0

Sydvestjyllands Efterskole

1

01-10-2019
Kirkebrovej 7
6740 Bramming

21-11-2018

50043614

1
1
1

19-06-2018
1
1

02-11-2017

1
1

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
1

Opbevaring af fødevarer, herunder kontrolleret temperaturer,
tildækning og adskillelse af fødevarer opbevaret på køl og frost.
Samt kontrolleret faciliteter til hygiejnisk håndvask. Set
arbejdsgange og personlig hygiejne under afbagning af brød
samt tilvirkning af krebinetter.
Følgende er konstateret: Virksomheden opbevarer papkasser
med fødevarer på gulvet i frostrum.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om at fødevarer i alle led skal beskyttes mod
kontaminering, der kan gøre dem uegnede til konsum eller
sundhedsfarlige. Ok.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Rengøring af køkken, lagerlokale og
køkkeninventar herunder køle/fryse møbler, ovne, emfang
samt grovkøkken. Gennemgået procedurer for rengøring af
kølerum med virksomheden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er stikprøvevis
kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens

X

dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater
for varemodtagelse, opbevaring på køl og frost samt ved
opvarmning og nedkøling i perioden fra sidste tilsyn til dags
40 min.
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dato.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse samt egenkontrolsprogram.
Virksomheden anvender elektronisk egenkontrol.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Ophængning af kontrolrapport.
Følgende er konstateret: Virksomheden mangler at hænge kontrolrapporten ved enkle indgange til kantinen.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om at kontrolrapporten, umiddelbart efter at virksomheden har modtaget denne, skal
ophænges ved alle indgangspartier til virksomheden. Kontrolrapporten skal placeres således, at den til stadighed
er let synlig og læsbar for forbrugerne, inden disse betræder virksomhedens forretningsområde.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Stegeflæsk, Hakkebøf, Bønner samt
persille. Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens procedurer for oplysninger om allergene
ingredienser samt styring af hvilke elever dette kan påvirke.
Udleveret elite mærkat.
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