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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Opbevaringstemperaturer,
adskillelse -og overdækning af fødevarer i køleinventar.
Kontrolleret: faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af
hænderne. Det indskærpes, 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, herunder skal håndvaske være
tilgængelige. Der skal om nødvendigt være separate faciliteter
til vask af fødevarer.
Følgende er konstateret: Der fandtes ingen papir og sæbe ved
håndvask i grovkøkken og opvaskeområde, og vasken var
blokeret at kasser med grønt ved tilsynets start. Vask i koldt
produktionsområde, som stødte op til opvaskeområdet, var
under brug, hvor der bl.a. blev skyllet tomater og andet grønt.
Vasken var ellers forsynet med sæbedispenser og pair.
Håndvask i varmt produktionsområde blev under tilsynet
anvendt til at tømme kaffe i af uvedkommende personale, som
ikke tilhørte køkkenet.
Det fremgik ikke tydeligt hvilke vaske der var udpeget som
X

håndvaske -og produktionsvaske i virksomheden.
Virksomheden er vejledt konkret om faciliteter til hygiejnisk
hånsvask ved forrige kontrolbesøg. Virksomheden havde
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følgende bemærkninger: Vil opdele vaske tydeligt. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Der er vejledt om løsningsmuligheder.
Hygiejne: Rengøring: Rengøring af varmt og koldt produktionsområde samt opvaskeområde, herunder
overflader og driftsinventar. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Vedligeholelse af varmt og koldt produktionsområde samt opvaskeområde, herunder
overflader og driftsinventar. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Der er stikprøvevis set udført
dokumentation for virksomhedens kritiske kontrolpunkter, herunder køleopbevaring, modtagerkontrol,
opvarmning og nedkøling fra forrige kontrolbesøg frem til d.d.
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