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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring og
1

adskillelse af fødevarer i køle-/fryseinventar i køkken,

1

depotlokale samt lokale der støder op til selskabslokale, ingen
anmærkninger.
Kontrolleret faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder.
Generelt vejledt om regler for, at der skal være et tilstrækkeligt
antal håndvaske, der er hensigtsmæssigt placeret og specielt
beregnet til håndvask. Håndvaskene skal være forsynet med
rindende varmt og koldt vand og faciliteter til hygiejnisk vask og
tørring af hænderne. Der skal om nødvendigt være separate
faciliteter til vask af fødevarer.
Kontrolleret virksomhedens procedure for håndtering af bland
selv slik, ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Stikprøvevis kontrolleret renholdelse af
køkken, herunder vandrette produktbærende overflader,
køle-/fryseinventar samt opvaskeafdeling, ingen anmærkninger.
Stikprøvevis kontrolleret renholdelse af de to depotlokaler,
ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Stikprøvevis kontrolleret vedligehold

X

af køle-/fryseudstyr, herunder tætslutningslister og hylder,
ingen anmærkninger.
Stikprøvevis kontrolleret vedligeholdelse af opvaskeområde
50 min.
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samt udskænkningsområde. Følgende er konstateret: Opsamlingsplade til overskydende vand fra service, ved
siden af opvaskemaskine, er knækket så vandet løber ned på gulvet. I udskænkningsområde ligger
flamingoisoleringen frit i kølebrønden til drikkevarer. Virksomheden oplyser at der allerede er sat håndværker
på, til udbedring af pladen i opvask, og at de vil forhøre sig om muligheden for at få lavet en plade til
kølebrønden også. Generelt vejledt om vedligehold af inventar og udstyr i fødevarevirksomheder.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse, opbevaring, varmebehandling samt nedkøling,
i perioden juli 2019 til d.d. Virksomheden har ikke længere aktiviteten langtidsstegning, ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning/information om allergene ingredienser vedr. bland selv slik i
udsalgsreol. Virksomheden oplyser at de gemmer bøtter, for at kunne fortælle om allergene ingredienser, ingen
anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter. Følgende
er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
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