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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger. Kontrolleret opbevaring af fødevarer på

1

køl og frost herunder adskillelse. Kontrolleret at der er sæbe og
papir ved håndvask i køkken og på personalettoilet. Der var
ikke produktion i køkkenet under kontrolbesøget. Kontrolleret
at desinfektionsmiddel er godkendt af Fødevarestyrelsen.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i buffetområde,
koldt køkken, varmt køkken, opvaskeafdeling og grønt køkken.
Ingen anmærkninger. Gennemgået procedure for rengøring af
pålægsmaskinen. Virksomheden undersøger om produktet
med sæbe og desinfektionsmiddel er tilstrækkeligt. Ok.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Antal og placering af
håndvaske.
Følgende er konstateret: Der er ingen håndvask i koldt køkken
og grønt køkken. Det vurderes at der er for langt til anden
håndvask i køkkenet til at denne er tilstrækkelig. Forholdet
vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse, da der på nuværende tidspunkt kun
er en medarbejder i køkkenet. Vejledt generelt om adgang til
håndvaske og forskel mellem håndvask og produktionsvask.

X

Kontrolleret vedligehold i koldt køkken. Ingen anmærkninger.
Virksomheden har under kontrolbesøgt fremlagt
løsningsforslag til trækant på bordet med røremaskine, huller i
3 timer
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væg i varmt køkken, 2 revnede fliser i opvaskeafdeling samt loft i grønt køkken der skaller.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse.
Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens
aktiviteter. Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ikke fremvise en risikoanalyse. Virksomheden havde
ingen kommentarer.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Uddannelse i hygiejne: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ansatte, der tilvirker fødevarer, er behørigt
instrueret i håndtering af fødevare.
Godkendelser m.v.: I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden blevet vejledt om
egenkontrol og risikovurdering, krydsforurening, skadelige stoffer ved forkert tilberedning, tilberedning af
særlige råvarer, buffet og selvbetjening, personlig hygiejne, uddannelse, skadedyrssikring, sporbarhed,
anprisninger fx på menukortet og registrering fx ved import og samhandel, økologi samt væsentligt ændrede
aktiviteter.
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