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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Gennemgået indretning af virksomhe1

dens lokaler med hensyn til vare-og produktions flow i forhold
til virksomhedens nuværende aktiviteter, at der er
tilstrækkeligt antal vaske til håndtering af fødevarer/opvask og
en til håndvask som er frit tilgængelig, samt adgang til et
hensigtsmæssigt placeret personaletoilet med forrum.
Kontrolleret opbevaring af fødevarer, stikprøvevis målt
temperatur i køle- og frysefaciliteter, håndtering af fødevare
ved fremstilling af varm ret, samt opbevaring af rent arbejdstøj
i lukkede skabe. Ok.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Køkken, grovkøkken,
lagerlokaler, kølerum, fryser, personalefaciliteter, udstyr bl.a.
grydeskeer, gummiskrabere, skærebrætter og inventar.
Følgende er konstateret: På enkelte gummiskrabere og
grydeskeer er der er gået stykker af kanter, der er lidt rust på
skraldespandsstativ, generelt er kanter på arbejdsborde i
køkken, låger på skabe og hylder slidte, der mangler gulvfliser
ved område omkring opvask efter reparation af gulv efter
defekt på vandrør under gulvet. Virksomheden oplyser at
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gulvfliser monteres snarest.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om
1 time 45 min.
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løsningsmuligheder for vedligeholdelse af køkken.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse
vedligeholdelse af lokaler, udstyr og inventar.
Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater for perioden januar
2019 til d.d. for varemodtagelse, køle-frostopbevaring, varmebehandling og nedkøling. Ok. Vejledt konkret om
dokumentation af egenkontrollen som fastlagt i egenkontrolprogrammet og med den fastsatte frekvens.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter. Følgende er
konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
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