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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Opbevaringstemperaturer,
adskillelse -og overdækning af fødevarer i køleinventar,
varmholdelse af fødevarer og portionering ved nedkøling samt
faciliteter til hygiejnisk håndvask i opvaskeområde. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret: faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af
hænderne. Det indskærpes, at Håndvaskene skal være forsynet
med rindende varmt og koldt vand og faciliteter til hygiejnisk
vask og tørring af hænderne. Følgende er konstateret: Der
fandtes ingen sæbe ved håndvask i produktionsområde ved
tilsynets start, hvor der bl.a. stod skærebræt med råt bankekød
og hvor kølegrav med bl.a. rå salat og revet ost blev taget med
hænderne. Virksomheden havde håndvask med sæbe og
papirophæng i bunden af opvaskeområde, som ligger i
forlængelse af produktionsområdet. Dog var der montør på
opvaskemaskinen under tilsynet, hvorfor vasken var svært
tilgængelig. Opvaskeområdet ligger i smalt gangareal.
Fødevarestyrelsen så ikke denne håndvask blive anvendt af
kokken under tilsynet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Sæbe til
X

dispenser er kommet hjem i forkert format, men sæbe i rette
format vil komme i morgen. Der blev hentet flydende sæbe
under tilsynet. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende
1 time 30 min.
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kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Rengøring af produktions -og opvaskeområde samt barområde, herunder overflader og
driftsinventar. Ingen anmærkninger.
Der fandtes enkelte steder under driftsinventar i varmt produktionsområde, med spor af produktionsrester af
ældre dato. Derudover fandtes riste i ventilationssystem i kølerum i stueplan med støvet belægning. Forholdet
vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om
rengøringsfrekvens af svært tilgængelige steder.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Der er stikprøvevis set udført
dokumentation for virksomhedens kritiske kontrolpunkter, herunder køleopbevaring og varmholdelse for
perioden primo november 2019 frem til den 17. februar 2020.
Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: Der kunne kun fremvises udført dokumentation for modtagerkontrol af kølepligtige
fødevarer 1 x i december, 1x i januar og 1 x i februar, hvor øvrige dokumentationer var for modtagelse af
frostvarer. Virksomheden er vejledt konkret om forholdet ved forrige kontrolbesøg. Derudover fandtes der ingen
dokumentationer for opvarmning og nedkøling af siden den 25. september 2019. Virksomhedens fastsatte
frekvens for dokumentation af kritiske kontrolpunkter er 1 x ugentligt for modtagerkontrol, køleopbevaring,
opvarmning, nedkøling og varmholdelse. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Chefen er på ferie og
har dokumentationerne for opvarmning og nedkøling låst inde i sit skab. Vil dokumenterer modtagelse af
kølepligtige fødevarer efter fastsatte frekvens fremover. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
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