Kebab hjørnet

2

07-10-2019
Vigerslevvej 150, st
2500 Valby

07-06-2019

29491194

1
1
2

07-01-2019
1
1
1

07-11-2018

Virksomhedens egenkontrol

2
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.
Temperaturen blev i kølemontren med snittet salat og dressing
målt til varierende temperatur på mellem 4,8 og 7,1°C. Vejledt
om at snittet grønt er en 3 timers fødevare, hvis en temperatur
på max 5°C ikke kan overholdes. Temperatur målt i varmeholdt
kebab. Temperaturen måles til 55- 63°C. Konkret vejledt om at
temperaturen i varmeholdt kebab minimum skal være 65°C.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om at måle
temperatur jævnligt i varmeholdt kebab og dokumentere at
temperaturen minimum er 65°C.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: rengøring af produktionskøkken med inventar,
køleskabe og serveringsområdet.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
lokaler med udstyr og inventar, herunder: Produktionsområder,
X

X

ok. Mundtligt gennemgået vedligeholdelsesplan for
virksomheden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
1 time 10 min.
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anmærkninger: Set virksomhedens risikoanalyse samt egenkontrolprogram herunder gode arbejdsgange for
vedligeholdelse.
Set dokumentation for varemodtagelse, opbevaringstemperatur, opvarmning og nedkøling fra sidste tilsyn til
d.d. Set egnet termometer til måling af CCPér. Følgende er konstateret: Den dokumenteret nedkøling er
dokumenteret med slut temperaturer på ca 50°C efter ca. 1 times nedkøling og ikke som tiltænkt med
dokumentation på fra 65- 10°C på maximalt 3 timer. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. Virksomheden har ikke noget skema til dokumentation af varmeholdt kebab.
Dette skema blev printet og udleveret under tilsynet.
Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse. Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig
risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Følgende er konstateret: Virksomheden har ingen
risikoanalyse som dækker opvarmning (blanket 6), varmeholdelse (blanket 7) og nedkøling (blanket 9).
Virksomheden har kun blanket 2 og blanket 11 og er blevet vejledt om forholdet på kontrolrapport d. 7. juni
2019. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg troede jeg havde alle relevante blanketter. Jeg får
udfyldt og printet de relevante blanketter på www.fvst.dk. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende
kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
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