurer for afvejning og dosering af:
tilsætningsstoffer/aromaer/enzymer/næringsstoffer.
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