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Kontrolbesøget sker på baggrund af en anonym
forbrugerhenvendelse.
Digevej 114

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret virksomhedens

2300 København S

procedurer for produktion og transport af fødevarer samt

34600147

tilberedte retter. Der kunne ved tilsynet ikke konstateres

5964

problemer med transport af mad til catering kunder, da disse
køres efter 3 timers reglen. Temperatur målt til 11 grader på
1

mad i transportbil til Der er vejledt i at have gode arbejdsgange
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eller skriftlige aftaler med kunderne om hvornår maden skal
være spist efter produktionstidspunkt.
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Desuden er der vejledt i regler om at virksomheden skal sikre
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sig, at eksterne transportører overholder virksomhedens
procedurer om 5 grader ved køletransport. Virksomheden
oplyser, at der leveres mad ud til kantiner som foretager
varemodtagelseskontrol og færdigtilbereder maden der.
Gennemgået opvarmnings og nedkølings samt
genopvarmningsprocedurer og drøftet nedkølingskapacitet
Opbevaringstemperaturer og adskillelse er kontrolleret i alle
køleskabe, kølerum og frysere uden anmærkninger. Dog er der
drøftet tid for korrekt temperatur af spiseklare fødevarer i
kølerum. Virksomheden oplyser, at maden spises indenfor 3
timer i den lokale kantine. Faciliteter til hygiejnisk vask og
tørring af hænder er kontrolleret uden anmærkninger
Hygiejne: Rengøring: Renholdelse af varemodtagelsesrum,
personaletoilet, garderobe, produktionsrum - herunder kold,
varm og bageafdeling samt opvaskerum og i kælder: køle og
frostrum - lokaler og inventar - er kontrolleret uden
anmærkninger
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrol fra sidste
kontrolbesøg til d.d. Der er konstateret enkelte afvigelser på
nedkøling, men det vurderes efter de foreliggende

X

omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, idet
nedkølingen var startet ved 79 grader. Der vejledt i at sikre
korrekt tid og dokumentere eventuelle korrigerende handlinger
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samt bemærkninger hertil.
Øvrig dokumentation for egenkontrol på varemodtagelse, opbevaringstemperaturer, opvarmning og nedkøling
er kontrolleret fra sidste kontrolbesøg til d.d. uden anmærkninger

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
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