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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret faciliteter for
hygiejnisk vask og tørring ag hænder. Følgende er konstateret:
Ved tilsynets start er håndvasken i køkkenet ikke tilgængelig, da
der er placeret en kasse på håndvasken med frugt og grønt.
Derudover anvendes der håndklæde til aftørring af hænder.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om tilgængelighed af håndvask samt
hensigtsmæssige procedurer for aftørring af hænder.
Kontrolleret adskillelse under produktion i køkkenet. Følgende
er konstateret: Ved tilsynets start er der placeret en gryde med
marmelade under nedkøling på bordplade, hvor der også er
placeret beskidt service og hvor der vaskes op i vasken som
sidder i bordpladen.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om tilstrækkelig adskillelse mellem fødevarer
og beskidt service således der ikke forekommer risiko for
kontaminering.
Målt opbevaringstemperatur i køleskabe samt tilstrækkelig
X

adskillelse mellem rå og spiseklare produkter. Kontrolleret
procedure for nedkøling af marmelade og hjemmelavet rødkål
som er placeret på køkkenbordet ved tilsynets start. Ansvarlig
1 time 15 min.
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oplyser, at produkterne har stået der ca. 1 time efter endt produktion og at de bliver stillet i køleskabet i mindre
beholdere til yderligere nedkøling, så nedkølingen foregår fra 65-10 indenfor 3 timer. Virksomheden er vejledt
om hensigtsmæssige procedurer for hurtig nedkøling af fødevarer og ligeledes vejledt om løsningsforslag,
således det sikres, at kapaciteten er tilpasset virksomhedens produktionsmængde. Kontrolleret at virksomheden
har adgang til funktionelt termometer til temperaturovervågning og målinger ved varmebehandling og
nedkøling. Ok.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse.
Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens
aktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke udarbejdet en risikovurdering for sous vide produktion af
svinemørbrad ved 62 grader i 6 timer.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
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