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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret, at vask til
1

håndvask er tilgængelig og hensigtsmæssig placeret samt
forsynet med sæbe og papir til aftørring af hænder.
Virksomheden oplyser, at nye betjeningsfri vandhaner til
håndvaske er bestilt, da de eksisterende ikke fungerer. Ok.
Vejledt generelt om krav til håndvaske i fødevarevirksomheder.
Kontrolleret, at der er adgang til hensigtsmæssig placeret
personaletoilet, og at der ikke er direkte adgang fra toiletter til
lokaler hvor der håndteres fødevarer. Ingen anmærkninger.
Opbevaringstemperatur, emballering og adskillelse mellem
råvarer og spiseklare produkter i kølerum er kontrolleret uden
anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Vedligehold af vinylgulve, flisevægge
og kølemøbler generelt er kontrolleret uden anmærkninger.
Kontrolleret, at afløbsriste er sikret mod indtrængen af
skadedyr. Ingen anmærkninger. Kontrolleret, at inventar og
maskiner er hele, rengøringsvenlige og uden rust. Ingen
anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Set risikoanalyse for vedligehold
og skadedyrssikring uden anmærkninger.

X

X

Kontrolleret egenkontrollens gennemførelse og resultater
vedrørende modtagekontrol, opbevaringstemperatur,
varmebehandling, nedkøling og årlig revision af egenkontrollen
1 time 40 min.
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for perioden fra den 1. januar 2019 til dags dato.
Følgende er konstateret: Der er enkelte afvigelser for dokumentation af varmebehandling og nedkøling.
Virksomheden redegjorde for, at de har misforstået krav til dokumentation (frekvens), men oplyser at dette
tilrettes straks.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Mærkning og information: Der er kontrolleret for sporbarhed på frosne ænder og spareribs. Virksomheden er i
besiddelse af faktura fra leverandøren med følgende oplysninger: En nøjagtig beskrivelse af fødevaren,
fødevarens omfang og mængde, navn og adresse på både afsender og modtager, en reference som identificerer
sendingen samt afsendelsesdato. Ingen anmærkninger.
Vejledt generelt om krav til tilgængelighed af sporbarhedsdokumentationen på fødevarer.
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