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Der er fremvist retssikkerhedsblanket. Der er foretaget
fotodokumentation under tilsynet.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
fødevarer på køl: Ok. Kontrolleret håndtering af fødevarer: Ok.
Kontrolleret at der er mulighed for hygiejnisk håndvask og
tørring: Ok
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af virksomhedens
opvaskeområde, produktionsområde og opvaskemaskine, samt
fliser i opvaskeområde.
Virksomheden er politianmeldt.
Følgende er konstateret: Fliser under bord i opvaskeområde
har fedtede gule belægninger af produktion rester og olie. Ved
aftørring af fliser under opvask bord med svamp, bliver flisen
helt rent og fri for fedtede belægninger. Indvendig i
opvaskemaskine er der lyserøde belægninger på spulearm og
langs indvendig kant i opvaskemaskine.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomhedens
ejer Ejer oplyser at der er indkøbt ny opvaskemaskine, som
hurtigst muligt vil blive sat op og der bliver gjort under
opvaskebord.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret at virksomhedens
X

risikoanalyse er dækkende: Ok
Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.
1 time 30 min.
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Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: virksomheden kunne ved dagens ikke fremvises dokumentation for udført kontrol med
varemodtagelse, opvarmning og nedkøling. I virksomhedens egenkontrol mappe var der skema til månedligt
kontrol af overstående punkter. Der forelå dokumentation for hele 2018, men ikke skemaer for 2019 eller 2020.
På et enkelt skema var der noteret selleripure med start kl.11. 00, temperatur 73 grader, efter 4 timer 4 grader.
Der står ikke noteret hvilket år det drejer sig om eller hvilken måned.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
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